


A'>ENMlS: 

Windows 3.1 ja 3.11: 
I. Asela levy CD-ROM -Iukijaan. 
2. Valilse TIedoslo ja val itse sieila Suonla. 
3. Ki~oila D: inslali ja napaYla "OK" (Iai kirjoila se kirjain,joka kuvaa CD-ROM-asemaasi). 
4. Seuraa ku varuudussa nakyvia ohjeila. 

Windows 95: 
I. Asela levy CD-ROM-Iukijaan. 
2. Kaksoisnapayta ikonia "Oma lietokone". 
3. Kaksoisnapayta CD-ROM ikonia. 
4. Kaksoisnapayta "Install". 
5. Seuraa ku varuudussa nakyvia ohjeita. 

Apple Macintosh: 
I. Laita levy CD-ROM-Iukijaan. 
2. Kaksoisnapayta Pixelina-ikonia. 
3. Ola esiin kansio "Pixelina Installation" kovalevyllesi: kaikki larvinavat liedoslOl kopioiluval kovalevyllesi. 
4. Suosilamme ena laman jalkeen siirryt kansiosta "Pixelina Installalion" kovalevyilasi kohtaan "Taalla asuu Pixel ina". 

ALOI! A PELAArtNEN 

Windows 3.1 ja 3.11: 
I. Tarkista, ena kuvaruuluusi on ohjelmoilu naynamaan 256 vana (katso Windowskaynoohjeel). 
2. Laita levy CD-ROM-Iukijaan. 
3. Avaa ryhma "Pixel ina" Kirjoilusp6ydalla. 
4. Kaksoinapayta ikonia "Pixelina" 
5. Tarkasta, ena Windows virtuaalinen muisli on asennenu tilaan "Permanent" (katso Windows-kaynoohjeita). 
6. Katso myos allaoleva "Yleista tietoa". 

Windows 95: 
I. Tarkasta, ena kuvaruulll on asennenu naynamaan varia 256 (kalso kaynoohje fi r Windows 95). 
2. Aseta levy CD-ROM-Iukijaan 
3. Napayta "kaynnista". 
4. Valitse kohla "Ohjelmat" aloilusvalikossa, joka lulee esiin. 
5. Osoila kansiola "Pixel ina" 
6. Napayla Pixelina-ikoni a. 
Voil myos kaynaa oikOliela ja aloinaa pelaamisen suoraan kirjoilusp6ydaila (katso kaynoohje Windows 95). 

Apple Macintosh: 
I. Laila levy CD-ROM-Iukijaan. 
2. Avaa kansio "Taalla asuu Pixelina" kovalevyllasi. 
3. Kaksoisnapayta Pixelina-ikonia kansiossa 
4. Kalso allaoleva "Yleista tietoa". 

Vahimmaisvaatimukset Macintosh: 
6804O-prosesson tai PowerMac, 8 MB RAM, hi in, vankuvaruulll , 26 MB vapaata kovalevyli laa, CD-ROM-Iukija (2Xnopeus). 
Kaytlojarjestelma: larjestelma 7.0 tai suurempi. 

Vahimmaisvaatimukset PC-Windowsille (3.1, 3.11 ja Windows 95): 
486-66 Mhz, 8 MB RAM, hiin, VGA-vankuvaruulu, 30 MB vapaata kovalevytilaa, aani kortti (Soundblaster Pro-yhteensopiva). CD
ROM-Iukija (2Xnopeus). Kaynoja~esle l ma: Windows 3.1, 3, II lai Windows 95. 

YlEI5! A nEfOA: 

On ennain helppoa byn .. pelia "Laula. leiki ja opi Pixel inan kanssa". Lapsi voi ohjala pelia hi iren avulla. Napayta yhden kerran hiirella 
leluja Pixelinan huonessa ja ni in alkaa leikki. Jokaisessa leikissa kaytet .. n vain ja ainoaslaan hiina. Kun halulaan siinya wisesta leikisla 
toiseen lapahlllu se napaynamalla kuvaa Pixelinan huoneesta, ruudun alaosassa. Takaisin huoneeseen voil menna napaynamalla jotain lelua 
ja laas loydal uusia janninavia kokemuksia. On myos mahdoll ista lopenaa peli Pixeli nan huoneesla; Napayta ovea ja ni in paanyy peli 
"Laul a, leiki ja opi Pixelinan kanssa". Niin yksi nkenaisla se on. Osaa loiminnoisla voil myos ohjata nappai mistOila. 

Orl - Kun Pixel ina puhuu, voil pysayn .. hanel Clrl-nappaimella, mikal i halual siinya pelissa nopeammin eleenpain. 

Orl-A - Mikal i painat naila kahta nappainla samanaikaisesli pysahtyvat kuvat paikalleen. 

Clrl-M - Nai lla nappaimilla voil sulkea tauslamusiikin pois. 

Ctrl-I - Mikal i painal naita kahla nappainta samanaikaisesli, lulee ku varuutuun es ille valikko. Valikosta voil val ila valonvoimakkuuden, 
lainaa paalle ja sulkea musi ikin ja maantella Pixelinan reaktioajan. Muisla aina painaa Ctrl-I kun olet tehnyt kaikki valinnat valikosla. 
Mikali unohdat taman nakyy nuoli kaden ylapuolella koko loppupelin ajan. 

Peli "Laula, leiki ja opi Pixelina kanssa" on lehty kaylenavaksi Windows:ssa ja MacOs:ssa. Parhaan peliloiminnan takaamiseksi on muuI 
ohjelmat sammulenava ennen pel in aloinamisla. Windows:ssa taylyy olla vinuaali nen muisti, samaSla syysta se laytyy asenaa sijaan 
"permanent" (katso Windows-kaynoohje). On tarkeata seurata pelin asen nus-, aloilusohjeita seka yleisia ohjeila .. Jalleenmyyja, jakelija 
seka luonaja eivat ole mill" n lavalla vasluussa menelyksista ja vah ingoista, jOlka lapahlu vat tiedostoille, ohjelmille, laineille jne. 
asennuksen ja pelin kaynamisen jalkeen. Jalleenmyyja, jakelija ja luonaja eival myosk .. n ole vasluussa kayttovioisla ja puuneista lassa 
yhleydessa. Ennenkuin tuote asennelaan lietokoneeseen laytyy henki lon tuluslua kaynoohjeeseen ja kaynoja~estelm"n (Windows). 


