101 JOGOS INCLUSOS
MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTE: LEIA ANTES DE USAR
Em raras circunstancias, algumas pessoas podem sofrer ataques epiléticos ao ver luzes
que piscam e padrões no seu dia-a-dia. Luzes que piscam e padrões são comuns em
qualquer videogame. Por favor, consulte seu médico antes de jogar qualquer
videogame se você tem histórico de epilepsia ou se você sofre com algum desses
sintomas enquanto joga: visão alterada, espasmos oculares ou musculares,
desorientação ou confusão, perda de atenção ao seu redor ou movimentos
involuntários.
É recomendado um descanso de 20 minutos após uma hora de jogo contínua.

Aparência do Console e Lista de Botões
A imagem abaixo mostra a localização das entradas para cabos e botões. ( A
ilustração é apenas para referencia)

Botão Power (ligar)

Botão Select - opções de jogo

Botão Start ( Botão Reset original)

Cabo AC

Botão difficulty left (dificuldade para o jogador
da esquerda)
Botão difficulty right (dificuldade para o
jogador da direita)

Entrada para o controle 1
Entrada para o controle 2
Cabo A/V

Especificações do cabo AC
Entrada
Consumo: 1,7 Watts

NOTA:
Não conecte o cabo AC em uma tomada fora das especificações
acima.
O aparelho deve ser colocado próximo a uma tomada de fácil
acesso.
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Aparência do controle com fio e lista de botões
Joystick
Botão vermelho

Como conectar o console ATARI a sua TV?
1- Certifique-se de que sua TV e o console estejam desligados.
2- Ligue os conectores de vídeo (amarelo) e Áudio (branco) do cabo A/V,
respectivamente, na entrada de vídeo (amarela) e em uma das entradas de
áudio de sua TV (vermelha ou branca). Conecte a outra extremidade do
cabo A/V no seu console ATARI. Proceda como ilustra a figura a baixo.
3- Ligue sua TV e selecione a função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu ATARI.
NOTA: Para televisões de plasma ou LCD maiores que 32’’, por favor ajuste a
sua TV para as seguintes configurações para obter uma imagem melhor.
Luz de fundo: 100
Brilho: 36
Contraste: 70
Cor: 60
Nitidez: 60
Proporção: 4:3
Cabo Áudio/Vídeo

Amarelo

Branco ou
Vermelho

Vídeo
Áudio(e)
Áudio(d)
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Vista posterior
da TV

Estas entradas são para os controles com cabos (opcional).

Como conectar os controles com fio?
Para jogos de 1 jogador: Conecte um controle com fio na entrada de
controles da esquerda.
Para jogos de 2 jogadores: conecte um controle com fio na entrada de
controles da esquerda para o jogador 1, e conecte outro controle na
entrada de controle da direita para o jogador 2.

Como começar a jogar?
1- Aperte o botão de ligar o videogame (power). Aperte-o novamente para
desligar o console.
2- Use o controle do jogador um para passar pelo menu e escolher o jogo,
mova o joystick do controle 1 para a direita ou esquerda para passar as
páginas do menu, e para cima e para baixo para passar pelos jogos em cada
pagina. Aperte o botão vermelho para selecionar o jogo.
3- Aperte o botão START no console para começar a jogar. ( nos jogos
Aquaventure, Fatal Run, Gravitar e Swordquest : Earthworld, aperte o botão
vermelho para começar o jogo.)

Como pausar e despausar o jogo?
Para pausar, segure o botão vermelho do controle e o botão SELECT por
alguns segundos.
Para despausar, segure o botão vermelho e o botão START por alguns
segundos.

Como voltar para o menu do videogame enquanto você joga?
Aperte o botão START e o botão SELECT simultaneamente no console e
você voltará para o menu.

Como ajustar a dificuldade do jogo?
Aperte o botão SELECT no console e depois aperte START para começar
no nível escolhido.

Problema
Imagem não aparece na tela

Brilho da tela ou falta de cor
Falta de som

Irregularidade da imagem

Imagem distorcida ou piscando

Cor de fundo variando no começo
ou fim do jogo

Solução
Conecte o cabo AC na tomada
Conecte o cabo A/V
Ligue o videogame
Ligue a TV
Ajuste TV para a entrada AV
Ajuste as configurações de cor
da TV
Aumente o volume
Conecte o cabo A/V
Ajuste as configurações verticais e
horizontais da TV até que a imagem
fique regular
Reconecte o cabo A/V
Desligue o console e ligue
novamente
Isso é normal, aperte START para
entrar ou reinicie o jogo

Notas de Segurança:
Não coloque o seu console na água ou o exponha a calor intenso ou a fortes
campos magnéticos.
Quando o Atari Flashback 7 não estiver sendo utilizado, retire-o da tomada.
Não deixe o videogame ou alguma de suas partes diretamente expostas a luz
do sol, em áreas úmidas ou em locais próximos a aquecedores.
Não desmonte o console ou suas partes.
Desconecte o Atari Flashback 7 da tomada antes de limpá-lo. Não utilize os
agentes líquidos ou em forma de aerosol diretamente sobre o produto. Utilize
um pano macio, levemente umedecido com água ou com um agente de
limpeza neutro.
Atenção durante a instalação. O console possui cabos que não podem ser
inseridos diretamente na rede elétrica. Observar que somente o cabo AC pode
ser conectado à uma tomada elétrica.

3-D Tic-Tac-Toe ( 1 ou 2 jogadores)
Posicione quatro “X” ou quatro “O” em uma sequencia vertical,
horizontal ou diagonal em apenas um plano, ou através de todos os planos.
jogue contra um oponente, ou contra o computador. Para vencer, complete
primeiro a sua sequencia.

Adventure ( 1 jogador)
O objetivo é recuperar o cálice encantado e devolvê-lo ao castelo
dourado sem ser devorado pelos dragões do mal.

Adventure II ( 1 jogador)
Recupere o cálice encantado e coloque-o dentro do castelo
dourado onde ele pertence.

Air Raiders™ (1 jogador)
Como um piloto de avião, sua missão é tirar os inimigos do céu.
Não deixe nenhum inimigo sobrar, voe pelo céu, suba, e mergulhe no ar.
Mas não se esqueça de olhar os níveis de combustível e munição, talvez
você precise aterrissar para reabastecer.

Air Sea Battle ( 1 ou 2 jogadores)
O objetivo do jogo é fazer pontos acertando objetos que se
movem, como aviões, navios, alvos, helicópteros e submarinos. Air-sea
battle é composto por seis diferentes jogos de tiro com um total de 27
variações de jogo.

Aquaventure ( 1 jogador)
Descubra o que as profundezas do oceano escondem,
mergulhando para recuperar o tesouro escondido.

Armor Ambush™ (1 ou 2 jogadores)
Experiência no campo de batalha com tanques! Esse jogo de dois
jogadores fornece horas de suspense enquanto cada jogador move seu
tanque através dos obstáculos do campo de batalha, mira e atira no tanque
oponente. Um novo campo de batalha todo turno!

Asteroids® ( 1 ou 2 jogadores)
O objetivo do jogo é destruir o maior número de asteroides possível
e manter sua nave no espaço o maior tempo possível. Use o joystick do
controle para controlar sua nave através do espaço e aperte o botão vermelho
para atirar.

Astroblast™ ( 1 jogador)
Meteoros, mísseis e naves inimigas, todos podem te destruir. Mas
você tem sequências de tiros automáticas e semi-automáticas para defenderse da investida inimiga. Um jogo de um jogador com dois níveis de dificuldade.

Atari Climber ( 1 jogador)
Uma tarde ensolarada de final de semana de baseball atrás da
corporação Atari se torna uma aventura através dos corredores da grande
companhia de vídeo-games. Uma bola de home run acabou no topo do prédio
e você precisará recuperá-la. No seu caminho até o topo você precisará evitar
obstáculos em movimento. Corra, você não tem muito tempo!

Backgammon ( 1 ou 2 jogadores)
O jogo backgammon possui quarto níveis de dificuldade, com
medidas instrucionais para iniciantes, e desafiadoras para jogadores
experientes. O vídeo-game segue todas as regras do jogo real e também
possui quatro variações do jogo Acey-Deucey.

Basketball ( 1 ou 2 jogadores)
Cada jogador pode mover-se em oito direções como joystick, o
jogador com a bola esta sempre esta driblando. Faça pontos arremessando a
bola na cesta. O jogador com a maior pontuação após quatro minutos, será o
vencedor.

Black Jack ( 1 ou 2 jogadores)
Para que ir a Vegas quando você pode jogar no seu Atari? Isso é
muito empolgante! Atari flashback 7, traz experiências reais de Blackjack
onde você e até dois amigos podem tentar a sorte contra o computador. O
objetivo do jogo é obter uma mão com cartas que somem um total maior do
que as do dealer, sem quem a soma passe de 21.

Bowling ( 1 ou 2 jogadores)
Para fazer um strike, posicione o seu jogador de maneira que a bola
acerte o meio do primeiro pino, causando uma reação em cadeia e
resultando em um strike. Pressione o botão de atirar para rolar a bola em
direção aos pinos.

Breakout® ( 1 ou 2 jogadores)
Qualquer um que teve um Atari nos anos 80 sabe que jogo é esse, é
um clássico! Use sua plataforma para quicar a bola na parede de tijolos. Cada
vez que você acerta um tijolo, ele desaparece. Uma vez que você atravesse, a
bola irá quicar pelo topo destruindo blocos rapidamente. Tente se livrar de
todos os tijolos na tela. É mais difícil do que parece. Tijolos de pontuações
mais altas aceleram a sua bola, e acertar o teto encolhe a sua plataforma.

Cannonball™ ( Human Cannonball) ( 1 ou 2 jogadores)
Atire um homem com um canhão para acertar uma torre de água.
Para realizar isto, você deve calcular o ângulo do canhão, e a distancia entre o
canhão e a torre.

Canyon Bomber® ( 1 ou 2 jogadores)
Esse é um conceito interessante para um jogo. Bombardeie a terra
antes do seu oponente. Na verdade existe um pouco de estratégia envolvida,
uma vez que a pontuação pode variar de acordo com o grupo de terra que
você acerta.

Centipede® ( 1 jogador)
Mire sua varinha mágica e atire faíscas para parar o caminho dessas
pestes.

Chall. Baseball (Super Challenge™ Baseball) ( 1 ou 2 jogadores)
Dois jogadores podem captar a essência do baseball de verdade.
São nove entradas de baseball, com entradas extras se necessárias. Lance
bolas curvas, rebata, corra, roube bases e até inverta jogadas duplas e triplas.

Chall. Football (Super Challenge™ Football) ( 1 ou 2 jogadores)
Experiência realista de futebol americano para dois jogadores!
Escolha sua opção de jogo na defesa e no ataque. O placar te mantém
informado sobre os quartos de jogo, os downs, o tempo restante de jogo e o
placar.

Champ. Soccer (Championship Soccer) ( 1 ou 2 jogadores)
Para fazer um gol você precisa fazer a bola entrar por inteiro dentro
do gol. A bola não pode tocar na linha do gol e nem parar na metade do
caminho até o gol. Para chutar a bola depois que seu jogador estiver com ela,
mova o joystick na direção que você deseja que a bola vá e aperte o botão
vermelho.

Chase It! ( 1 ou 2 jogadores)
Chase it é um jogo de perseguir os quadrados vermelhos que
aparecem aleatoriamente na tela. É o azul contra o preto, o objetivo é alcançar
os quadrados antes do seu adversário, quem coletar 99 quadrados primeiro,
ganha. Os jogos de 1-9 são versões para dois jogadores, de 10-15 são versões
de um jogador contra o computador e jogos de 16-20, o quadrado preto se
move mais lentamente do que o azul, são versões adaptadas para um adulto
ou criança mais velha jogar com uma mais nova. Chase it é um jogo divertido
e desafiador que pode ser aproveitado pela família inteira!

Circus Atari® ( 1 ou 2 jogadores)
Estoure os balões marque pontos. Uma parede de balões
vermelhos, azuis e brancos irá aparecer no topo da tela. Você deve estourar
balões pegando o palhaço na gangorra e arremessando-o para os balões.

Combat® ( 2 jogadores)
Arme-se contra os inimigos com tanques, aviões ou jatos de
combate. Exploda o seu oponente o maior numero de vezes possível para ter
uma pontuação mais alta.

Combat II® ( 2 jogadores)
Entre em uma competição contra seu parceiro por controle sobre
um território, onde estratégia tem um papel tão fundamental quanto a
coragem.

Crystal Castles® ( 1 jogador)
Mova o urso pelo castelo e pegue as pedras preciosas, evite todas
as criaturas que o perseguem. Apesar de o jogo ser parecido com Pac-Man, é
um pouco mais complicado, pois tem muitos labirintos e escadas para subir.
Aqui estão algumas informações sobre as criaturas: os monstros em forma de
bola comedores de pedras preciosas, podem ser mortos ao tocar neles
enquanto eles comem. Árvores podem ser paralisadas ao pular sobre elas.
Abelhas aparecem quando você não está se movendo rápido o suficiente e a
bruxa só pode ser evitada usando um chapéu mágico.
Robôs incansáveis
são os adversa;rios no Dark Cavern. Elimine um
Dark Cavern™
( 1 jogador)
robô e ele será substituído por um mais esperto. Aranhas do tamanho de
pessoas, teias de aranha e morcegos também trazem problemas. use a arma
laser para destruir os oponentes.

Demns to Dimnds ( Demons to Diamonds) ( 1 ou 2 jogadores)
O jogador deve atirar em demônios cujas cores combinam com a
da arma. Se obtiver sucesso, o demônio se transforma em um diamante, que
pode ser destruído para ganhar pontos adicionais. Se o jogador atirar em um
demônio de cor diferente, o demônio vira uma caveira.

Desert Falcon ( 1 ou 2 jogadores)
Você é o falcão real do deserto a procura de jogos preciosos e
hieróglifos egípcios escondidos em um deserto sem fim. Tome cuidado com
as bestas voadoras, potes em chamas e esfinges uivantes, pois eles guardam
as joias que você procura.

Dodge’m ( 1 ou 2 jogadores)
Colete o maior numero de pontos possível. É você contra o carro do
computador. Acelere, mude de pista. Cada jogador tem três corridas, uma
batida encerra a corrida. Se a sua pontuação for boa, um segundo carro
aparecerá no percurso. Diferentes níveis de dificuldade fazem do jogo um
constante desafio.

Double Dunk™ (1 ou 2 jogadores)
Double Dunk testa a sua estratégia enquanto você corre contra o
tempo para levar seu time ate a vitoria. No ataque, use o controle e o botão
de atirar para escolher suas jogadas, escolha recepção, passe, pulo ou
arremesso. Na defesa, use o botão de atirar para bloquear arremessos e pegar
rebotes.

Earthworld™(Swordquest: Earthworld™) ( 1 jogador)
Armado apenas de sua inteligência, você vai para o submundo em
uma missão misteriosa. Passo a passo, você deve atravessar o labirinto e
descobrir o tesouro encantado.

Escape It! ( 1 ou 2 jogadores)
Escape it é um jogo de até dois jogadores cujo objetivo é escapar
do labirinto que sempre muda. Os jogadores começam no canto inferior
esquerdo da tela e precisam achar o caminho para o canto superior direito da
tela onde se encontra a saída. Num jogo com duas pessoas, quem chegar a
saída primeiro, ganha. Num jogo com apenas um jogador, o jogador corre
contra o tempo para escapar no menor tempo.

Fatal Run ( 1 jogador)
O objetivo do jogo é dirigir por todos os 32 níveis e soltar o
satélite salva vidas. Ao longo do caminho você deve distribuir a vacina de
radiação para as cidades enquanto você coleta as partes do código de
lançamento. Se você completar o código e todos os níveis, o satélite é
lançado e você ganha o jogo.

Fireworld™ ( Swordquest:Fireworld™) ( 1 jogador)
Você é um detetive, um explorador e um bravo guerreiro em uma
só pessoa, abrindo caminho através do submundo. Use a sua habilidade e
sua astúcia para achar o cálice mágico e resolver o enigma do submundo.

Flag Capture ( 1 ou 2 jogadores)
O objetivo é achar a bandeira que esta escondida em algum lugar
na grade de 9x6 quadrados. Pistas em baixo de cada quadrado podem te
mostrar o quão longe você esta da bandeira ou em que direção ela esta.
Cuidado com as bombas.

Football ( 2 jogadores)
Cada jogador controla quatro homens, três jogadores de linha e
um quarterback. Atacantes e defensores são escolhidos e a bola é lançada.
Embora os jogadores sigam um padrão de jogo, cada jogador pode
controlar muitos homens individualmente. Touchdowns e salvadas estão
inclusas no jogo, porém Field goals não estão.

Frog Pond ( 1 ou 2 jogadores)
O objetivo do jogo é pular e capturar o maior numero de insetos
possível com a língua do seu sapo, tentando não deixar nenhum inseto
passar. Dependendo da variação do jogo, você pode deixar passar de
quatro a nove insetos antes de o sol se por e você ir dormir com fome.

Frogger ( 1 jogador)
Não é fácil ser um sapo! A vida não é apenas dias tranquilos e
vitorias regias, ela abunda em perigos. Na verdade, cada pulo que o sapo da
pode ser seu último! Ajude o sapo a sobreviver algumas situações perigosas
e leve-o até a sua casa em segurança.

Frogs & Flies ( 1 ou 2 jogadores)
Um jogo divertido e repleto de fantasia para o publico mais
novo. Frogs and Flies da a um ou dois jogadores o controle completo sobre
o pulo de seus sapos e ações para pontuar, enquanto eles tentam capturar
rápidas moscas! Um ótimo jogo para os mais novos e desafiador para
todos.

Front Line™ ( 1 ou 2 jogadores)
Nessa adaptação do jogo de fliperama com o mesmo nome. Você
sozinho se livra dos vilões com um comando. Ele começa apenas correndo
e atirando. Mais tarde ele pula dentro de um tanque e depois em um
tanque mais forte. No final ele volta a andar a pé e joga granadas para
destruir o forte inimigo.

Fun With Numbers ( 1 jogador)
Complete a equação selecionando o número correto. Escolha
adição, subtração, multiplicação e divisão.

Golf ( 1 ou 2 jogadores)
São nove buracos ao todo. Você controla a direção e a força da
sua tacada, mas cuidado com os limites do campo, isso pode te causar
uma penalidade. O computador grava automaticamente os seus recordes.

Gravitar® ( 1 jogador)
Sua galáxia esta sofrendo um ataque de Gravitar. O único jeito
possível de Pará-lo é tira-lo do controle das quatro galáxias. Você pode
destruir os fortes em todos os planetas, ou ativar o reator no núcleo do
reator alienígena e escapar antes da explosão mortal.

Hangman ( 1 ou 2 jogadores)
O objetivo do jogo é decifrar a palavra misteriosa podendo errar
ate onze palpites de letras. Jogos um, dois, três e quatro são jogos para um
jogador, em que o jogador compete contra ele próprio e o computador.
Nos jogos cinco, seis, sete e oito os dois jogadores competem para
descobrir a palavra primeiro. No jogo nove, um jogador escolhe a palavra
para o outro jogador adivinhar.

Haunted House® ( 1 jogador)
Você esta perdido dentro de uma mansão empoeirada, escura e
assombrada. Para escapar, ache os pedaços da urna mágica. Você
encontrará tarântulas gigantes e cabeludas, morcegos vampiros e
fantasmas ameaçadores.

Haunted House II ( Return to Haunted House) ( 1 jogador)
O objetivo do jogo é encontrar os três pedaços da urna mágica,
e levá-los de volta a entrada da mansão antes de perder suas nove vidas.
Sua pontuação é baseada no número de fósforos que você usa durante a
sua busca, e também o número de vidas que você usa.

Home Run ( 1 ou 2 jogadores)
Arremessador: Para arremessar a bola, aperte o botão vermelho.
Controle o movimento da bola movendo o joystick depois que a bola sair
da mão do arremessador.
Rebatedor: Faça o movimento para rebater, movendo o joystick
do meio para qualquer outra posição. Se você conseguir acertar a bola, o
jogador irá correr até que você aperte o botão vermelho.

Indy 500™ ( 1 ou 2 jogadores)
Quatorze modos de jogo e variações de corrida para dois
jogadores. Pilote seu carrinho pelas pistas para chegar na linha de
chegada antes de seu oponente.

Intl. Soccer™ (International Soccer™) ( 1 ou 2 jogadores)
Um jogo para até dois jogadores, que adapta os movimentos do
futebol para o seu video-game. Ações de jogos realistas, finta, passe e...
gol! Acompanhados de incríveis efeitos sonoros

Jungle Hunt™ ( 1 jogador)
Sir Dudley Dashly está tentando resgatar sua mulher dos não tão
amigáveis nativos. Primeiro balance pelos cipós da selva, depois nade por
águas infestadas de crocodilos. Você pode matá-los com sua faca, mas não
fique perto deles quando abrirem as bocas. Depois evite um deslizamento
de pedras, pulando por cima das pequenas e indo por baixo das pedras
grandes. Finalmente, pule sobre os canibais e salve a dama.

Maze Craze ( 1 ou 2 jogadores)
Cada jogador controla um policial azul ou vermelho. O seu
policial precisa passar por bloqueios na cidade, indo do lado esquerdo
do labirinto ate a saída, a direita. Você escutará os passos dos policiais,
assim como os efeitos sonoros quando alguém for para um beco sem
saída, ou efeitos sonoros quando alguém sai do labirinto. Você também
escutará um som único que acontece quando um ladrão captura um
policial.

Millipede® ( 1 jogador)
Assustadores insetos rastejantes, aranhas pulando, abelhas
zumbindo, besouros voando, mosquitos, libélulas e vermes invadiram o
seu jardim. E você terá que ser rápido para se livrar deles, mas cuidado.
As centopeias são os insetos mais apavorantes de todos, e se você não
tomar cuidado você pode ser pego por um enxame de abelhas,
mosquitos e libélulas. Os gráficos e os sons reais de insetos fazem o
jogador ter uma experiência de fliperama.

Miniature Golf (1 ou 2 jogadores)
MINIATURE GOLF tem um percurso com nove buracos e
objetos que se movem. Você precisará de uma boa noção de tempo
junto com a habilidade de julgar a distancia e força necessária para
fazer o par em cada buraco. Quanto menor a pontuação, melhor.

Miss It! ( 1 jogador)
Miss It é um jogo para um jogador, cujo objetivo é manter o
seu quadrado longe de todos os outros objetos que quicam pela tela. O
jogo começa fácil, com apenas um quadrado para evitar, em seguida,
aparece mais um, depois mais um e assim por diante. Cada novo
quadrado é anunciado por um som de aviso.
Mais tarde no jogo, começam a aparecer pequenos retângulos
ao invés de quadrados. Os retângulos, são mais difíceis de serem vistos
e mais desafiadores para serem evitados, quanto mais o jogo se
estender, mais legal ele fica. O jogo acaba quando você é tocado por
algum objeto. Quanto tempo você dura?

Missile Command® ( 2 jogadores)
O objetivo do jogo é defender suas cidades e suas bases de
mísseis. O inimigo dispara mísseis balísticos interplanetários e mísseis
cruzadores mirando destruir suas cidades e bases de mísseis. Existem
apenas dois tipos de mísseis cruzadores, mísseis cruzadores inteligentes,
que tentam escapar de seus mísseis anti-balísticos, e mísseis cruzadores
normais, que andam em linha reta.

Moto Rodeo (MotoRodeo) ( 1 ou 2 jogadores)
O MotoRodeo, o maior campeonato de caminhonetes de todos
esta prestes a começar. São saltos que desafiam a morte, carros para bater,
paredes para derrubar, lama para atravessar, e uma variedade de outros
obstáculos, cada um pior que o outro. Para ser o rei da estrada, você terá
que superar seu oponente na pista de obstáculos mais perigosa. Apenas os
melhores conseguirão ganhar.

Night Driver™ ( 1 jogador)
Night Driver é um jogo de direção bidimensional. Sua perspectiva
é de detrás do volante enquanto você dirige por uma rodovia. O objetivo é
marcar pontos percorrendo a maior distancia possível em um menor
período de tempo.

Off the Wall ( 1 ou 2 jogadores)
O objetivo do jogo é marcar o maior numero de pontos. Jogue
contra outro jogador ou tente bater o seu recorde. Marque pontos usando a
bola para derrubar tijolos da parede, acertando o dragão atrás da parede ou
pegando o token misterioso para pontos bônus. Quando o jogador ganhar
quatro fases, ele automaticamente avança para o próximo nível de
habilidade.

Outlaw ( 1 ou 2 jogadores)
Aperte o botão e o seu atirador saca a arma, ajoelha e mira; solte o
botão e ele atira. Se o seu oponente não estiver em uma boa posição para
ser acertado, mire nele usando o ricochete.

Polaris™ ( 1 ou 2 jogadores)
Você é o comandante de um submarino nuclear Polaris. Sua
missão é defender o seu pais de ataques inimigos. Foi declarada guerra e
você se encontra nas profundezas das águas inimigas sem nenhuma ajuda.
Na sua batalha, você precisará se defender de ondas de ataques inimigos.
Durante suas batalhas, você precisará passar por perigosos canais cheios
de minas. Não espere uma guerra curta quando as batalhas forem
dificultando. Quantos inimigos você consegue destruir antes que eles te
peguem?

Pong Sports (Pong)® ( 1 ou 2 jogadores)
Os jogos são uma coletânea de estilos “bate rebate”, que incluem
ping pong, futebol, vôlei, hockey e basquete.

Radar Lock ( 1 jogador)
A segurança do avião cargueiro ao lado depende de você. Você é
o piloto de um F-22 supersônico, o mais avançado e poderoso avião já
criado. Ao lado está o cargueiro, e em cima os inimigos. Os seus
companheiros estão na mira inimiga e cabe a você destruir os aviões
inimigos.

RS Baseball ( Realsports®Baseball) ( 1 ou 2 jogadores)
Acerte um Home Run, faca recepções espetaculares, ou force os
jogadores adversários a errar. Esta é a sua chance de provar suas
habilidades no campo de baseball. Sua função é levar sua equipe a vitória.
Você controla os jogadores e a estratégia. Jogue contra seus amigos ou
contra o computador.

RS Basketball ( Realsports® Basketball) ( 1 ou 2 jogadores)
Esse é um jogo de dois contra dois personagens. Um jogador usa
a metade de cima da quadra enquanto o outro se move pela metade de
baixo. Arremesse a bola na cesta para marcar pontos.

RS Soccer (RealsportS® Soccer) ( 1 ou 2 jogadores)
Defenda o campeonato no seu estádio! O controle do jogador te
permite chutar, passar e driblar pelo campo e liderar seu time a vitória.

RS Volleyball (Realsports® Volleyball) ( 1 ou 2 jogadores)
O truque é que você tem que calcular a altura da bola através da
sua sombra. Porém quando o sol se põe, a sombra some e você esta por
conta própria.

Saboteur® ( 1 jogador)
Use o botão do seu controle para iniciar o jogo. Na oficina de
construção de foguetes, direcione o seu joystick para a direita ou para a
esquerda para mover-se nessas direções. Para atirar, aperte o botão do
controle e simultaneamente, direcione o joystick para cima ou para baixo
para atirar nessas direções. Na fabrica de ogivas, mova o joystick para
cima, para baixo, direita ou esquerda, para mover-se nessas direções.
Pressione o botão do controle enquanto move o joystick para cima, baixo
esquerda ou direita para atirar na direção desejada.

Save Mary ( 1 jogador)
O jogador controla um guindaste que pega caixas. Mova o
joystick para baixo e segure o botão do controle para pegar uma caixa.
Empilhe as caixas para construir uma plataforma e salvar Mary.

Sea Battle™ ( 1 ou 2 jogadores)
Muita ação em alto mar, incluindo frotas de navios, minas e sons
de batalha. Um jogo de dois jogadores que exige estratégia e criatividade
para vencer.

Secret Quest ( 1 jogador)
Criaturas cruéis ocupam oito estações espaciais para tentar
conquistar o nosso sistema solar. Depende de você destruir essas estações
e seus habitantes do mal, para salvar a humanidade. É ação contínua, e
você precisará de velocidade, coragem, habilidades de combate e um
bom senso de direção.

Shield Shifter ( 1 ou 2 jogadores)
Abra caminho através dos escudos que se movem para ter uma boa
mira na rainha alienígena que esta atacando.

Sky Diver ( 2 jogadores)
Você se prepara para o grande salto. Quanto mais você esperar para
abrir o seu paraquedas, mais pontos você fará. Guie-se através do vento até o
alvo.

Slot Machine ( 1 ou 2 jogadores)
Vários símbolos compõe as rodas dessa maquina caça-níquel, mas
as regras normais se aplicam. Você começa com vinte e cinco moedas, e
podem apostar ate cinco moedas por vez. Você pode escolher o jeito de jogo
tradicional, em que você ganha com base nos três símbolos que aparecem
no centro. Ou um estilo de jogo em que, com algumas moedas a mais,
permitem que você ganhe com uma combinação que pode vir no meio, no
topo, na base ou na diagonal das rodas. No modo de dois jogadores, o jogo
acaba quando um dos jogadores fica sem dinheiro, mas você pode adicionar
vinte e cinco moedas para cada jogador apertando o botão de reset do
console

Slot Racers ( 1 ou 2 jogadores)
O objetivo do jogo é atirar no seu oponente mais vezes do que ele
atirar em você. Você dirige um carro por um labirinto e atira um míssil que
ricocheteia até acertar alguma coisa, se ele te acertar, você pode atirar
novamente.

Solaris ( 1 jogador)
Salve os tripulantes da Solaris das frotas de Zylon! Acelere sua nave
pela galáxia disparando torpedos de fótons. Exploda as naves Cobra, piratas
estrelares e Mechnoids antes que eles te explodam.

Space Attack™ ( 1 jogador)
É você e seu esquadrão contra os Aliens que estão atacando.
Controle a ação e a estratégia para defender a sua nave mãe. Mire nos Aliens
e vá para o ponto de vista do piloto atirar em primeira pessoa. Jogo para um
jogador, com duas dificuldades.

Space Invaders™ ( 1 ou 2 jogadores)
Cada vez que você ligar Space Invaders, você estará em guerra com
inimigos do espaço que estão ameaçando a Terra. O seu objetivo é destruir
esses invasores disparando o seu canhão de laser. Você deve destruir os
invasores antes que eles cheguem à Terra, ou antes que eles o acertem três
vezes.

Space War ( 1 ou 2 jogadores)
Lance-se no espaço com dezessete variações de jogo para um ou
dois jogadores. Pegue a sua nave e ultrapasse fronteiras de galáxias
desconhecidas. Passe despercebido pelo hiper-espaço, mas tome cuidado com
a gravidade de um sol desconhecido.

Sprintmaster ( 1 ou 2 jogadores)
Acelere para o hall da fama do Sprint Master! Escolha a sua pista, para
praticar para os campeonatos cheios de curvas. Alinhe-se na linha de inicio e
corra! Você precisará de um toque delicado e uma cabeça fria para evitar bater
na parede durante as curvas.

Star Ship (1 ou 2 jogadores)
Destrua o maior número de naves e robôs possíveis dentro do limite
de tempo. Tudo isso enquanto desvia de asteroides e outros objetos do espaço,
para percorrer a maior distancia possível.

Star Strike™ ( 1 jogador)
Muita ação enquanto você controla a sua nave por uma fenda para
destruir forcas alienígenas que ameaçam o planeta Terra. Naves inimigas
tentarão te destruir enquanto você os bombardeia.
Ação tridimensional.

Steeplechase ( 1 ou 2 jogadores)
Aqui esta a sua chance de competir no desafio STEEPLECHASE, até
dois jogadores podem participar desse desafio. Nos jogos de um jogador o
computador joga em 3 níveis de habilidade, então se prepare para o grande
jogo STEEPLECHASE.
Para mais de um jogador aperte o botão do controle dentro de
cinco segundos após entrar no jogo, ou o primeiro jogador jogará contra o
computador.

Stellar Track™ ( 1 jogador)
O objetivo da usa missão é destruir os alienígenas na galáxia, antes
que eles te destruam. Se o seu tempo ou combustível acabarem, nós
terráqueos perderemos.

Street Racer ( 1 ou 2 jogadores)
Esse jogo é composto por alguns jogos de corrida multiplayer,
todos muito simples, porém muito divertidos. Eles incluem corridas de carro,
corrida de ski, jogos de avião, jogos de calcular e muito mais. A maioria deles
suportam até quatro jogadores.

Strip Off ( 1 jogador)
Tente impedir que os alienígenas roubem a barreira de proteção do
seu planeta.

Sub Commander ( Submarine Commander)® ( 1 ou 2 jogadores)
Você esta em um submarino equipado com um radar, um sonar,
torpedos e medidores de combustível. Como comandante do submarino,
você deve afundar os navios inimigos antes que seu combustível acabe. Uma
vez que o seu combustível chegar a zero, o jogo acaba.

Super Baseball (1 ou 2 jogadores)
Super Baseball, traz as jogadas de um jogo de baseball real para a
sua tela. Como o rebatedor, você pode tentar tomar bases extras ou jogar
seguramente. Como o arremessador, você pode lançar bolas curvas, lentas,
rápidas ou trocar o arremessador. Como o defensor externo, você pode
circular pelo campo para pegar a bola e forçar o adversário para fora.

Super Breakout® ( 1 ou 2 jogadores)
Super Breakout é extremamente desafiador, com incríveis efeitos
sonoros.tente a sua sorte com os diferentes níveis de Super Breakout.

Super Football ( 1 ou 2 jogadores)
Jogue contra o computador ou outro jogador, é ação contínua
contra o tempo. Quando você joga contra outra pessoa, o adversário pode
escolher as próprias jogadas defensivas. Após quatro descidas, o adversário
ataca e você joga se defendendo.

Surround ( 1 ou 2 jogadores)
Encurrale o seu oponente antes que ele te encurrale. Você controla
uma parede que se move e estrategicamente, forca a parede de seu oponente
ao cheque-mate. É um jogo de velocidade e habilidade e possui quatorze
variações de jogo para um ou dois jogadores.

Sword Fight™ ( 1 ou 2 jogadores)
Dois espadachins se enfrentam. Ataque, finte, bloqueie e ganhe!

Tempest® ( 1 jogador)
O objetivo do jogo é sobreviver o maior tempo e fazer a maior
pontuação possível, ganhando dos inimigos que pousam no campo de jogo.
O jogo se passa em um tubo fechado ou em um campo aberto, que é visto de
uma das pontas e pode ser dividido em doze ou mais partes.
O jogador controla uma nave espacial, que rasteja perto das bordas do
campo. Essa nave pode dar tiros rápidos no tubo, destruindo qualquer
inimigo que esteja na mesma linha, e também é equipada com um super raio,
que destrói todos os inimigos atualmente no campo, esse raio só pode ser
usado uma vez por jogo.

Video Checkers ( 1 ou 2 jogadores)
VIDEO CHECKERS oferece dezenove variações de jogo para um ou
dois jogadores, e tem nove diferentes dificuldades que irão desafiar dos mais
novos até os mais velhos. Jogue jogos normais de um jogador, ou jogos de
dois jogadores.

Video Chess ( 1 jogador)
Uma tentativa de se aproximar do clássico jogo de xadrez. Como em
qualquer jogo de xadrez, o objetivo é capturar o rei adversário. Video Chess
oferece oito dificuldades de jogo para jogadores iniciantes e avançados.

Video Pinball ( 1 ou 2 jogadores)
Os amantes de pinball terão a melhor experiência do jogo, com
efeitos sonoros e cores piscantes. Acerte os alvos e ganhe bônus para
aumentar sua pontuação. Video Pinball oferece quatro jogos incríveis para um
ou dois jogadores.

Warlords® ( 1 ou 2 jogadores)
O objetivo da batalha é destruir os outros três guerreiros antes que
você seja destruído. Use o controle para defender o seu castelo e o seu
guerreiro, mova o escudo em volta do castelo para bloquear a bola.

Waterworld™ (Swordquest: Waterworld™) ( 1 jogador)
Junte-se a esse desafio, mergulhe nas profundezas de WaterWorld e
procure pistas para o grande prêmio de WaterWorld, compita pela coroa. Você
precisará de uma ótima coordenação de olhos e mãos para navegar na escola
de polvos, no mar de tubarões e também precisará de uma mente de detetive
para desvendar as pistas numéricas dessa aventura.

Wizard ( 1 ou 2 jogadores)
Você e os demônios possuem pontos de dano, que informam quão
boa está a sua saúde, através de marcadores na direita e na esquerda da tela.
Seja atingido por um raio mágico dos demônios ou tocado por eles e você
toma dois pontos de dano. Acerte um demônio com o seu raio mágico e ele
tomará dois pontos de dano, se o seu marcador de dano chegar a cem, o jogo
acaba, e se o contador de dano dos demônios atingir cem o jogo acaba para
eles. No entanto, as chamas parecem ter vontade própria e vai cada vez mais
fundo nas catacumbas depois de cada confronto, então quanto mais para
frente você for, mais difíceis serão as catacumbas.

Yar’s Return (Yar’s Return) ( 1 ou 2 jogadores)
Depois de séculos de tirania sob o comando do império Qotile, os
Yarians planejam um ataque à colmeia dos Qotil. Três bravos Yarians são
mandados para o complexo subterrâneo fortemente guardado dos Qotiles.
Seu principal objetivo é alcançar a câmara do mestre Qotile e travar uma
batalha contra ele. Depois de derrotado, vá com seus Yarians ate o próximo
complexo e enfrente outro mestre Qotile.

Yar’s Revenge (Yar’s Revenge)® ( 1 ou 2 jogadores)
Os Yars estão com problemas e apenas você pode ajudá-los na
batalha contra seus inimigos. Viaje para o distante sistema solar Razak, onde
super mariposas mutantes estão lutando por suas vidas. O objetivo do jogo é
abrir caminho pelo escudo e destruir os Qotile, com um tiro do canhão
Zorlon.
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em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.
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