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HURTIGTASTER
 PIL OPP/W Flytt fremover

 PIL NED/S Flytt bakover

 PIL VENSTRE/A Flytt til venstre

 PIL HØYRE/D Flytt til høyre

 SKIFT-TAST + PIL OPP, NED, VENSTRE,  

 HØYRE ELLER W,S,A,D Kjør i Zoo Guest Mode (Modus for dyrehagegjest)

 ESC Fjern objekt fra markør/lukk panel

 CTRL+Z Angre siste handling

 DELETE Slå resirkuleringsverktøyet av/på

 PLUSSTEGN (+) Zoom inn

 MINUSTEGN (-) Zoom ut

 CTRL+PIL HØYRE Roter visningen med klokken

 CTRL+PIL VENSTRE Roter visningen mot klokken

 STØRRE ENN (>) Roterer merket objekt med klokken

 MINDRE ENN (>) Vis mål for scenarier og utfordringer

 CTRL+C Åpne/lukk panelet Construction (Konstruksjon)

 CTRL+M Åpne/lukk panelet Animals (Dyr)

 CTRL+T Åpne/lukk panelet Landscaping (Landskap)

 CTRL+H Åpne/lukk panelet Staff (Personale)

 CTRL+Q Åpne panelet Zoo Quick Stats (Statistikk for dyrehagen)

 F1 Åpne Zoopedia

 CTRL+P Åpne fotoalbum

 CTRL+G Vis mål for scenarier og utfordringer

 CTRL+F Vis regnskapet til dyrehagen

 TAB Slå oversiktskart på/av

 G Skift mellom oversiktsvisning og Zoo Guest Mode  

 
 (Modus for dyrehagegjest)

 C Skift mellom fotovisning og Zoo Guest Mode (Modus for dyrehagegjest) 

 SHIFT+? Få tilgang til Hjelp i minispill

 CTRL+R Tilbakestill fossilbyggingsdetaljer

 H Få tilgang til tips om leging av sykdommer

 P Stopp spillet midlertidig/fortsett spillet

 F5 Lagre spill

 F6 Last inn lagret spill
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 Viktig helseadvarsel som gjelder spilling av videospill
Fotosensitive anfall
Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder, 
inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker 
som ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan 
forårsake disse ”fotosensitive epileptiske anfallene” når de ser på videospill. 
Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, 
øye- eller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og ben, desorientering, 
forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene kan også føre til bevisstløshet eller 
krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg på gjenstander 
i nærheten. 
Stans spillet umiddelbart og oppsøk lege hvis du opplever noen av disse symptomene. 
Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene eller spørre barna om dem 
– barn og ungdom er mer utsatt for slike anfall enn voksne. Du kan redusere faren for 
fotosensitive epileptiske anfall ved å ta følgende forholdsregler: Sett deg lenger vekk 
fra skjermen, bruk en mindre skjerm, spill i et godt opplyst rom og ikke spill når du er 
sliten eller trøtt
Hvis du eller noen i familien har opplevd anfall eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke 
lege før du begynner å spille.

Hva er PEGI-systemet?
Aldersklassifiseringssystemet PEGI beskytter mindreårige mot spill som ikke passer 
for deres aldersgruppe. VÆR OPPMERKSOM PÅ at dette ikke er en målestokk for 
spillets vanskelighetsgrad. PEGI-klassifiseringen består av to deler, og gjør det mulig 
for foreldre og andre som kjøper spill til barn å gjøre en informert vurdering i samsvar 
med alderen til spilleren. Den første delen er en aldersklassifisering:

Den andre er ikoner som viser typen innhold i spillet. Det kan være en rekke slike 
ikoner, avhengig av hvilket spill det dreier seg om. Spillets aldersklassifisering 
gjenspeiler intensiteten til dette innholdet. Ikonene er:

Besøk http://www.pegi.info og pegionline.eu for nærmere informasjon
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Min ultimate dyrehage!

Installere
Sett inn Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection-plate 1 i CD-ROM-
stasjonen, og følg instruksjonene som vises på skjermen.

Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk,  
leser du Readme-filen (Viktig-filen) på Zoo Tycoon 2:  
Ultimate Collection-plate 1.

Spillstarter
Før du klikker på Play (Spill) på  
spillstarteren, klikker du på en  
kobling for å sjekke en kul 
historie, tips eller forum på  
Zoo Tycoon 2s webområde. 

Gå til Zoo Tycoon 2  når som helst 
på www.zooty coon . c om .

Innføringer
Første gang du bruker Ultimate 
Collection, får du muligheten  
til å spille av innføringene.  
Du kan spille av én av dem eller alle,  
eller du kan prøve dem senere.

Slik finner du en innføring
Klikk på Play Campaign Game (Spill 
kampanjespill) på hovedmenyen. Bla 
gjennom innføringene i boksene Select 
Campaign (Velg kampanje) og Select 
Scenario (Velg scenario), velg innføringen 
du vil bruke, og klikk deretter for å spille.

Sjekk dette!

Velkommen til den  
ultimate dyrehagen!

For første gang finnes alle dyrene og opplevelsene i Zoo Tycoon® 2 
og de fire spennende tilleggspakkene –Endangered Species, 
African Adventure, Marine Mania® og Extinct Animals– i én 
dyrehage!

Gjør plass til mer enn 100 enestående dyr – fra pinnsvin til zebra, 
dvergflodhest til elefantfugl, og ikke glem dinosaurene, for 
eksempel T. rex, med sine skarpe tenner, og den piggete 
doedicurusen. Spill utallige minispill, lag sjødyrshow og mye mer. 
Det er den ultimate dyrehagen ... og den er din!
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Gå inn i den ultimate dyrehagen

Hovedmenyen
Dine Zoo Tycoon 2-opplevelser begynner på hovedmenyen! 

Tre måter å spille på

Campaign (Kampanje)
Spill gjennom scenarier, og nå mål som tar deg  
til handlingens sentrum i de spennende 
dyrehagehistoriene. Du anskaffer kanskje en 
foreldreløs babyspekkhogger, bygger et hjem til den  
i dyrehagen, pleier den, og slipper den til slutt løs  
i det fri – alt i én kampanje! Ekte dyrehagefyrster 
får sin første erfaring i kampanjespillene. 

Challenge (Utfordring)
Gi meg en utfordring! Begynn med en sparsom 
dyrehage. Takle flere utfordringer for å bli helten 
som skaper en suksessrik dyrehage med svært 
tilmålte midler og stort tidspress! Disse spillene 
tester dyrepasseregenskapene dine.

Freeform (Fritt format)
Fritt format betyr ubegrenset fritt spill. Anskaff  
hvilke dyr som helst og så mange dyr du vil, bygg 
imponerende utstillinger, og kjøp, kjøp, kjøp – det  
blir aldri slutt på penger og moro. Det er bare 
fantasien som stopper deg!

Play CamPaIGn Game  
(SPIll KamPanjeSPIll)
Åpner Campaign Mode 
(Kampanjemodus). 
Deretter velger  
du en kampanje eller  
et scenario for å starte  
et kampanjespill.

Play FreeForm Game 
(SPIll SPIll I FrITT 
FormaT)
Åpner Freeform 
Mode (Modus  
for fritt format). 
Deretter velger du 
et kart for å starte 
et spill i fritt format. Play CHallenGe Game 

(SPIll UTFordrInGSSPIll) 
Åpner Challenge 
Mode (Modus for 
utfordring).  
Deretter velger  
du et kart for  
å starte et 
utfordringsspill.

load SaVed Game  
(laST laGreT SPIll)
Velg et tidligere  
spilt spill du vil spille.

Game oPTIonS  
(SPIllalTernaTIVer)
Juster video, lyd  
og andre spillalternativer. 

downloadS  
(nedlaSTInGer)
Last ned  
Zoo Tycoon 2 
-oppdateringer.exIT Game  

(aVSlUTT SPIll)
Gjør akkurat det som står!

Har du et Zoo-spørsmål? Du får svar  
fra Zoopedia ved å trykke F1!
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Flytte rundt i dyrehagen
Slik navigerer du i dyrehagen ved hjelp av tastaturet:

Zoo Guest mode 
(modus for 
dyrehagegjest)

Denne 
modusen gjør 
at du ser alle 
delene av 

dyrehagen på nært 
hold! Opplev viltlivet: 
Stell dyrene som 
dyrepasser, se et 
sjødyrshow sammen 
med gjestene dine, bedøv  
ustyrlige dinosaurer og mye mer. 

Photo Safari mode (modus for fotosafari)
Ta bilder av dyrenes lek og kjente dyrehagegjester  
som en fotografiutfordring, eller bare knips i vei for  
gøy. Trykk på MELLOMROM-tasten når du er klar til  
å knipse et kult bilde.

display Photo album (Vis fotoalbum)
Lagre favorittbilder av dyrene og dyrehagene i 
fotoalbumer. Du kan eksportere dem til HTML for  
å dele med venner, publisere på Internett eller skrive  
ut. Gå til Zoopedia for alle funksjonene.

Fremover Trykk på PIL OPP eller W-tasten 
Bakover Trykk på PIL NED eller S-tasten 
Høyre Trykk på  PIL HØYRE eller D-tasten 
Venstre Trykk på  PIL VENSTRE eller A-tasten

Det er også enkelt å flytte rundt i dyrehagen ved hjelp av musen. 
Pek mot toppen, bunnen, høyre eller venstre del av skjermen for 
å flytte fremover, bakover, til høyre eller til venstre i dyrehagen.

Kameraet har plass til 24 bilder. Lagre bilder  
i albumet slik at du aldri er tom for film  
når du kommer over et flott dyremotiv!

Se dyrene på nært hold i Zoo Guest Mode (Modus for dyrehagegjest)

Visninger og moduser i dyrehagen
overview map (oversiktskart)

Få den beste oversikten over dyrehagen ved å legge  
ut hele kartet foran deg. Bruk denne visningen til  
å flytte til hvilket som helst område på kartet på et 
øyeblikk. Eksporter dyrehagens oppsett til HTML  
i denne visningen, og publiser det deretter på 
Internett eller send det til en venn via e-post.  
Gå til Zoopedia for mer informasjon.

overhead View (oversiktsvisning)
Det er dyrehagefyrstens visning. Anskaff dyr, bygg 
dyreutstillinger og gjesteområder, og styr alle deler av 
dyrehagen. Alle de viktigste spillknappene og -panelene 
finnes også i denne visningen!

overhead View Camera  
(oversiktskameraets visning)

Følg med på langt eller nært hold når dyrehagen 
våkner til liv, ved hjelp av kameraets zoomeknapper. Få 
en 360-graders visning ved hjelp av roteringsknappene. 
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Utstillingsplan: min løvefamilie
lo ca t e  l i on (F inn l øv e )

Start i oversiktsvisning.

Klikk på knappen Animals (Dyr).

La oss starte med hannløven. Klikk på knappen  
Male Animals (Hanndyr) slik at bare hanndyr vises  
på panelet Animals (Dyr).

Bruk rullefeltet til å finne løven, eller klikk på knappen  
Filter Animals (Filtrer dyr) for å finne dyret raskt etter biom.

T i p s :  Løver lever i savannebiomet. 

Bruk Zookeeper recommendations (anbefalinger fra dyrepasser)
Klikk på løven for vise løvens informasjonspanel, og klikk 
deretter på knappen Zookeeper Recommendations 
(Anbefalinger fra dyrepasser).

T i p s :  Panelet Zookeeper Recommendations 
(Anbefalinger fra dyrepasser) viser alt dyrene trenger!

Bygg e  ut s t i l l i ng s g j e rd e
Start med et gjerde som løven skal holde seg innenfor. 
Uten gjerde kan ikke gjestene besøke løvene.

Klikk på Fences (Gjerder) på panelet Zookeeper 
Recommendations (Anbefalinger fra dyrepasser).

Velg et gjerde og klikk på det.

T i p s :  Løver er sterke, så du bør velge et sterkt gjerde.

Pek på dyrehagekartet, og klikk deretter og hold nede venstre 
museknapp mens du tegner et stort inngjerdet område.

Du skal snart ansette dyrepassere, så derfor må du legge til  
en personalport. Klikk på Fences (Gjerder), klikk på Staff Gate 
(Personalport), og plasser porten ved å klikke på delen av 
gjerdet der du vil ha porten.

T i p s :  Gjestene vil snart strømme til, og derfor bør du tenke  
på hvor du vil plassere donasjonsbokser og bygge 
gjesteområder – utenfor løveutstillingen! 

lag e  hab i ta t 
Lag et habitat som gjenspeiler dyrenes viltliv – eller 
biom – slik at de kan trives i dyrehagen.

Klikk på Biome Modification (Endring av biom) på panelet 
Zookeeper Recommendations (Anbefalinger fra dyrepasser),  
og dermed kommer du til løvens biom (savanne).

Klikk på Grass (Gress) på panelet Terrain Features (Terreng), 
og tegn deretter savannegress i utstillingen ved hjelp av 
biompenselen. 

Hold nede venstre museknapp og flytt musen. Høyreklikk  
når du er ferdig. Tegn deretter søle!

T i p s :  Tegn litt savannebiom under utstillings gjerdet:  
Dermed føler løven seg hjemme helt inntil gjerdet!

Deretter legger du til landskapsdetaljer. Klikk på kategorien 
Habitat Editor Tools (Redigeringsverktøy for habitat) ved siden 
av kategorien Biome Modification (Endring av biom).

Deretter bruker du redigeringsverktøyet for habitat til å tegne 
bakker, daler og andre landskapsdetaljer, på samme måte som 
du gjorde med biompenselen. 

Legg til slutt til savannegress, planter og steiner.

l egg e  t i l  mat
Det er foringstid! Klikk på på panelet Zookeeper 
Recommendations (Anbefalinger fra dyrepasser),  
og legg deretter til mat og vann.

Til slutt legger du til løvevennlige tilfluktssteder og  
berikelsesgjenstander for dyrene (løveleker).

anskaf f e  l ø v e
Klikk på hannløven på panelet Zookeeper 
Recommendations (Anbefalinger fra dyrepasser), 
plasser den i utstillingen, og høyreklikk deretter for  

å slippe den fri.

Legg deretter til en hunnløve. Sørg for  
at løveparet er friske og fornøyde, og følg 
deretter med for å se om en løveunge blir  
med i flokken. Brrrøøl!
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du og dyrene dine
den ultimate dyrepasseren er deg
Det er ingenting som er gøyere enn å være i dyrehagen  
og passe dyrene. Du finner bæsj du må spa opp (æsj!),  
dyrefôr som må fylles på, og dyrebehov som må tilfredsstilles,  
for eksempel stelling og pleie av syke dyr.

Klikk Zoo Guest Mode (Modus for dyrehagegjest) ovenfra 
utstillingen i oversiktsvisning, og finn deretter oppgaver  
å utføre. Trykk på MELLOMROM når du får en melding  
om at du må bruke tid på et dyr eller en jobb.

måle dyrenes trivsel
Hvert dyr i dyrehagen har et panel kalt Animal Information 
(Informasjon om dyr). Bruk panelet til å overvåke alle dyr i sanntid. 

Klikk på et dyr i dyrehagen for å åpne dyrets informasjonspanel. 
Deretter sjekker du om dyrets behov oppfylles, flytter dyret til  
en annen del av dyrehagen og mer.  Sørg for at du sjekker alle 
kategoriene på panelet.

I tillegg bruker du dette panelet til å slippe et dyr løs i det fri. Dette  
er en kul ting å gjøre, og i tillegg øker det anseelsen din i dyrehagen!

Hvis du kunne snakket med dyrene ...
Det er ikke funnet opp en dyrespråkoversetter ... ennå, så derfor 
må du være på utkikk etter følgende uttrykksikoner for dyr: 

Friske dyr = Fornøyde dyr 
Fornøyde dyr = Fornøyde gjester 
Fornøyde dyr + Fornøyde gjester = Dyrehageoverskudd  
og -anseeelse

Det er nøkkelen til suksess!

Tips om dyrenes trivsel
alt er vel og bra

Be s t i l l  r i k e l i g  – Du må alltid tilfredsstille alle dyrenes 
basisbehov, og du må forsøke å oppfylle alle deres 
spesialbehov. 
Ho ld  dyr ehag en r en  – Hold alltid dyrene rene slik  
at de ikke pådrar seg sykdommer.
Bruk avan s e r t  t ekno l og i  – Bruk alltid panelet Zoo Quick 
Stats (Statistikk for dyrehagen) til å overvåke alle dyrene.

BFF (Best Friends Forever) (Bestevenner for alltid)
So s i a l e  dyr  – Lag utstillinger med flere dyrearter slik  
at dyr kan være sammen.

Saml e  d em i  f l okk e r  – Plasser flere dyr av samme  
art sammen i en utstilling.

nus s e l i g e  ung e r  – Anskaff hann- og hunndyr  
av samme art, og følg med for å se om de får unger!

det gode livet
G i  d em p la s s  – Unngå at det blir for mange  
dyr på ett sted.
G i  d em t id  – Gi dyrene tid for seg selv.
F r i s k  o p p  ut s t i l l i ng en  – Oppdater  
utstillingene regelmessig, spesielt når du  
introduserer nye varer. 

enVIronmenT 
(mIljø)

HUnGer (SUlT)
THIrST (TørST) reST (HVIle)

exerCISe 
(TrenInG)

STImUlaTIon  
(STImUlerInG)

SoCIal (SoSIalT)HyGIene

PUT anImal UP  
For adoPTIon  

(adoPTer  
BorT eT dyr)

releaSe anImal 
InTo wIld (SlIPP eT 
dyr løS I deT FrI)

VIew ZooKeePer 
reCommendaTIonS  
(VIS anBeFalInGer 
Fra dyrePaSSer)

PrIVaCy (PrIVaTlIV)

“jeG er  
Fornøyd!” 

“jeG er  
mISFornøyd.” 

“jeG elSKer  
UnGen mIn!”

Panelet Animal Info (Dyreinformasjon)
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du og gjestene dine
Gjør plass for gjestene
En dyrehage handler ikke bare om dyr. Det handler også om 
gjester. Når du bygger en dyrehage, må du tenke på gjestene og 
planlegge etter deres behov. Heldigvis skiller behovene deres seg 
ikke stort fra dyrenes behov!

Konstruksjon av gjesteområder er mye det samme som å bygge 
utstillinger. Knappen Construction (Konstruksjon) åpner 
konstruksjonspanelet. Kategoriene på panelet inneholder stier, 
gjestebygninger, tematisert landskap og alle ingrediensene for 
at gjestene skal bli fornøyde. Bruk biompenselen og 
redigeringsverktøyet for habitat til å utforme og gjøre 
dyrehagens områder så fine som mulig.

Husk på følgende når du bygger en dyrehage: Planlegging er 
alfa og omega. Dyrehagefyrster tenker før de bygger!

er alle fornøyde?
Gjestene som strømmer inn i dyrehagen, kan virke som en flokk, 
men når du møter dem ansikt til ansikt, har hver av dem sine 
favorittdyr, sin favorittmat og sine favorittattraksjoner, for ikke 
å snakke om favorittbehov.

Klikk på gjester for å overvåke deres behov i sanntid, lese deres 
tanker, finne ut hvilket dyr som er deres favorittdyr og mer.  
Vær på utkikk etter følgende gjesteuttrykksikoner:

10 Tips for fornøyde gjester
G i  d em p la s s  – Bygg 
romslige gjesteområder  
og visningsområder med 
brede stier.

Ho ld  dyr ehag en r en  – 
Ikke sluntre unna 
renholdet og 
vedlikeholdet.

G i  e t  a l l s i d i g  innt rykk 
av dyr ehag en  – Sett 
sammen utstillingene 
med flere arter og 
sjeldne dyr.

de  su l tn e  hord en e  – Oppfyll gjestenes behov når  
det gjelder mat, drikke, toaletter og hvile!

Pr i o r i t e r  dyr e fami l i e r  – Det gjør gjestene.  
De donerer mer til nyfødte dyr. Sørg for det!

Ho ld  p eng e f ly t en i  gang  – Plasser donasjonsbokser  
ved utstillingene, sett ut minibanker og juster prisene slik  
at du finner ditt maksimale fortjenestepotensial.

l egg  t i l  små dyr eat t rak s j on e r  – Prøv bassenget der  
man kan klappe dyr!

B l i dg j ø r  g j e s t en e  – Imponer gjestene med dyr som 
underholdere!

Pynt  dyr ehag en  – Bygg gjesteområder med dyretemaer.

opp ly s  g j e s t en e  – Legg til områder, for eksempel  
Blue Whale Hall (Blåhvalhallen).

“jeG er  
Fornøyd.”

“FanTaSTISK!”

“jeG er mISFornøyd.”

“jeG Kan  
IKKe Se.”

“jeG ForSTår.”

“jeG TrenGer  
en mInIBanK.”

"jeG ForSTår IKKe."

“jeG TrenGer  
er SøPPelBøTTe.”

Gjester har favorittdyr.  
Når de ser ett av sine favorittdyr, 
donerer de mer!

Det er mitt favorittdyr!
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dyrehageteamet
Selv de største dyrehagefyrstene kan ikke gjøre alt alene.  
Disse heltene kan hjelpe deg med å drive dyrehagen.  
Klikk på kategorien Staff (Personale) for å bygge teamet!

dyrepassere
ser etter dyrene. Det er ingen liten oppgave, og derfor får 
de best betalt av personalet. Sørg for at du i hvert  
fall utnevner en assistent for hele dyrehagen samt flere 
assistenter for sjeldne dyr eller utstillinger. 

Dyrepassere trenger en personalport for å gjøre 
arbeidet sitt. Du finner porten i kategorien Fences 
(Gjerder) på panelet Construction (Konstruksjon).

Foredragsholdere
Gjester liker å lære alt om dyr fra 
foredragsholdere, og derfor donerer de penger 
hver gang de lærer noe nytt!

Foredragsholdere trenger et podium for å komme i 
best mulig kontakt med gjestene. Du henter det 
fra kategorien Staff (Personale) på panelet Staff 
(Personale).

Sjødyrtrenere
Trenere lærer dyrene i sjødyrshowet spektakulære 
triks, og disse havets stjerner imponerer gjestene!

Sjødyrtrenere må ha en inngang til bassenget for  
å trene. Hent den fra kategorien Tanks (Bassenger) 
på panelet Construction (Konstruksjon).

Paleontologer
Paleontologer graver ut fossiler. Ansett en paleontolog 
til å avdekke levningene etter utdødde dyr, og 
analysere funnene ved forskningslaboratoriet for 
utdødde dyr! De holder også foredrag for gjester.

Paleontologer leverer fossiler til 
forskningslaboratoriumet for utdødde dyr, og de 
holder foredrag for gjester ved opplysningssenteret 
for utdødde dyrearter. Du finner begge i 
kategorien Buildings (Bygninger) på panelet 

Construction (Konstruksjon).

dinosaurfangere
Gjester er svært begeistret for dinosaurer.  
De krever stor kontroll fra oppasserne, spesielt  
når en dinosaur blir utstyrlig. Men vær aldri redd, 
for dinosaurfangerne har med seg et fristende 
lokkemiddel.

Dette teamet rykker ut fra 
dinosaurbunkersen når det trengs. Du 
finner bunkersen i kategorien Buildings (Bygninger) 
på panelet Construction (Konstruksjon).

Gjesteunderholdere
En underholdt gjest er en fornøyd gjest! 
Gjestene digger de sprøe innfallene til 
underholderne sammen med dinosaurene  
og sabeltannkattene. Sjekk break dancen 
deres!

Gi dem en scene, og dermed får gjestene et 
dukkeshow! Du finner det i kategorien Staff 
(Personale) på panelet Staff (Personale).

Vedlikeholdsarbeidere
Vedlikeholdsarbeidere er eksperter på å drive 
dyrehagen slik at den ser flott ut. Ingen 
dyrehagefyrste bør være foruten dem!

Dyrehageteamet erstatter aldri deg!  
Selv den travleste dyrehagefyrsten har tid  
til å ta en tur innom dyrehagens gjestemodus  
og for å se hvordan det går.
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du og dyrehagen din
Hovedinntektskilder for dyrehagen
Gj e s t edona s j on e r  – Dette er den viktigste inntektskilden!  
Sørg for at du plasserer donasjonsbokser ved utstillingene.

I nngang s p eng e r  – Dette er en inntektskilde i starten. Men hvis 
gjestene synes prisen er for høy, stikker de kanskje hjem igjen! 

Ut sa l g  fo r  mat og dr i kk e  samt r e s taurant e r  – En 
nødvendighet, men finn ut hvilke som lønner seg etter  
at utgiftene er trukket fra.

Suv e rn i r vogne r  og  -but i kk e r  – Plasser dem i nærheten  
av dyreutstillinger slik at både gjestene og du blir fornøyd!

re s i r ku l e r ing  – Denne grønne aktiviteten genererer penger, 
spesielt komposthuset. Det er gratis å drive, og det gir en 
månedsinntekt som tilsvarer alle utsalgsbodene for drikke. 
Komposten er ren fortjeneste, men plasser huset godt unna 
gjester, ellers vil de rynke på nesen!

dyrehagefyrstens sentral
Ekte dyrehagefyrster gjør seg raskt kjent med panelene  
Zoo Quick Stats (Statistikk for dyrehagen) og Display Zoo Status 
(Vis dyrehagestatus), som hjelper med å administrere flere 
oppgaver og behov over hele dyrehagen. 

anseelse og 5-stjerners dyrehage
Alle dyrehager du lager, har en anseelsessum. Dyrehageanseelse 
rangeres på en skala fra 1/2 til 5 stjerner, som vises øverst  
i venstre hjørne på skjermen. Summen din kan stige eller synke  
i løpet av driftstiden, og den avgjøres av mange faktorer. 

Fornøyde dyr   Fornøyde dyr = Mer anseelse

antall arter   Utstillinger med flere arter = Mer anseelse 

antall dyr   Flere dyr = Mer anseelse

Fornøyde gjester   Fornøyde gjester = Mer anseelse

opplæringsutstillinger   Riktige biomer = Mer anseelse!

Underholdende dyr   Visninger av dyr på  
nært hold = Mer anseelse

Utfordringer   Fullførte utfordringer = Mer anseelse

Tilbake til naturen   Slippe løs dyr i det  
fri = Mer anseelse!

anImal needS  
FIlTer oPTIonS  

(FIlTeralTernaTIVer  
For dyreBeHoV)

dyreInFormaSjon
GjeSTeInFormaSjon
PerSonalInFormaSjon

KnaPPen VIew QUICK 
STaTS (VIS STaTISTIKK)

KjøreTøyInFormaSjon

Min 5-stjerners dyrehage!

Panelet Zoo Quick Stats (Statistikk for dyrehagen)

ByGGeInFormaSjon
donaSjonSBoKSInFormaSjon
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redd truede dyrearter!
Overalt i verden trues dyrearter av utryddelse, 
for eksempel det javanesiske neshornet, den 
afrikanske villhunden og den iberiske gaupen.  
Med din hjelp og Zoo Tycoon 2: Endangered Species,  
kan du bidra til å øke bestanden av disse sjeldne artene.

Du finner de truede dyregruppene etter vernestatus.

Få i stand en dyresafari!
I Zoo Tycoon 2: African Adventure kan du 
oppleve noe av det rikeste dyrelivet i verden, 
med 20 nye afrikanske dyr, for eksempel den kjøttetende 
sekretærfuglen, den honningetende honninggrevlingen  
og den flerfargede mandrillen. 

jeep-turer
Du kan lage en Jeep®-tur ved å klikke på kategorien 
Transportation (Transport) på panelet Construction 
(Konstruksjon). Plasser en Jeep-turstasjon på kartet, 
og bygg deretter en vei.

Du kan plassere en 
kryssingsport der 
gangstier krysser  
veier. Sikkerhet først! 

Critically 
Endangered 

(Svært truet)

Taubaneturer
Taubaneturer lar deg og gjestene dine  
sveve høyt for å få fugleperspektiv over 
dyrehagen. Du kan bygge en taubanetur 
ved å klikke på den nye kategorien 
Transportation (Transport) på panelet 
Construction (Konstruksjon). Lag en 
taubanestasjon, og plasser deretter 
taubanestolper gjennom hele turområdet.  
Du kan plassere flere stasjoner på turen.

elevated Paths (opphøyde stier)
Opphøyde stier og observasjonsplattformer gir 
dyrene mer privatliv, samtidig som gjestene får  
en fantastisk utsikt. De har sin egen kategori på 
panelet Construction (Konstruksjon). Plasser  
en opphøyd sti der du ville plassert en hvilken som 
helst annen sti, men la det være plass til trapper.

Endangered 
(Truet)

Vulnerable (I 
faresonen)

Lower Risk 
(Mindre fare)

Født i det fri!



20 21

Stup inn i dyrehagen!
Lag bølger med sjødyrene i Zoo Tycoon 2: 
Marine Mania®! Opplev mye moro med  
20 dyr, inkludert den søte sjøoteren,  
den lekende tumleren, den smarte 
spekkhoggeren og den store hvithaien.

Bygge bassenger
Sjødyr tilbringer mesteparten av tiden i showbassenger.  
Bygging av et utstillingsbasseng minner om bygging av et gjerde i 
dyrehagen! Start med å klikke på knappen Construction 
(Konstruksjon), og klikk deretter på kategorien Tank Building 
(Bygging av basseng). 

Trenere og triks
Alle show trenger spesielle talenter. Alle typer sjødyr kan  
læres opp til å utføre triks. Bare se etter dyrene som er merket 
med en stjerne! Marine Mania inneholder også et nytt 
personalmedlem – treneren. 

det store showet
Er du klar til å lage et sjødyrshow? Klikk på visningsplattformen 
i showbassenget for å vise panelet Show Platform Information 
(Vis plattforminformasjon). Deretter klikker du på Create Show 
(Lag show) for å vise panelet Edit Show (Rediger show),  
og deretter klikker du på Add Animal (Legg til dyr)  
for å velge et dyr du vil skal opptre i showet.

Deretter legger du til triks og koreograferer showet. Klikk på 
knappen Add New Trick (Legg til nytt triks), som vises under 
hvert nummer, for å tilordne et triks til det nummeret. Når du 
er ferdig med første akt, klikker du på knappen Add New Trick 
(Legg til nytt triks) for andre akt og så videre. Klikk på Save 
(Lagre) og Exit (Avslutt) når du er ferdig med å tilordne  
triks til alle showets akter. 

Surf ’n Turf
Ikke alle sjødyr lever i vannet 
hele tiden. Noen, som den 
kaliforniske sjøløven og 
stillehavshvalrossen, lever  
både på land og i vann.  
De trenger en hybridutstilling 
som kombinerer land  
og sjøvann. Takk for minnene!

Piratens bytte

Svømme med dyr
Har du noen gang hatt lyst 
til å svømme med en 
havskilpadde? Det er enkelt 
i Marine Mania! Velg 
sjødyret du vil svømme med, 
åpne sjødyrets 
informasjonspanel, og klikk 
deretter på Swim with 
Animal (Svøm med dyr).

På land og i vann
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Bring dem tilbake!
Mer enn 30 truede dyrearter er samlet for første 
gang i moderne tid – og bare i din dyrehage!  
Opplev den søte dodofuglen, den digre amerikanske 
mastodonten, den blodtørstige sabeltannkatten og andre 
interessante dyr fra fortiden, i Zoo Tycoon 2: Extinct Animals.

animal Creation (lage dyr)
Dyret lever! På panelet Info Task (Informasjonsoppgave)  
i laboratoriet klikker du på kategorien Create Extinct Animals  
(Lag utdødde dyr), og deretter velger du et dyr fra listen.  
Trykk på piltastene og klikk med musen for å sette sammen  
deler som vises i laboratoriet, slik at dyret blir levende!

disease Curing (leging av sykdommer)
Har du "rosa elefant"-syke? Klikk på knappen Find Diseased Animals 
(Finn syke dyr) for å bli sykdomsdetektiv! Følg tipsene for å finne  
ut hva som er galt, send prøver til laboratoriet, og finn opp en kur.

dino rampage  
(Utstyrlige dinosaurer)
Hvis dinosaurene ikke er 
fornøyde, blir de kanskje 
ustyrlige. Det er det iboende 
sinnet! Og når én 
dinosaur går berserk, 
kommer andre dyr til å 
følge deres eksempel. 
Klikk på knappen Find 
Rampaging Animals 
(Finn ustyrlige dyr),  
og klikk deretter på 
knappen Tranquilize 
Animal (Bedøv dyr) for å bruke bedøvelsesgeværet  
i Zoo Guest Mode (Modus for dyrehagegjest).

Guest entertainment (Gjesteunderholdning)
Gjester blir med i utgravingen ved å grave etter fossiler  
på utgravingsstedet, og deretter kan de ta med funnene  
til opplysningssenteret for utdødde dyr. Der holder  
paleontologer foredrag for dem om utdødde dyr. 

Find Diseased Animals  
(Finn syke dyr)

Help (Hjelp)

Panelet Info Task 
(Informasjonsoppgave)

Find Rampaging Animals 
(Finn ustyrlige dyr) 

Fossil Finding (Fossiljakt)

Dino Tranquilization 
(Dinosaurbedøvelse)

Disease Curing (Leging 
av sykdommer)

minispill
Forskningslaboratoriet for utdødde  
dyr er stedet for minispillene Fossil 
Finding (Fossiljakt), Fossil Building 
(Fossilbygging), Animal Creation  
(Lage dyr) og Disease Curing (Leging 
av sykdommer). Klikk på laboratoriet for å vise panelet Info task 
(Informasjonsoppgave)!

Fossil Finding (Fossiljakt)
Kjør på! Dra ut på fossiljakt ved å klikke på Extinct Research Lab 
(Forskningslaboratorium for utdødde dyr), kategorien Find Fossils 
(Finn fossiler), og deretter knappen Find Fossils (Finn fossiler).  
Bruk fossilfinneren i Zoo Guest Mode (Modus for dyrehagegjest)  
til å lete etter områder med fossiler, eller ansett en paleontolog til å 
lete mens du er opptatt med andre dyrepasseroppgaver.

Fossil Building (Fossilbygging)
Når du har samlet alle fossilene for en art, klikker du på 
laboratoriet, kategorien Build Fossils (Bygg fossiler), og deretter  
på knappen Assemble a Fossil (Sett sammen en fossil). Velg et dyr  
fra listen for å begynne byggingen! Roter delene ved hjelp av >,  
< eller piltastene på tastaturet. 

Merknad til meg selv:  

Spill av innføringer! 

Bedøvelsesgevær!
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alp in 

Ta i ga 

ørk en

Huleløve 

Etiopiasjakal

Gelada

Skrugeit

Geit

Snøleopard

Amerikansk 
mastodont

Carnotaurus Gråulv Gråbjørn

Elg Sabeltannkatt Stegosaurus

Stokesosaurus Triceratops Utahraptor Jerv

Ky s t-

Tumler Kalifornisk 
sjøløve

Falsk 
spekkhogger

Suppeskilpadde

Sjøoter Vest-indisk 
manat 

Addaxantilope Afrikansk 
skilpadde

Dromedar

Oryx- 
antilope

Stripehyene

Klippehopperpingvin

Velociraptor

Ørkenrev

Bunndyr

Trollhai Hvalhai Hvithai

det ultimate dyreutvalget
Biomer er grunnpilarene i de ultimate dyrehageutstillingene. De 
fantastiske dyrene i Ultimate Collection er mest fornøyd når de 
er i et biombasert habitat som gjenspeiler deres viltliv.  
 
Sjekk de ulike biomene og dyrene som hører til i dem, og begynn 
deretter å lage den utlimate dyrehagen!
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rev

Krat t/ småskog 

Jordsvin

Svartsnutehai Djevelskate

Savanne 

Afrikansk 
elefant

Afrikansk 
villhund

Svart neshorn Gepard

Vanlig sebra Stor 
sabelantilope

Stort vortesvin Løve

Masai-sjiraff Struts

Asiatisk elefant Ørkengaupe Doedicurus

Elefantskilpadde Antilope Sjiraffantilope Stort  
dovendyr

Komodovaran Surikat Rød kenguru Hvitt 
neshorn

Gr e s s l e t t e 

Amerikabison Blå 
antilope

Stor kamel

Przewalskihest Honninggrevling Falklandsrev

Siciliansk 
dvergelefant

Sekretærfugl

sverdfisk Havlærskilpadde Flerhornet  
hammerhai

Kortfinnet  
grindhval

P e l ag i s k
Quagga Nettmønstret-

sjiraff

Sivatherium Thomsongaselle Vortesvin Gnu
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Trop i s k  r e gn skog 

Barids tapir

Tundra 

Hvitval

Våtmark e r

Afrikabøffel

Bengalsk tiger Bongo

Sjimpanse Gibbon Deinonychus Deinosuchus

Dodo Gigantopithecus Jaguar Java-neshorn

Mandrill Fjellgorilla Okapi Orangutang

Dvergflodhest Reveape Styracosaurus Tyrannosaurus Rex

Karibu Keiserpingvin

Narhval Spekkhogger Stillehavshvalross

Isbjørn Kortsnutebjørn

Amerikansk 
bever

Ankylosaurus Dimetrodon

Diprotodon Elefantfugl Puma

Flamingo Flodhest Nilkrokodille

Nilvaran

Kentrosaurus

Skog i  t empe r e r t  s on e 

GibraltarapeUrokser Busktakkehjort Vanlig 
påfugl

Kjempepanda

Koala Rød panda Iberisk 
gaupe

Brillebjørn Pungulv

Moskus

Ullhåret neshorn

Protarchaeopteryx

Panter
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FPO

de viktigste spillknappene

KnaPPen anImalS (dyr)
KnaPPen landSCaPInG  
(landSKaP)

KnaPPen STaFF 
(PerSonale)

roTer VISnInGen  
med KloKKen

VIew Zoo 
FInanCeS (VIS 
dyreHaGenS 
FInanSer)

anGre SISTe HandlInG
reCyCle oBjeCTS 
and BUIldInGS  
(reSIrKUler  
GjenSTander  
oG ByGnInGer)

SaVe, load, exIT or reTUrn 
To maIn menU (laGre, laST, 
aVSlUTT eller reTUrner TIl 
HoVedmenyen)

dISPlay PHoTo 
alBUm (VIS 
FoToalBUm)

dISPlay (VIS)  
Zoo Fame 
(dyreHaGenS 
anSeelSe)

dISPlay  
GoalS and  
CHallenGeS (VIS mål 
oG UTFordrInGer)

de viktigste spillpanelene

PaTHS (STIer)
BUIldInGS (ByGnInGer)

donaTIon BoxeS, BenCHeS and SCenery 
oBjeCTS (donaSjonSBoKSer,  
BenKer oG PrydGjenSTander)

adoPT anImalS  
(anSKaFFe dyr)

anImal Food 
(dyreFôr)

ToyS and enrICHmenT oBjeCTS (leKer 
oG BerIKelSeSGjenSTander) anImal SHelTerS 

(ly For dyrene)

BIome BrUSH ToolS 
(VerKTøy For 
 BIomPenSel)

HaBITaT edITor ToolS 
(redIGerInGSVerKTøy 
For HaBITaT)

TreeS (Trær)
PlanTS and FlowerS 
(PlanTer oG BlomSTer)

roCKS (STeIner)

KnaPPen ConSTrUCTIon (ByGGInG)

roTer VISnInGen moT KloKKen

PHoTo SaFarI mode  
(modUS For FoToSaFarI)

Zoo GUeST mode  
(modUS For  
dyreHaGeGjeST)

oVerHead VIew  
(oVerSIKTSVISnInG)

oVerVIew maP 
(oVerSIKTSKarT)

SHow/HIde FolIaGe  
(VIS/SKjUl BladVerK)

SHow/HIde FenCeS  
(VIS/SKjUl Gjerder)

SHow/HIde BUIldInGS 
(VIS/SKjUl ByGnInGer)

SHow/HIde GUeSTS  
(VIS/SKjUl GjeSTer)

dISPlay/HIde oBjeCT 
FIlTerS Panel (VIS/SKjUl 
oBjeKTFIlTerPaneleT)

dISPlay Zoo 
QUICK STaTS  
(VIS STaTISTIKK 
For dyreHaGen)

FenCeS and STaFF 
GaTe (Gjerder oG 
PerSonalPorT)

HIde eleVaTed PaTH 
(SKjUl oPPHøyd STI)

SHow/HIde VIew  
area (VIS/SKjUl  
VISnInGSområde)

SHow/HIde emoTIConS  
(VIS/SKjUl UTTryKKSIKoner)

TranSPorTaTIon 
(TranSPorT)
eleVaTed PaTHS  
(oPPHøyde STIer)

SHow &  
TanK oBjeCTS 

(SHow- oG BaS-
SenGoBjeKTer)

FIlTer BIomeS  
(FIlTrerInG aV BIomer)

Panelet Construction (Konstruksjon)

Panelet Animal (Dyr)

Panelet Landscaping (Landskap)

roCKS FIlTer 
(FIlTrerInG  
aV STeIner)

PlanTS and FlowerS 
FIlTer (FIlTrerInG aV 
PlanTer oG BlomSTer)

TreeS FIlTer 
(FIlTrerInG 
aV Trær)

See deTaIl aBoVe  
(Se deTalj oVenFor)

Zoom In / Zoom oUT  
(Zoom Inn / Zoom UT)

SHow/HIde SHow  
TImer (VIS/SKjUl  
SHowPlanleGGer)

TanK BUIldInG  
(ByGGInG aV BaSSenG)

FIlTer  
ConSTrUCTIon  

oBjeCTS  
(FIlTrerInG  

aV KonSTrUK-
SjonSoBjeKTer)

SHow eleVaTed PaTH 
(VIS oPPHøyd STI) 
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Microsoft, DirectX, Marine Mania, Microsoft Game Studios-logoen, Windows, 
Windows Vista-startknappen, Zoo Tycoon og/eller andre Microsoft-produkter  
det refereres til her, er varemerker for Microsoft.
Utviklet av Blue Fang Games for Microsoft Corporation. Blue Fang Games og  
Blue Fang Games-logoen er registrerte varemerker for Blue Fang Games, LLC.
Jeep® er et registrert varemerke for DaimlerChrysler Corporation.
Deler av denne programvaren er inkludert i lisensen. © 1997–2006 Numerical 
Design, Ltd. Med enerett. Gamebryo® er et registrert varemerke for Numerical 
Design, Ltd. Rangeringsikonet er et registrert varemerke for Interactive  
Digital Software Association. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. 

Informasjonen i dette dokumentet, inkludert URLer og andre referanser til 
nettsteder på Internett, kan endres uten forhåndsvarsel. Med mindre annet er 
angitt, er eksempelselskapene, -organisasjonene, -produktene, -domenenavnene, 
-e-postadressene, -logoene,  -personene, -stedene og hendelsene angitt her, 
oppdiktede, og ingen forbindelse med virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, 
domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder eller hendelser er tiltenkt 
eller skal kunne utledes. Overholdelse av gjeldende lover om opphavsrett er 
brukerens ansvar. Uten å begrense opphavsretten, kan ingen deler av dette 
dokumentet reproduseres, oppbevares i eller legges inn i et gjenfinningssystem 
eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte (elektronisk, 
mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) eller til et hvilket som helst 
formål, uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation.
Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller annen 
intellektuell eiendomsrett til det som omtales i dette dokumentet. Bortsett fra 
når det er uttrykkelig angitt i skriftlige lisensavtaler fra Microsoft, gir dette 
dokumentet ingen lisens til disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller 
annen intellektuell eiendomsrett. 
Navnene på faktiske selskaper og produkter som nevnes i dette dokumentet kan 
være varemerker for sine respektive eiere.
Uautorisert kopiering, dekompilering, overføring, offentlig bruk, leie, betaling  
for å spille eller omgåelse av kopibeskyttelsen er strengt forbudt.
© 2008 Microsoft Corporation. Med enerett.

Teknisk brukerstøtte
Argentina  (54) (11) 4316-4664 www.microsoft.com/latam/soporte/
Australia 13 20 58 http://support.microsoft.com
Brasil 0800 888 4081         www.microsoft.com/brasil/suporte       
Canada (877) 568-2495 http://www.microsoft.ca/support
Österreich +43 (01) 50222 22 55 www.microsoft.com/austria/support
Belgique +32 - 2-513-2268 http://support.microsoft.com
België 02-5133274 http://support.microsoft.com
Belgium 02-5023432 http://support.microsoft.com
Caribe  1-877-672-3842 www.microsoft.com/latam/soporte/
Centroamérica  (506) 298-2020 www.microsoft.com/latam/soporte/
Chile 800-330-6000 www.microsoft.com/latam/soporte/
Colombia  (91) 524-0404 ó 9800-5-10595 www.microsoft.com/latam/soporte/
Česká Republika 841 300 300 www.microsoft.com/cze/support/
Danmark +45 44 89 01 11  www.microsoft.com/danmark/support
Ecuador  (593) (2) 258 025 www.microsoft.com/latam/soporte/
Suomi/Finland +358 (0) 9 525 502 500 www.microsoft.com/finland/support
France (33) (0) 825 827 829–0–1020#  http://support.microsoft.com
Deutschland +49 (0) 1805 / 67 22 55 http://support.microsoft.com
  microsoft@service.microsoft.de
Ελλάδα 801 500 3000 ή (30) 211 12 06 500 http://support.microsoft.com
Magyarország 06 1 267 4636 http://support.microsoft.com
Ireland (01) 706 5353 www.microsoft.com/ireland/support 
Italia (+39) 02-70-398-398 www.microsoft.com/italy/support 
Luxembourg (EN) +32 2-5023432 http://support.microsoft.com
Luxembourg (FR) +32-2-513-2268 http://support.microsoft.com
Luxemburg +32 2-5133274 http://support.microsoft.com
México  (52) (55) 267-2191 www.microsoft.com/latam/soporte/
Nederland 020-5001005 http://www.microsoft.nl/support 
Netherlands 020-5001053 http://www.microsoft.nl/support
New Zealand (64) (9) 357-5575 www.microsoft.com/nz/support
Norge +47 22 02 25 50 www.microsoft.com/norge/support
Panamá  (800) 506-0001 www.microsoft.com/latam/soporte/
Perú  (51) (1) 215-5002 www.microsoft.com/latam/soporte/
Polska +48 22 5941999 http://support.microsoft.com
Portugal +351 808 223 242 http://www.microsoft.com/portugal/suporte 
Россия 8 (800) 2008001 http://support.microsoft.com
España (902) 197 198 http://www.microsoft.com/spain/support
Slovensko 0850 111 300 www.microsoft.com/slovakia/support/
Sverige +46 (0) 8-752 09 29 www.microsoft.com/sverige/support
Schweiz 0848 802 255 http://support.microsoft.com 
Suisse 0848 800 255 http://support.microsoft.com 
Svizzera 0848 801 255 http://support.microsoft.com
Türkiye +90 212 444 6787 (MSTR) http://support.microsoft.com
UAE 800 4089 /+971 43917700-4 http://support.microsoft.com
UK 0870 60 10 100 www.microsoft.com/uk/support 
Uruguay  (598) (2) 916-4445 www.microsoft.com/latam/soporte/  
Venezuela  (58)(212)276-0500 www.microsoft.com/latam/soporte/
Full oversikt over vårt brukerstøttetilbud finner du på http://support.microsoft.com/. 
På dette nettstedet kan du:
• Lese den generelle brukerstøttepolicyen for ditt produkt.
• Finne artikler i Microsoft Knowledge Base som tar for seg spesifikke emner. 
• Sende inn problemet og konsultere en ansatt hos Microsofts kundestøtteavdeling via Internett.

Globalt: Kundestøtte utenfor USA og Canada kan variere.  Regional kontaktinformasjon finner  
du på http://support.microsoft.com/international.aspx. Hvis det ikke finnes en Microsoft-filial  
i ditt land eller region, vennligst ta kontakt med utsalgsstedet der du kjøpte Microsoft-produktet.

Vilkår: Microsofts kundestøtte er underlagt priser, betingelser og vilkår på daværende tidspunkt,  
og kan endres uten varsel.


