NÁVOD NA KONFIGURACI HRY STEPMANIA (3.9 - 3.95, CVS)
1.

Spusťte hru Stepmania a po výzvě „Press Start“ stiskněte klávesu „Enter“ nebo tlačítko „Start“. Z menu, které se objeví
na obrazovce, zvolte položku nazvanou „Options“.

2.

První na co se podíváme je sekce „Appereance Options“, díky které máme možnost měnit vzhled hry, ale i rychlost
jejího načítání, pokud zakážeme obrazovky s instrukcemi a varováním zobrazované hned po jejím spuštění. Nastavte
volbu „Instructions“ na „Skip“, volbu „Caution“ na „Skip“ a „Song Group“ na volbu „All music“. Až budete hotovi,
seskočte dolů na volbu „Exit“ a stiskněte klávesu „Enter“.

Pro pokročilé: Pokud máte k dispozici více témat, vzhledů šipek nebo jazyků, můžete je měnit právě na tomto místě.

3.

V sekci „Background Options“, která ovlivňuje chování pozadí pouštěných písniček, nastavte volbu „Danger“ na „Hide“,
„Begginer Helper“ na „Off“ a všechno uložte opět stiskem klávesy „Enter“ na poslední volbě menu nazvané „Exit“.
Tímto nastavením schováte červeně blikající nápis Danger, který se objeví ve chvíli, kdy nezvládáte právě spuštěnou
skladbu a nekonečné instrukce pro začátečníky, které by se objevovaly při každém spuštění hry.

4.

Sekci „Bookkeeping“ a „Center Image“ přeskočíme. „Bookkeeping“ obsahuje záznamy o hraní za poslední týden, takže
ty budou po čerstvé instalaci úplně prázdné a „Center Image“ ihned po otevření začne roztahovat a centrovat obraz.
V sekci „Coin options“, která upravuje mód hry, potřebujeme upravit pouze jednu jedinou volbu jménem „Event Mode“,
nastavte ji na „On“. Řeknete tak Stepmanii, že se nemá chovat jako automat a vypínat hru po třech odehraných
písničkách. Hned jak budete hotovi, uložte nastavení opět pomocí volby „Exit“.

5.

Sekce „Config Key/Joy Mappings“ slouží k nastavení taneční podložky. V tabulce se pohybujete pomocí šipek, nastavení
upravíte stiskem klávesy „Enter“ a potvrzením příslušného panelu přímo na taneční podložce. Tomuto tématu je věnovaný samostatný dokument nazvaný Nastavení podložky pro hru Stepmania, dostupný na blogu nebo portále sdružení.

6.

Sekci „Input options“ můžeme přeskočit, věnuje se reakcím hry na určité ovládací povely. Sekce „Gameplay Options“
schovává jedno nastavení, které bude zajímat hlavně hráče, kteří hrají doma sami pouze na jedné podložce. Pokud
chcete, můžete si nastavit centrování šipek pro jednu podložku nastavením volby „Solo Singles“ na „On“.

Pro pokročilé: Pokud chcete zapnout hodnocení přesnosti „Marvelous“, můžete to udělat právě na tomto místě.

7.

Další sekcí jsou „Graphics Options“, které upravují podobu okna hry. Pokud chcete hrát v celé obrazovce, nastavte
volbu „Display Mode“ na „Full Screen“. Pokud chcete změnit rozlišení, upravte volbu „Display Resolution“, ale doporučené nastavení je 800 * 600. Při nižším nebo naopak vyšším čísle se obraz neproporcionálně deformuje.

8.

Další sekcí, která nás určitě bude zajímat, je „Machine Options“. Tady je důležitá hlavně volba „Menu Timer“, která
pokud je zaplá, omezuje čas pro výběr písničky na 60 sekund. Nastavte ji na „Off“. Druhou zajímavou volbou je
„Default Fail Type“ , která říká co se stane, pokud nehrajete dobře. Jestli chcete písničku pokaždé dohrát, i když už
pěkné hodnocení nedostanete, nastavte hodnotu na „Off“. Pokud má skladba skončit hned, nastavte „Immediate“.

9.

Sekci „Sound options“ můžeme přeskočit, ta je od prvního spuštění hry nastavena správně. V sekci „Profile Options“
si můžete vytvořit profil se svým jménem, které se bude při hraní zobrazovat v dolní části obrazovky, a který si bude
pamatovat všechny dosažené výsledky. Pokud ho chcete založit, najděte volbu „Create New“, stiskněte klávesu
„Enter“ a napište své jméno (nebo přezdívku). Ujistěte se, že volba „Player 1“ ukazuje Vámi zadané nové jméno.

10.

Sekci „Other Options“ a „Reload Songs/Courses“, která slouží k opětovnému načtení všech dostupných písniček, není
potřeba otevírat. Sekce „Test Input“ umožňuje kontrolu nastavení taneční podložky a více se jí věnujeme opět v dokumentu Nastavení podložky pro hru Stepmania.

Hotovo, nyní máte taneční hru Stepmania nastavenou tak, aby se rychleji spouštěla a lépe se Vám hrálo. Pokud potřebujete více
informací k nastavení, obraťte se na kohokoliv ze sdružení prostřednictvím e-mailové adresy info@czechddr.cz.

Přejeme dobrou hru!
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