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PC Systemkrav
• Pentium 90 MHz
• Windows 95/98
• 10 MB ledigt internminne
• 30 MB ledigt hårddiskutrymme
• cd-romspelare 4x eller snabbare

Installation
Placera cd-romskivan i datorns cd-spelare för att starta menyn och välj Installera Julens hjältar och följ
instruktionerna på skärmen.
Om menyn för programmet inte startar, läs under Starta menyn.

Starta programmet
Placera cd-romskivan i datorns cd-spelare för att starta menyn och välj Julens hjältar.
Om menyn för programmet inte startar, läs under Starta menyn.

Starta menyn
1 Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet.
2 Dubbelklicka på ikonen med cd-skivan.
3 Dubbelklicka på ikonen Start.exe för att starta menyn.

Avinstallation
Placera cd-romskivan i datorns cd-spelare för att starta menyn för programmet.
Välj Avinstallation på menyn.
Om menyn för programmet inte startar, läs under Starta menyn.

MAC Systemkrav
• Power PC-processor
• System 7.6.1 eller senare
• 10 MB ledigt internminne
• 30 MB ledigt hårddiskutrymme
• cd-romspelare 4x eller snabbare

Installation
Placera cd-romskivan i datorns cd-spelare. Dubbelklicka på cd-ikonen. Dubbelklicka på  Installera Ju-
lens hjältar och följ instruktionerna på skärmen. Den förvalda mappen (som Julens hjältar installeras i) är
Skrivbordet\Julens hjältar.

Starta programmet
Placera cd-romskivan i datorns cd-spelare. Öppna mappen (som Julens hjältar är installerad i), dubbel-
klicka på Julens hjältar.
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QuickTime
Julens hjältar kräver QuickTime 4 för att fungera. Om du inte redan har QuickTime installerat på din dator
kan du installera QuickTime 4  från cd-skivan
OBS, QuickTime 4 är på engelska.

Installera QuickTime på PC
När du installerar Julens hjältar på din dator kommer du att få ange vilka komponenter som du vill instal-
lera. En av komponenterna är QuickTime. Sätt ett X i rutan framför QuickTime. Då kommer Julens hjältar
och QuickTime att installeras. Om du inte vill installera QuickTime tar du bort X i rutan.

Installera QuickTime på MAC
Placera cd-romskivan i datorns cd-spelare. Dubbelklicka på cd-ikonen. Dubbelklicka på  Install
QuickTime och följ instruktionerna på skärmen.

Introduktion till spelet
Vinden
På vinden finns det många roliga saker. Klicka på sakerna för att se vad som händer. Några av sakerna le-
der till pyssel, slädfärden och kalendern.

Avsluta Julens hjältar

När du är på vinden kan du avsluta Julens hjältar genom att peka med musen på strömbrytaren så att den
öppnas, klicka sedan på den röda knappen.

Spel och pyssel
Här hittar du olika saker att pyssla med i väntan på Julens hjältar.
• Spela spel
• Måla julkort och skicka till släkt och vänner
• Måla och fixa lite julpynt
• Skriva önskelista på julklappar

Skriv ut

Om du vill skriva ut det du gjort skall du klicka på skrivaren.

Till vinden

Om du vill tillbaka till vinden skall du klicka på nyckeln eller lappen med texten ”Till vinden”.
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Julens hjältar
Luckor - Spel

Klicka på lådan som står på vinden för att komma till kalendern.

I kalendern kan du klicka på en siffra för att öppna den luckan. Tänk på att du måste ha rätt kod för att
kunna öppna luckan.

Lucköppning

För att öppna en ny lucka måste du använda rätt kod. Koden hittar du på följande ställen:
• i anslutning till TV:s sändning av Julens hjältar
• på SVT textTV sidan 668 eller
• på Internet: www.svt.se eller www.younggenius.se.
För att komma ihåg koden kan du markera den varje dag i den bok som följde med Julens hjältar.

Så här gör du för att ange kod
Klicka på en figur, håll musknappen nertryckt och drag figuren till rätt ruta, släpp musknappen. När alla tre
figurerna är på rätt platts klickar du på KLAR.
De luckor i kalendern som är upplysta är öppnade och du kan klicka på någon av dem för att spela.

Spelmeny

    Tid       Poäng Topplista    Meny         Hjälp  Mus      Pilar

Tid
Tiden visar hur lång tid du har kvar till att ”tuggen” kommer. I vissa spel fungerar tiden bara som en bonus,
du få då högre poäng om du klarar spelet innan tiden är slut.

Poäng
Visar hur många poäng du har. Om du har tillräckligt hög poäng får du skriva in ditt namn i en ruta och ditt
namn kommer att synas i topplistan. Tänk på att det är först när "tuggen" kommer som du kan skriva in ditt
namn. Om du klickar på meny för att avsluta spelet kommer du inte med i topplistan.
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Topplista
Klicka på topplista för att se listan som visar namnet på de tio bästa spelarna. Det finns en topplista för
varje spel.

Meny
Klicka på meny för att sluta spela och återvända till kalendern.

Hjälp
Klicka på hjälp för att få en beskrivning hur spelet fungerar.

Mus
När du ser en liten mus i spelmenyn innebär det att du skall använda musen.

Pilar
När du ser pilar i spelmenyn innebär det att du skall använda pilarna på tangentbordet

Antal försök

I vissa spel har du fem försök att klara spelet. Uppe till höger ser du då hur många försök du  har kvar.

Kodblad
1 2

3 4

5 6

7 8
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9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24
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Licensvillkor
Denna programvara är avsedd för användning på en persondator per köptillfälle om annat ej angi-
vits. Programmet är upphovsmannens egendom och får ej återförsäljas, uthyras eller utlånas för fri
användning i offentlig miljö utan Young Genius Software AB:s skriftliga tillstånd. Programmet får
ej heller kopieras och distribueras utan Young Genius Software AB:s skriftliga tillstånd. Maximala
skadeståndskrav som kan ställas mot Young Genius Software AB är programmets försäljningspris.
Young Genius Software AB avsäger sig alla skadeståndskrav på eventuella följdskador som kan
uppstå vid bruk av produkterna. Svensk lag om copyright och upphovsrätt tillämpas. Om ovan
givna försäljningsvillkor överträdes kan du bli ersättningsskyldig gentemot Young Genius Software
AB.
Copyright ©1999 Young Genius Software AB

Användarhandboken innehåller upphovsrättsligt skyddad information. Alla märkes- och produkt-
namn som förekommer i texten är inregistrerade varumärken av sina respektive ägare.
Young Genius® är ett av Young Genius Software AB inregistrerat varumärke.

YOUNG GENIUS SOFTWARE AB

    

       www.svt.se www.korkeken.se

Julkalendern stödjer

Vill du lämna ytterligare bidrag går det bra via Radiohjälpens post-bankgiro 90 1950-6.
Märk talongen ”Viktoriafonden”.

Kundservice
Tel: 031 - 15 55 85
Fax: 031 - 63 60 99
E-post: support@younggenius.se
Hemsida: www.younggenius.se
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