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Games
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SVENSKA

SNABBKOMMANDON
 UPPÅTPIL/W Flytta sig framåt

 NEDÅTPIL/S Flytta sig bakåt

 VÄNSTERPIL/A Flytta sig åt vänster

 HÖGERPIL/D Flytta sig åt höger

 SHIFT+UPPÅTPIL, NEDÅTPIL, VÄNSTERPIL,  

 HÖGERPIL ELLER W,S,A,D Springa i besökarläget

 ESC Rensa objekt från markör/stäng panel

 CTRL+Z Ångra den senaste åtgärden

 DELETE Slå av/på återvinningsverktyget

 PLUS (+) Zooma in

 MINUS (-) Zooma ut

 CTRL+HÖGERPIL Rotera vy medsols

 CTRL+VÄNSTERPIL Rotera vy motsols

 PUNkT (.) Rotera valt objekt medsols

 koMMA (,) Visa scenario- och utmaningsmål

 CTRL+C Öppna/stäng panelen Byggnad

 CTRL+M Öppna/stäng panelen Djur

 CTRL+T Öppna/stäng panelen Landskap

 CTRL+H Öppna/stäng panelen Personal

 CTRL+Q Öppna panelen Snabbfakta

 F1 Öppna Zooencyklopedin

 CTRL+P Öppna fotoalbum

 CTRL+G Visa mål för scenario och utmaning

 CTRL+F Visa ekonomi

 TAB Slå av/på karta

 G Växla mellan övergripande vy och besökarläge

 C Växla mellan fotovy och besökarläge

 SHIFT+? Kom till hjälpen för minispelen

 CTRL+R Nollställ fossilbyggandet

 H Ledtrådar för botemedel

 P Pausa/återuppta spelet

 F5 Spara spelet

 F6 Öppna ett sparat spel
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VÅLD GROVT SPRÅK SKRÄCK SEX DROGER DISKRIMINERING HASARDSPEL

 Viktig hälsovarning om att spela videospel
Anfall orsakade av ljuskänslighet
En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som 
kan utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan 
finnas i videospel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av liknande anfall 
eller epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad åkomma, som kan utlösa dessa 
”ljuskänslighetsanfall” medan de tittar på ett videospel. 
Dessa anfall kan uppvisa olika symptom, inklusive yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon 
eller ansikte, krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, förvirring, oklarhet, eller 
tillfällig medvetandeförlust. Anfallen kan även orsaka medvetslöshet eller krampanfall, 
som kan leda till personskador vid fall eller hopstötning med föremål i närheten. 
Sluta omedelbart att spela videospel och konsultera läkare om du upplever något av 
ovan nämnda symptom. Föräldrar ska hålla uppsikt över eller fråga sina barn om de 
upplevt något av ovan nämnda symptom – det är vanligare att barn och ungdomar 
drabbas av dessa anfall än vuxna. Risken att drabbas av epileptiska anfall som orsakas 
av ljuskänslighet kan minskas genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: sitt längre 
från skärmen, använd en mindre skärm, spela i ett väl upplyst rum och spela aldrig när 
du är sömnig eller trött.
Rådgör med läkare innan du börjar spela om du eller någon släkting tidigare haft anfall 
eller lider av epilepsi.

Vad är PEGI-systemet?
Åldersmärkningssystemet PEGI skyddar minderåriga mot spel som är olämpliga 
för deras åldersgrupp. OBS! Detta har inte att göra med spelets svårighetsgrad. 
Med hjälp av PEGI, som består av två delar, kan föräldrar och andra som köper 
spel till barn välja spel som passar barnets ålder. Den första delen består av 
åldersmärkning:

Den andra delen består av ikoner som beskriver spelets innehåll. Beroende på vilket 
spel det gäller kan det finnas flera ikoner. Spelets åldersmärkning återspeglar hur 
omfattande detta innehåll är. Ikonerna är:

Det finns mer information på http://www.pegi.info och pegionline.eu
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Min ultimata djurpark!

Installation
Sätt in Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection Disc 1 i CD-enheten  
och följ sedan anvisningarna på skärmen.

If Om installationsprogrammet inte startas automatiskt,  
eller om du får andra problem med installationen eller spelet,  
se filen Readme på Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection Disc 1.

Spelstartaren
Innan du klickar på Spela i game 
spelstartaren kan du klicka  
på en av länkarna om du vill läsa 
en häftig berättelse, få tips  
eller komma till forumen på 
webbplatsen för Zoo Tycoon 2

Du kan besökaZoo Tycoon 2 
online när du vill på  
www.zooty coon . c om .

Självstudiekurser
Första gången du startar 
Ultimate Collection, får du frågan om du vill spela igenom 
självstudiekurserna. Du kan spela en av dem eller alla,  
eller så kan du öppna dem senare.

SÅ här hittar du en självstudiekurs
Klicka på Spela kampanjspel i 
huvudmenyn. Bläddra bland 
självstudiekurserna i rutorna Välj 
kampanj och Välj scenario, peka på  
den kurs du vill ha och klicka på Spela.

Kolla in!

Välkommen till den ultimata 
djurparken!

För första gången någonsin finns alla djuren och all 
spänningen i Zoo Tycoon® 2 och dess fyra roliga tilläggsmoduler 
–Endangered Species, Afrikaäventyret, Marine Mania® och 
Extinct Animals— i en och samma djurpark!

Förbered dig på att få se fler än 100 av de mest otroliga djur du 
kan tänka dig – från afrikanska elefanter till zebror och från 
dvärgflodhästar till elefantfåglar. Och glöm inte dinosaurierna, 
från Tyrannosaurus rex med sina tänder till Doedicurus med 
sina taggar. Spela massor av minispel, skapa marinuppvisningar 
och mycket mer. Det är den ultimata djurparken... och den är 
din!
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I den ultimata djurparken

Huvudmenyn
Alla dina Zoo Tycoon 2-äventyr börjar i huvudmenyn!

Tre sätt att spela

Kampanj
Spela genom scenarier och uppnå mål som öppnar upp 
ännu fler scenarier, och som gör att du hamnar mitt i 
de mest spännande historierna. Du kanske adopterar 
en föräldralös liten späckhuggare, bygger en hem åt 
den i djurparken, vårdar den tills den blir frisk och 
släpper ut den i naturen – allt i en och samma 
kampanj! En äkta Zoo Tycoon vässar sina tänder i 
kampanjspel. 

Utmaning
Kom igen bara! Börja med den enklaste av djurparker, 
ta dig an många utmaningar och bli hjälten som 
snabbt gör den lilla okända djurparken stor och 
välkänd, i kamp mot klockan och de ekonomiska 
problemen! Med de här spelen finslipar du dina 
färdigheter som djurskötare.

Friform
I friformsläget kan du spela precis hur du vill. Skaffa 
dig vilka och hur många djur du vill. Bygg galna 
utställningar och spendera hur mycket du vill – 
varken pengarna eller nöjet tar någonsin slut. 
Endast fantasin sätter gränserna!

Spela KampanjSpel
Öppnar kampanjläget. Välj 
sedan en kampanj eller ett 
scenario om du vill påbörja 
ett kampanjspel.

Spela FrIFormSSpel
Öppnar 
friformsläget.  
Välj sedan en karta 
om du vill påbörja 
ett friformsspel. 

Spela UTmanIngSSpel 
Öppnar 
utmaningsläget. Välj 
sedan en karta om du 
vill påbörja ett 
utmaningsspel.

Öppna eTT  
SparaT Spel
Välj ett tidigare sparat 
spel för att påbörja spelet.

SpelalTernaTIV
Ställ in bild, ljud  
och andra spelalternativ. 

HämTnIngSbara FIler
Hämta Zoo Tycoon 
2-uppdateringar.

aVSlUTa Spel
Gör precis vad det står!

Har du en Zoo-fråga? Du kan hitta 
svaret i Zooencyklopedin – det är bara 
att trycka på F1!
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runt om i djurparken
Det här är allt du behöver veta för att ta dig runt i djurparken 
med tangentbordet:

besökarläge
I det här 
läget 
kommer du 
nära inpå 

allt som händer i din 
djurpark! Upplev de 
vilda djuren när du 
sköter om dem som 
djurskötare, njut av 
en vattenshow med 
besökarna, lugna 
ner dinosaurier som 
löper amok och mycket, mycket mer. 

Fotosafari
Ta bilder av de lustiga saker som dina djur hittar på och 
av berömda gäster när du ska klara av fotoutmaningar, 
eller knäpp loss bara för att det är kul. Det är bara att 
trycka på MELLANSLAG när du vill ta en bild.

Visa fotoalbum
Spara favoritfotona på dina djur i fotoalbum som du kan 
exportera till HTML för att dela med dig av dem till en 
vän, lägga upp på Internet eller skriva ut. Se 
Zooencyklopedin för mer information.

Framåt Tryck på UPPÅTPIL eller knappen W  
bakåt Tryck på NEDÅTPIL eller knappen S 
Höger Tryck på  HÖGERPIL eller knappen D  
Vänster Tryck på  VÄNSTERPIL eller knappen A

Det är också enkelt att ta dig runt i djurparken med musen.  
Peka bara högst upp, längst ner, till höger eller till vänster  
på skärmen om du vill flytta dig framåt, bakåt, till höger  
eller till vänster.

Kameran kan ta 24 bilder. Spara fotona i 
dina album så behöver filmen aldrig vara slut 
när det är läge för ett fantastiskt djurfoto!

Kom nära djuren i besökarläget!

Djurparkens vyer och lägen
Karta

Se hela din djurpark på en gång på kartan framför 
dig. Använd den här vyn när du snabbt och enkelt  
vill förflytta dig till vilken plats som helst på kartan. 
Exportera en ritning över djurparken till HTML om  
du vill lägga upp den på Internet eller skicka den till  
en vän. Titta i Zooencyklopedin om du vill veta mer.

Övergripande vy
Detta är den vy som en Zoo Tycoon använder. I den 
här vyn kan du skaffa djur, bygga inhägnader och 
besökarattraktioner och ta hand om din djurpark  
in i minsta detalj. Alla de viktigaste knapparna och 
panelerna i spelet finns i den här vyn!

Övergripande vy – kamera
Se hur din djurpark lever upp från högt i luften till 
långt ner på marken med kamerans zoomknappar.  
Se en panoramavy med hjälp av rotationsknapparna.
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planera en inhägnad: min lejonfamilj
H i t ta e t t  l e j on

Börja i den övergripande vyn.

Klicka på knappen Djur.

Vi börjar med lejonhanen – klicka på knappen Handjur  
så att bara hanar visas på panelen Djur.

Använd rullningslisten för att hitta lejonet, eller klicka på 
knappen Filtrera djur för att hitta det snabbt utifrån dess biotop.

T i p s :  Lejon bor i biotopen Savann. 

använd D jur skö tar en s  råd
Klicka på lejonet så öppnas en informationsruta om 
det, och klicka sedan på knappen Djurskötarens råd.

T i p s :  På panelen Djurskötarens råd visas alltsom  
ditt djur behöver!

bygg e t t  s täng s e l  runt  inhägnaden
Börja med ett stängsel för att hägna in lejonet. 
Annars kommer det inga besökare.

Klicka på Stängselpå panelen   
Djurskötarens råd.

Peka på ett stängsel och klicka.

T i p s :  Lejon är starka, så välj ett kraftigt stängsel.

Peka på din karta, och klicka sedan med vänster musknapp och 
håll den nertryckt medan du ritar upp ett stort inhägnat område.

Lägg till en personalgrind eftersom du snart kommer att 
anställa djurskötare. Klicka på Stängsel, klicka på 
Personalgrind och klicka sedan på stängslet där du vill ha den.

T i p s :  Snart kommer det besökare också, så tänk på att 
lägga till donationslådor och bygga ett besökarområde – 
fast utanför inhägnaden!

Skapa en mi l j ö 
Skapa en miljö som speglar djurens vilda värld – 
deras biotop – så att de kan leva och må bra.

På panelen Djurskötarens råd klickar du på Redigera biotop  
så kommer du direkt till lejonens biotop (Savann).

Klicka på Gräs på panelen Terrängfunktionoch måla sedan 
savanngräs i inhägnaden med biotopverktyget.

Håll vänster musknapp nertryckt och rör på musen. 
Högerklicka när du är klar. Sedan målar du dit jord!

T i p s :  Måla lite savannbiotop under stängslet till inhägnaden, 
så känner sig lejonet hemma ända fram till stängslet!

Lägg sedan till landelement. Klicka bara på fliken 
Miljöredigeringsverktyg bredvid fliken Redigera biotop.

Sedan använder du miljöredigeringsverktygen på samma sätt 
som biotopverktyget för att måla dit kullar, dalar och andra 
landelement. 

Lägg till savannträd, växter och stenar för att göra  
färdigt miljön.

lägg t i l l  f od e r
Det är matdags! Klicka på Foder på panelen 
Djurskötarens råd och placera sedan ut foder  
och vatten.

Och sist men inte minst, lägg till lejonvänliga byggnader  
och livskvalitetsobjekt (lejonleksaker).

Skaf fa e t t  l e j on
Klicka på lejonhanen på panelen Djurskötarens 
råd, placera ut honom i din inhägnad  
och högerklicka sedan för att släppa 

Lägg sedan till en lejonhona. Se till att ditt 
lejonpar är friskt och lyckligt, och se om en 
lejonunge ansluter sig till flocken. Grrrr!
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Du och dina djur
Den ultimata djurskötaren är du
Det finns inget roligare än att vara i djurparken och ta hand  
om djuren. Det finns spillning att städa upp (puh!), foder att 
fylla på, och djuren har behov som måste uppfyllas genom att  
du till exempel ryktar eller vårdar dem.

Klicka på Besökarläge ovanför din inhägnad i den övergripande 
vyn. Leta sedan efter uppgifter. Tryck på MELLANSLAG när du får 
ett meddelande om att du behövs för ett djur eller för ett uppdrag.

Följa djurens humör
Varje djur i din djurpark har en panel som heter Information  
om djuret. Använd den för att övervaka djuret i realtid. 

Klicka på ett djur i djurparken om du vill öppna dess 
informationspanel. Där kan du se om du uppfyller djurets 
behov, flytta det till en annan del av djurparken och annat. 
Kolla på alla flikarna i panelen.

Du kan också använda panelen för att släppa ut ett djur  
i frihet. Förutom att det är en häftig grej att göra blir 
djurparken mer berömd!

om du kunde prata med djuren...
Eftersom ingen har uppfunnit en översättningsmaskin för 
djurspråk ... men håll koll på de här ikonerna: 

Friska djur = Nöjda djur 
Nöjda djur = Nöjda besökare 
Nöjda djur + Nöjda besökare = Pengar och  
berömmelse för djurparken
Det kallar jag en framgångsformel!

Tips på hur du gör djuren glada
allt är bra

Sköt  b e s tä l l n ingarna— Uppfyll alltid djurens 
grundläggande behov, och försök uppfylla de avancerade. 

Hå l l  r en t— Håll alltid djuren och inhägnaderna rena så 
att djuren inte blir sjuka.

Dra nyt ta av t ekn i k en — Använd alltid panelen 
Snabbfakta för att övervaka alla djuren på en gång.

bFa (bästisar För alltid)
So c i a la  var e l s e r  — Skapa inhägnader med flera olika arter 
så att djuren kan umgås.

Samla i hop  f l o c k en — Placera flera djur av samma art 
tillsammans.

Kramgoa ungar — Skaffa honor och hanar av samma art 
och vänta på tillökning!

Det ljuva livet
g e  d em p la t s  — Se upp för trångboddhet.

T ime out  — Ge djuren den avskildhet de behöver.

Häng med — Uppdatera alltid inhägnaderna,  
framför allt när du låser upp nya objekt. 

bIoTop
HUnger
TÖrST VIla

moTIonera

STImUlanS

SocIala beHoVHygIen

anmäl DjUr FÖr 
FÖrSäljnIng
Släpp UT DjUr  

I naTUren

VISa DjUrSKÖTarenS 
rÅD

aVSKIlDHeT

”jag är glaD!” ”jag är olycKlIg.” ”jag älSKar mIn Unge!”

Djurinformationspanelen
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Du och dina besökare
gör plats för besökarna
En djurpark handlar inte bara om djuren, utan om besökarna 
också. När du bygger din djurpark måste du tänka på 
besökarna och planera för deras behov. Som tur är är deras 
behov inte så annorlunda från djurens! 
Att konstruera besökarattraktioner är ungefär som att bygga 
inhägnader. Knappen Byggnad öppnar panelen Byggnad. På de 
många flikarna finns det stigar, gästbyggnader, scenerier med 
olika teman samt alla ingredienser som behövs för nöjda 
besökare. Använd biotopverktyget och miljöredigeringsverktygen 
för att forma och försköna din djurpark.
När man bygger djurparker är det alltid viktigt att planera i 
förväg. Riktiga Zoo Tycoons tänker efter innan de bygger!

är alla nöjda?
Besökarna som flockas kring din djurpark kanske liknar en 
hjord, men om du går lite närmare ser du att de är individer 
med sina egna favoriter bland djur, mat och attraktioner – och 
med egna behov.
Klicka på en besökare om du vill övervaka hans eller hennes behov 
i realtid, läsa deras tankar, få veta vilket som är deras favoritdjur 
och mycket mer. Håll utkik efter de här ikonerna:”

10 tips för nöjda besökare
ge dem utrymme –  
Bygg rymliga 
besökarattraktioner och 
utsiktspunkter med fina, 
breda stigar.

Hå l l  r en t  – Snåla aldrig 
med underhåll och 
renlighet.

b landa f r i s k t  – Gör 
inhägnaderna mer 
intressanta med flera olika 
arter och sällsynta djur.

De  hungr i ga hord e rna– Tillgodose besökarnas 
behov av mat, dryck, toaletter och vila!

Sä t t  värd e  på d jur fami l j e r– Det gör gästerna!  
De donerar mer om det finns djurungar. Se till att det gör det!

låt  p engarna f l öda  – Placera ut donationslådor vid 
inhägnaderna, lägg till bankomater och justera priserna 
 för att uppnå maximal vinst.

lägg t i l l  små d jurat t rakt i on e r  – Prova en bassäng med 
oceantema!

Få d em at t  s k rat ta  – Gör succé hos besökarna med 
djurunderhållare!

g e  s tä l l e t  l i t e  k la s s  – Bygg besökarområden med olika 
djurteman.

g e  d em utb i l dn ing  – Lägg till attraktioner  
som Blåvalshallen.

jag är glaD!”

”FanTaSTISKT!”

”jag är olycKlIg.”

”jag Ser IngenTIng.”

”jag FÖrSTÅr.”

"Var är  
banKomaTen?"

”jag FÖrSTÅr InTe.”

”jag beHÖVer  
en SopTUnna.”

Besökarna har favoritdjur.  
När de ser en av sina favoriter 
donerar de mer!

Åh, mitt favoritdjur!
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Djurparksteamet
Inte ens världens största Zoo Tycoon skulle kunna klara sig själv, 
och det är de här hjältarna som hjälper dig att sköta djurparken. 
Klicka på fliken Personal om du vill börja sätta ihop teamet.

Djurskötare
Djurskötarna tar hand om djurens alla behov. Det är inget 
lätt jobb, så de har högst lön av hela personalen. Se till att 
du har en som täcker hela djurparken, och andra som tar 
hand om sällsynta djur eller inhägnaderna. 

Det krävs en personalgrind för att djurskötarna ska 
kunna göra sitt jobb. Den finns på fliken Stängsel på 
panelen Byggnad.

pedagoger
Besökarna älskar att få veta mer om djuren – så 
mycket att de donerar varje gång de lär sig något nytt!

Pedagogerna behöver ett podium för att 
undervisa. Det skaffar du på fliken Personal  
på panelen Personal.

Tränare för havsdjur
Tränarna för havsdjur lär dina djur spektakulära 
trick så att de kan imponera på besökarna!

Tränarna måste ha en ingång till bassängen. Fiska 
upp en på fliken Bassänger på panelen Byggnad.

paleontologer
Paleontologer gräver upp fossil. Anställ en för att  
leta upp kvarlevorna av utdöda djur på 
djurparksområdet, och analysera sedan fynden  
i Forskningslaboratoriet för utdöda djur!  
De ger även utbildning åt besökarna.

Paleontologer levererar fossil till 
Forskningslaboratoriet för utdöda djur och utbildar 
besökare på Utbildningscentret för utdöda djur. 

Båda hittar du på fliken Byggnader på panelen Byggnad.

Dinosaurieteamet
Besökarna är förtjusta i dinosaurierna, men  
de kan kräva mycket underhåll, framför allt  
om en av diva-dinosaurierna löper amok.  
Ingen fara, dinosaurieteamet är här  
med sitt robotlockbete!

Det här teamet rycker ut från dino-
bunkern. Den hittar du på fliken  
Byggnader på panelen Byggnad.

Underhållare
En underhållen besökare är en nöjd 
besökare!Besökarna blir bedårade av 
underhållningen från dinosaurier och 
sabeltandade tigrar. Kolla in deras 
breakdance.Ge dem en scen så får besökarna 
en marionettshow! Detta finns på fliken 
Personal på panelen 
Personal.

Vaktmästare
Vaktmästarna är experter på att få 
djurparken att fungera och se snygg ut.  
Som Zoo Tycoon bör man aldrig vara  
utan dem!

Men djurparksteamet ersätter inte dig! Även 
den mest upptagna av Zoo Tycoons tar sig tid 
att titta in i Besökarläget och se hur allt går.
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Du och din djurpark
De viktigaste inkomstkällorna
be sökarna s  donat i on e r  – Detta är din främsta inkomstkälla!  
Se till att placera ut flera donationslådor vid inhägnaderna.

I n t räd e  – Även om det är en inkomstkälla i början, så kanske 
besökarna travar hem igen om de tycker att inträdet är för högt.

mat s tånd o ch  r e s taurange r  – Ett måste, men du måste avgöra 
vilka som går med vinst när underhållet är betalt.

S ouv en i r vagnar o ch  s ouv en i r but i k e r  – Kombinera dem med 
djurens inhägnader för att liva upp både besökarna och ditt 
årsresultat!

Återv inn ing  – Denna gröna aktivitet genererar pengar, framför 
allt kompostbyggnaden. Den kostar ingenting att driva och den 
ger lika mycket intäkter varje månad som dryckesstånden. 
Avföringen alstrar avkastning, men placera den långt från 
besökarna så de inte flyr stanken!

Zoo Tycoon central
En äkta Zoo Tycoon blir snabbt vän med panelerna Snabbfakta 
och Visa status, där du får hjälp med att multitaska och hantera 
behov i hela djurparken. 

Den 5-stjärniga djurparken
Varje djurpark du skapar har en poäng för ryktbarhet. 
Berömmelsenivå anges på en skala från en halv till fem stjärnor 
och visas i övre vänstra hörnet av skärmen. Denna poäng kan 
öka och minska med tiden, och avgörs av många olika faktorer. 

nöjda djur   Nöjda djur = Mer berömmelse

antalet arter   Inhägnader med flera olika arter = Mer 
berömmelse 

antalet djur   Fler djur = Mer berömmelse

nöjda besökare   Nöjda besökare = Mer berömmelse

Informativa inhägnader   Korrekta biotoper = Mer 
berömmelse!

Underhållande djur   Att komma nära djurenFler  
djur = Mer berömmelse

Utmaningar   Utförda utmaningar = Mer berömmelse

Tillbaka till naturen   Släppa ut djur i naturen = Mer 
berömmelse!

FIlTeralTernaTIV 
FÖr DjUrbeHoV

InFormaTIon om 
DjUreT

InFormaTIon om beSÖKaren
InFormaTIon om perSonal

Knapp för Visa 
snabbstatistik

ForDonSInFormaTIon

Min 5-stjärniga djurpark!

Panelen Snabbfakta om zoo

byggnaDSInFormaTIon
DonaTIonSlÅDeInFormaTIon
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rädda utrotningshotade arter!
Överallt i världen hotas djurarter av 
utrotning, som javanoshörningen, den 
afrikanska vildhunden eller det spanska lodjuret. Med din hjälp 
och med Zoo Tycoon 2: Endangered Species kan dessa sällsynta 
arter komma på tassarna igen.

De utrotningshotade djuren grupperas utifrån status.

bygg en safari!!
Zoo Tycoon 2: Afrikaäventyret låter  
dig uppleva Afrikas rika naturliv med  
20 afrikanska djur, t.ex. den köttätande 
 sekreterarfågeln, honungsgrävlingen och den  
färgrika mandrillen.

rundturer med jeep 
Om du vill bygga en Jeep®-rundtur klickar du på  
fliken Transport på panelen Byggnad. Placera ut en  
Jeep-station på kartan och bygg en väg.

Du kanske borde placera 
ut en övergångsgrind  
där gångstigar korsar 
vägarna. Tänk på 
säkerheten!

AkutUtrotning-
shotade

linbaneturer
Med linbaneturer kan dina besökare  
sväva fram genom luften och få ett 
fågelperspektiv på din djurpark.  
Du kan bygga en linbana genom att klicka 
på fliken Transport på panelen Byggnad. 
Placera först ut en linbanestation och 
sedan linbanestolpar längs turen.  
Du kan lägga till flera stationer  
på turen.

Upphöjda stigar 
Med upphöjda stigar och observationsplattformar 
får djuren avskildhet och besökarna bra utsikt.  
De finns på sin egen flik på panelen Byggnad. Lägg  
ut en upphöjd stig som vilken annan stig som helst, 
men lämna utrymme för rampar upp och ner.

Utrotning-
shotade

Sårbar Låg risk

Born to Be Wild!
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Hoppa i bara!
Plaska runt med havslevande djur  
i Zoo Tycoon 2: Marine Mania®! Ha roligt 
med djuren från havet, som den söta 
havsuttern, den lekfulla flasknos-delfinen, den 
smarta späckhuggaren och den stora vithajen.

bygga bassänger
De vattenlevande djuren lever för det mesta i bassängerna.  
Att bygga en bassäng är ganska likt att bygga ett staket  
i djurparken! Börja med att klicka på knappen Byggnad,  
och sedan på fliken Bassängbyggnad. 

Tränare och tricks
Det behövs talang för alla shower. Det går att träna upp många 
olika slags vattenlevande djur till att utföra tricks, leta bara 
efter dem som märkts med en stjärna! I Marine Mania  finns 
också en ny personaltyp – tränaren.

Den stora föreställningen
Är du redo att sätta upp en marin-show? Klicka på show-
plattformen i din showbassäng så visas panelen Information om 
showplattform. Sedan klickar du på Skapa show för att få fram 
panelen Redigera show, och sedan på Lägg till djur för att välja 
ett djur somdu vill ska uppträda i showen.

Lägg sedan till konster och koreografera showen. Klicka på 
knappen Lägg till ny konst som visas under varje akt om du vill 
tilldela den akten en konst. När du är klar med den första 
akten klickar du på knappen Lägg till ny konst när den visas för 
andra akten, och så vidare. Klicka på Spara och avsluta när du 
är färdig med att tilldela dina akter konster. 

Strandliv
Alla vattenlevande djur lever 
inte i vattnet hela tiden.  
Vissa, som kaliforniska sjölejon 
och stillahavsvalrossar lever 
både på land och i vattnet.  
De behöver en hybridinhägnad 
där det finns både land  
och havsvatten. Tack för minnena!

Sjörövarskatt

Simma med djuren
Har du någonsin velat 
simma med en 
havssköldpadda? Det är 
enkelt i Marine Mania!  
Välj bara vilket djur du vill 
simma med, öppna 
informationspanelen,  
och klicka sedan på  
Simma med djur.

På land och till havs
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ge dem nytt liv!
För första gången i modern historia är fler än  
30 utdöda djur tillbaka – och bara i din djurpark!  
Träffa den gulliga dronten, den jättelika mastodonten,  
den vildsinta sabeltandade tigern och andra  
fascinerande djur från förr i tiden i Zoo Tycoon 2:  
Extinct Animals.

Skapa djur
Den lever! På labbets uppgiftspanel klickar du på fliken Skapa 
utdöda djur och väljer ett djur i listan. Tryck på piltangenterna 
och klicka med musen för att passa ihop mönstren och ge liv åt 
ditt djur!

bota sjukdomar
Har du fått rosa elefantsjukan? Klicka på knappen Hitta sjuka 
djur och bli en sjukdomsdetektiv! Följ ledtrådarna och ta reda på 
vad som är fel, skicka prover till labbet och lista ut ett botemedel.

Dinosauriehärjningar
Om dina dinosaurier inte är  
helt och hållet nöjda kanske  
de ger sig ut och härjar – och 
som du vet, om en 
dinosaurie löper amok 
kommer de andra att 
följa efter! Klicka på 
knappen Sök efter 
rasande djur och sedan 
på knappen Söv ett djur 
för att slänga på dig 
geväret med lugnande 
medel i besökarläget.

Underhållning för besökarna
Besökarna deltar i de roliga utgrävningarna genom att gräva 
upp fossiler i nöjesutgrävningen och sedan ta med sina fynd till 
Utbildningscentrum för utdöda djur för att sätta ihop dem.  
Där undervisar paleontologen dem om dina utdöda djur. 

Hitta sjuka djur

Hjälp

Uppgiftspanelen

Sök efter rasande 
djur 

Finn fossil

Dinosaurie-teamet

Bota sjukdomar

minispel
Forskningslaboratoriet för utdöda djur 
är stället att gå till för att spela 
minispelen Finn fossil, Bygga fossil, Skapa 
djur och Bota sjukdomar. Sätt igång 
genom att klicka på labbet så att informationspanelen visas!

Finn fossil
Sätt igång och gräv! Ge dig ut på din egen fossilexpedition 
genom att klicka på Laboratoriet för utdöda djur, fliken Hitta 
fossiler och sedan knappen Hitta fossiler. Använd fossilletaren  
i besökarläget och leta efter fyndplatser, eller anställ en 
paleontolog som står för letandet medan du ägnar dig åt  
andra uppgifter i djurparken.

bygga fossil
När du väl samlat in alla fossil du behöver för en art klickar  
du på labbet, på fliken Bygga fossil och sedan på knappen  
Sätt ihop ett fossil. Välj ett djur i listan för att börja sätta  
ihop pusslet. Rotera bitarna med knapparna > och < eller  
med piltangenterna på tangentbordet. 

Kom ihåg: spela igenom 

självstudiekurserna! 

Geväret med lugnande medel!
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alp in t  l and skap 

nord l i g  s kog 

Ök en

Grottlejon 

Etiopisk 
varg

Geladababian 

Stenbock

Skruvhornsget

Snöleopard

Amerikansk 
mastodont

Carnotaurus Varg Grizzlybjörn

Älg Sabeltandad tiger Stegosaurus

Stokesosaurus Triceratops Utah-raptor Järv

Kus t

Flasknosdelfin Kaliforniskt 
sjölejon

Falsk 
späckhuggare

Grön 
havssköldpadda

Havsutter Västindisksjöko

Mendesantilop Afrikansk 
sporrsköldpadda

Dromedar

Sabeloryx Strimmig 
hyena

Klipphopparpingvin

Velociraptor

Ökenräv

bento s

Trollhaj Valhaj Vithaj

Den ultimata samlingen djur
Biotoperna är byggstenarna i dina inhägnader. De fantastiska 
djuren i Ultimate Collection mår som bäst när de befinner sig  
i en biotopbaserad miljö som baseras på deras naturliga hem. 

Kolla in de olika biotoperna och de djur som hör dit, och börja 
sedan skapa den ultimata djurparken!
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rev

busk skog 

Jordsvin

Svartspetsig revhaj Djävulsrocka

Savann 

Afrikansk 
elefant

Afrikansk 
vildhund

Svart noshörning Gepard

Zebra Stor 
sabelantilop

Jättevårtsvin Lejon

Massajgiraff Struts

Asiatisk elefant Karakal Doedicurus

Galapagoss- 
köldpadda

Gemsbock Gerenuk Jätte sengångare

Komodovaran Surikat Röd känguru Vit 
noshörning

grä s s l ä t t 

Amerikansk  
bison

Blåbock Jättekamel

Przewalskihäst Honungsgrävling Falklandsräv

Siciliansk 
dvärgelefant

Sekreterarfågel

Blå marlin Havslädersköldpadda Flerhornig 
hammarhaj

Kortfenad 
grindval

p e l ag i s k
Kvagga Nätgiraff

Sivatherium Thomsongasell Vårtsvin Gnu
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Trop i s k  r e gn skog 

Bairds tapir

Tundra 

Vitval

Våtmark

Kafferbuffel

Bengalisk tiger Bongo

Schimpans Krag-gibbon Deinonychus Deinosuchus

Dront Gigantopithecus Jaguar Javanoshörning

Mandrill Bergsgorilla Okapi Orangutang

Dvärgflodhäst Ringsvanslemur Styracosaurus Tyrannosaurus Rex

Fjällren Kejsarpingvin

Narval Späckhuggare Stillahavsvalross

Isbjörn Trubbnosbjörn

Nordamerikansk 
bäver

Ankylosaurus Dimetrodon

Diprotodon Elefantfågel Floridapuma

Flamingo Flodhäst Nilkrokodil

Nilvaran 

Kentrosaurus

Temper e rad skog 

BerberapaUroxe Eucladoceros Blå påfågel Jättepanda

Koala Kattbjörn Spansk lo Glasögonbjörn Pungvarg

Myskoxe

Ullhårig noshörning

Protarchaeopteryx

Svart panter
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FPO

De viktigaste knapparna

Knappen DjUr
Knappen lanDSKap

Knappen perSonal

roTera Vy meDSolS

VISa  
eKonomI

Ångra SenaSTe ÅTgärD

ÅTerVInn 
objeKT ocH 
byggnaDer

Spara, Öppna, aVSlUTa  
eller ÅTergÅ TIll  
HUVUDmenyn

VISa  
FoToalbUm

 

VISa  
berÖmmelSenIVÅ

VISa mÅl  
ocH UTmanIngar

De viktigaste panelerna

gÅngar

byggnaDer

DonaTIonSlÅDor,  
bänKar ocH TIllbeHÖr

SKaFFa DjUr

FoDer
leKSaKer ocH lIVSKValITeTSobjeKT byggnaDer

bIoTopVerKTyg

mIljÖ- 
reDIgerIngSVerKTyg

TräD

VäxTer ocH blommor

STenar

Knappen byggnaD

roTera Vy moTSolS

FoToSaFarIläge

beSÖKarläge

ÖVergrIpanDe Vy

KarTa

VISa/DÖlj VäxTlIgHeT

VISa/DÖlj STängSel

VISa/DÖlj byggnaDer

VISa/DÖlj beSÖKare

VISa/DÖlj  
objeKTFIlTerpanelen

VISa  
SnabbFaKTa

STängSel ocH 
perSonalIngÅng

DÖlj UppHÖjD STIg

VISa/DÖlj UTSIKTSplaTS
VISa/DÖlj IKoner

TranSporT

UppHÖjDa STIgar 

SHow- ocH  
baSSängFÖremÅl

FIlTrera bIoToper

Rutan Byggnad

Panelen Djur

Landskapverktyg

STenFIlTer

VäxT- ocH 
blomFIlTer

TräD-
FIlTer

Se FÖrSTorIng oVan

Zooma In/Zooma UT

VISa/DÖlj SHow-TImer

baSSängbyggnaD

FIlTrera 
byggnaDSobjeKT

VISa UppHÖjD STIg 
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www.zootycoon.com

Microsoft, DirectX, Marine Mania, Microsoft Game Studios logotyp, Windows, 
Windows Vista Start-knappslogotypen, Zoo Tycoon och/eller andra Microsoft-
produkter som nämns i detta dokument är varumärken som tillhör Microsoft-
gruppen.
Utvecklat av Blue Fang Games för Microsoft Corporation. Blue Fang Games och  
Blue Fang Games logotyp är varumärken som tillhör Blue Fang Games, LLC.
Jeep® är ett registrerat varumärke som tillhör DaimlerChrysler Corporation.
Delar av denna programvara har inkluderats på licens. © 1997–2006 Numerical 
Design, Ltd. Med ensamrätt. Gamebryo® är ett registrerat varumärke som 
tillhör Numerical Design, Ltd. Klassificeringsikonen är ett varumärke som tillhör 
Interactive Digital Software Association. Alla övriga varumärken tillhör sina 
respektive ägare. 

Teknisk support
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/
Du får tillgång till alla våra supporterbjudanden när du besöker http://support.microsoft.com/. 
På de här webbplatserna kan du:
• Läsa om den allmänna supportpolicyn för din produkt. 
• Leta efter artiklar om särskilda ämnen i Microsofts kunskapsbas.
• Skicka en fråga och få hjälp av en supporttekniker från Microsoft via Internet.
Globalt: Support utanför USA och Kanada kan skilja sig beroende på land. Besök http://support.
microsoft.com/international.aspx om du söker nationell kontaktinformation. Om det inte 
finns något Microsoft-kontor i ditt land eller område kan du kontakta företaget där du köpte din 
Microsoft-produkt.

Villkor: Microsofts supporttjänster erbjuds till löpande priser och villkor vid inköpstillfället. Dessa 
kan ändras utan förvarning.

Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och andra hänvisningar 
till webbplatser, kan ändras utan föregående avisering. Om ingenting 
annat anges är exempel på företag, organisationer, produkter, domännamn, 
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del av detta dokument kopieras, lagras eller introduceras i ett återvinningssystem, 
eller överföras i någon form eller med några metoder (elektroniskt, mekaniskt, 
med fotokopiering, inspelning eller på annat sätt), eller i något syfte, utan 
uttryckligt tillstånd skriftligen av Microsoft Corporation.
Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller 
andra immateriella rättigheter som skyddar materialet i detta dokument. Utom 
i de fall detta uttryckligt medges skriftligen i något licensavtal från Microsoft, 
ger detta dokuments innehåll inte någon licens till dessa patent, varumärken, 
upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter. 
Namn på verkliga företag och produkter som nämns i detta dokument kan  
vara varumärken som tillhör respektive ägare.
Obehörig kopiering, ändring, överlåtelse, offentlig visning, uthyrning, spel mot 
betalning eller kringgående av upphovsrättsskydd är strängeligen förbjudet.
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