
Dr. Mario 

Eredeti Nintendo minőségpecsét 
 
Ez a pecsét a biztosíték arra, hogy a Nintendo felülvizsgálta ezt a terméket, és 

megfelelt a kiváló standard kivitelezésüknek, megbízhatóságuknak és 

szórakoztató értéküknek. Mindig keresd ezt a pecsétet, amikor játékot, vagy 

kiegészítőt vásárolsz, hogy biztos légy, hogy a termék kompatibilis a te 

Nintendo Entertainment System gépeddel. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Ez a játékkazetta csak az európai kiadású NES konzollal használható. 

Örülünk, hogy a Dr. Mario játékkazetát választottad a Nintendo Entertainment System-hez. 

Ajánljuk, hogy olvasd végig ezt a játékleírást, hogy a legjobb tudd élvezni az új játékodat, és a 

későbbiekre is tedd félre. 
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Óvintézkedések 
1. Ez egy nagyon érzékeny játékkazetta. Ne tárold nagy melegben, vagy hidegben. Soha ne üsd, 

vagy ne ejtsd el, vagy ne szereld szét. 

2. Az érintkezőt ne tisztítsd vegyszerrel, és ne érintsd meg koszos vagy nedves kézzel. Ez kárt 

tehet a kazettában. 

3. Ne tisztítsd higítóval, benzinnel, alkohollal vagy bármi vegyszerrel. 

4. Használat után a dobozában tárold a játékot. 

5. Mielőtt beteszed a játékkonzolba a kazettát, ellenőrizd, hogy az érintkezők nem-e 

szennyezettek. 

Figyelem: A Nintendo fenntartja magának a jogot, hogy értesítés nélkül fejlessze a játékot! 

TM és ® a Nintendo cég védjegye. 
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Az én nevem Dr. Mario 
Szia! Én vagyok a te Dr. Mariód! Hogy vagy? Az utóbbi 

években sok izgalmas kalandot éltünk át együtt, most éppen 

dolgozok – ha hiszed, ha nem – a Gombakórházban kutatom 

a vírusokat. 

„Dr. Mario, Dr. Mario valami szörnyűség történt!” 

„Mi a baj Toadstool nővér?” 

„Elszabadultak a vírusok. A vírusok őrülten gyorsan 

szaporodnak!” 

„Ó, ne! Hogy történhetett ez meg? 

Találnom egy vitaminpirulát, hogy megállítsuk a vírusokat. 

Reméljük, ez működni fog.” 

Controller működése 
Controller 1 / Controller 2 

Control Pad 
 Jobbra és balra: A pirula jobbra, balra 

mozgatása 

 Alsó: A pirula gyorsan megy le. 

 A főmenüben a Control Paddal is irányíthatod a kurzort. 

A-gomb 
A pirula forgatása jobbra (az óra járásával megegyező irányba) 

 

B-gomb 
A pirula forgatása balra (az óra járásával ellenkező irányba) 

 

START-gomb 
 A játék kezdete 

 A játék szüneteltetése 

SELECT-gomb 
 A kurzor mozgatása a címképernyőn. 



A játék kezdete 
Amikor bekapcsoltad a játékgépet, a címképernyőt látod. A SELECT-gombbal 

tudod kiválasztani, hogy 1 vagy 2 játékos módban szeretnél játszani. Ha 

megnyomod a START-gombot, akkor a főmenübe kerülsz. 

Főmenü 

 

Vírusszint 
Itt tudod kiválasztani a nehézségi szintet, hogy hány vírus legyen a kémcsőben. 0. szinten 4 vírus van, 

minden egyes szintnöveléssel 4-gyel növekszik a vírusok száma. A Control Paddal lehet kiválasztani a 

megfelelő szintet. 

Sebesség 
Itt tudod kiválasztani, hogy mekkora sebességgel jöjjön a pirula. Három sebesség van: LOW (lassú), 

MED (közepes), HI (gyors). 

Zeneválasztás 
Kétféle zene közül lehet választani: Fever (láz), Chill (megfázás). Vagy ha szeretnéd, zenei aláfestés 

nélkül (OFF) is játszhatsz. 

Ha kiválasztottad a megfelelő szintet és sebességet, nyomd meg a START-gombot, és kezdetét veszi 

a játék. 

2 játékos módban mindkét játékos egyénileg választhatja meg magának a vírusszintet, és a 

sebességet a főmenüben. Szóval egy különösen jó gyógyszerész handicappel játszhat. 

Hogyan lehet megküzdeni a vírusokkal? 
Amint Dr. Mario a kémcsőbe dobja a pirulát, az A- vagy B-gombbal forgasd meg úgy, hogy a 

különböző színű pirulák a vírussal azonos színben sorozatot alkossanak. Ha összáll egy ilyen négyes 

sorozat, akkor az a vírus elpusztul. Egy kis gyakorlattal könnyedén vírusmentessé teheted a 

kémcsövet. 



Első példa 
Négy egyforma színsorozat függőlegesen (a vírust is beleszámítva) összeáll. A pirulák elpusztítják a 

vírust, majd a pirula másik megmaradt fele lefele esik. 

Második példa 
Négy egyforma színsorozat vízszintesen (a vírust is beleszámítva) összeáll. A pirulák elpusztítják a 

vírust, és a fölötte levő „kapszulavár” lefele esik. 

Orvosi tanács Dr. Mariótól 

Ha egy kék-piros kapszula kék fele ráesik az alatta levő három kék színű kapszulára, akkor azok 

eltűnnek, ekkor a piros leesik. Ha az három piros kapszulára esik, akkor a pirosak is eltűnnek. 

Különböző kapszulák és vírusok 
Hatféle kapszula van: 

1. Piros-piros 

2. Kék-kék 

3. Sárga-sárga 

4. Piros-kék 

5. Piros-sárga 

6. Kék-sárga 

És három különféle színű vírus van: 

1. Piros 

2. Kék 

3. Sárga 

 

Több kapszula eltüntetése 

A kapszulákat ügyesen össze lehet állítani, és egyszerre akár sok kapszulát el 

lehet tüntetni. Megmutattuk neked a kettős-kombinációt. Lehetőség szerint 

három, négy vagy akár több sorozatot is el lehet tüntetni. Ez nagyon fontos 

taktika a kétjátékos módban! 

1 játékos mód 
Dr. Mario megküzd a vírusokkal, úgy, hogy a kapszulákat a kémcsőbe dobja. Ha megtisztítottad a 

kémcsövet a vírusoktól, akkor továbbléphetsz az eggyel magasabb nehézségi szinthez. Amint a émcső 

megtöltődik, Dr. Mario megfertőződik a veszélyes vírusok által, és a játék véget ér. 



Játékkép 

 

Orvosi tanács Dr. Mariótól 

 Ha nem indítod el azonnal a játékot a címképernyőtől, akkor megnézheted a játék 

demonstrációját. Ez hasznos lehet az egyes taktikák elsajátításában. 

 Ha az 5-ös, 10-es, 15-ös, vagy 20-as szinten MED vagy HI sebességben teljesíted a játékot, egy 

kis meglepetés vár téged. 

Pontozás 
Minden egyes elpusztított vírusért pontot kapsz. A pontozás függ attól, hogy milyen sebességben 

játszol, és hogy hány vírust pusztítottál el egyszerre. 

Elpusztított vírusok 
száma 

LOW MED HI 

1 100 200 300 

2 200 400 600 

3 400 800 1200 

4 800 1600 2400 

5 1600 3200 4800 

6 3200 6400 9600 

Ha több, mind 6 vírust pusztítasz el, akkor 6 vírus pontját kapod meg. 

 A pirulák meggyorsulnak 10 elpusztított vírus után.  

 Az elején könnyebb forgatni a kapszulákat, ahogy egyre több van a 

kémcsőben, úgy lesz nehezebb fektetni őket. 

2 játékos mód 
Mindkét játékos saját kémcsövet kap. Az a játékos, mely először tisztítja meg a kémcsövét a vírusát, 

az kap egy koronát. Úgy is meg tudod nyerni a játékot, ha az ellenfél kémcsöve megtöltődik 

kapszulákkal. Ha megnyersz három koronát, megkaphatod az „1. osztályú bakteriológus” címet. 



 

Orvosi tanácsok Dr. Mariótól 

Ha két sorozatot egyszerre tüntetsz el, két különböző kapszulafél esik a másik 

játékos kémcsövébe. Ha profi módon tűnik el két sorozat, akkor három 

kapszulafelet kap az ellenfél játékos. Maximálisan négy kapszularészt kaphat az 

ellenfél játékos, még akkor is, ha ennél több sorozatot tüntetünk el. 

FIGYELEM! 
NE HASZNÁLD PROJEKTOROS TV-N! 

Ne használd a Nintendo Entertainment System (NES) gépet, és NES játékot projektoros TV-n. A 

projektoros televízió képernyője tartós kárt okozhat, ha a video játék állandó jelenetet játszik le. 

Hasonló sérülés keletkezhet, ha szünetelteted a játékot. Ha projektoros TV-n játszol NES játékot, a 

Nintendo semmilyen felelősséget nem vállal a felmerülő károkért. Ez nem azért van, mert 

hiányosságok vannak a NES gépben és játékokban; más fix, vagy ismétlődő kép is okozhat kár a 

projektoros TV-ben. További információért vedd fel a kapcsolatot a TV gyártójával. 


