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W czasie tworzenia tej gry nie ucierpiała żadna ryba.

Początek

Dziękujemy za zakup gry Fishing Sim World: Pro Tour®! Niniejsze informacje pomogą w szybkim
i bezproblemowym rozpoczęciu gry. Fishing sim world: Pro Tour® opiera się na technologii
Unreal Engine 4®. Aby zainstalować grę Fishing Sim World: Pro Tour musisz posiadać konto
Xbox Live.

Sterowanie
Czynność
Interakcja
Pozycja do rzutu
Przełączenie na łowienie / kierowanie
Pauza
Wybór wędki
Czat
Ukrycie czatu
Ruch
Zmiana widoku
Regulacja hamulca
Kołowrotek
Sterowanie kamerą
Zdejmij żyłkę
Klips na żyłkę
Wstecz
Anuluj
Opuść stanowisko
Wyposażenie
Wybór menu
Odłóż wędkę
Szybkość zwijania
Szybki marsz
Wolny rzut
Rzut
Wyjście z rzutu
Drgania
Przełącz silnik do trollingu
Przełącz sterowanie silnika do trollingu
Regulacja prędkości silnika do trollingu
Regulacja kierunku silnika do trollingu

Sterowanie
A
LT
X
Przycisk Menu
Lewy drążek
Nd.
Nd.
Lewy drążek
Przycisk Podglądu
Pad kierunkowy – góra/dół
LT
Prawy drążek
B
Y (gdy żyłka jest zarzucona)
B
B
Przytrzymaj B
Y
Start
A
LB/RB
RT
RT
RT
LT
RT
Naciśnij RS
Przytrzymaj A
Pad kierunkowy góra/dół (podczas
trzymania przycisku A)
Pad kierunkowy w lewo/prawo

Menu główne

Gdy po raz pierwszy uruchomisz grę Fishing Sim World: Pro Tour, gra poprosi cię o wybranie
swojego stylu: łowienie bassów, łowienie karpi albo łowienie wszystkich ryb. Od tego momentu
gra będzie wyświetlać informacje dopasowane do danego stylu. Po wybraniu stylu łowienia
przeniesiesz się do menu tworzenia postaci, gdzie możesz wybrać wygląd swojej postaci oraz jej
ubiór.

Strona główna
Strona główna w menu głównym pozwala wkroczyć prosto do akcji – lub najpierw poznać cechy
oraz mechanikę gry poprzez samouczki. W menu Dovetail Live sprawdzisz w Fishing Sim World:
Pro Tour najnowsze wieści związane z Dovetail Live. Można je przeczytać, nie opuszczając gry.
Sklep z dodatkami pozwala sprawdzić dodatkową zawartość dostępną dla tej gry.

Graj
Strona Graj pokazuje wszystkie dostępne tryby łowienia w Fishing Sim World: Pro Tour.

Wyprawa na ryby
Wybierz jezioro, porę dnia, pogodę i sprzęt, a następnie ruszaj do akcji. To łowienie ryb bez
presji: bez żądnych regulaminów czy limitów czasowych.

Tryb kariery
Rozpocznij nową karierę lub kontynuuj zapisane postępy. Rywalizuj z najlepszymi z najlepszych i
zostań elitarnym wędkarzem.

Tryb dla wielu graczy
Stwórz sesję lub dołącz do istniejącej. Możesz łowić ze znajomymi albo znaleźć innych wędkarzy
do rywalizacji wieloosobowej. Dopasuj zasady, wybierając liczbę rund: weźmiecie udział w
pojedynczych zawodach lub w turnieju.

TURNIEJE ONLINE
W lidze Dovetail Fishing League możesz rywalizować z przeciwnikami z całego świata w
indywidualnych zawodach online o tytuł „Wędkarza Miesiąca”.
Liga DFL obejmuje dużą liczbę zawodów rozgrywanych w 4 seriach. W każdej serii prowadzony
jest oddzielny ranking sezonu. Zdobywane punkty określają pozycję wędkarza w globalnym
rankingu sezonu.

Turnieje offline
Zawody w trybie dla jednego gracza umożliwiają sprawdzenie umiejętności w starciu z
przeciwnikami sterowanymi przez komputer. Istnieją 4 dyscypliny – każda z asortymentem
turniejów, w których możesz wziąć udział. Musisz zdobyć przynajmniej 3. miejsce, aby
odblokować kolejny turniej.

Modyfikuj
Menu modyfikacji pozwala wybrać wygląd postaci, wyposażenie skrzynki wędkarskiej, a także
łódź i jej poszycie.

Wyposażenie
Kupuj wyposażenie i zmieniaj konfigurację skrzynki wędkarskiej. Zaczynasz z trzema domyślnymi
skrzynkami wędkarskimi. Każda zawiera sprzęt na dobry początek. Możesz je dopasowywać oraz
dokupywać do nich nowe wyposażenie.

Wygląd
Dopasuj swój wygląd i kup nowe rzeczy do noszenia. Wybierz, czy chcesz grać kobietą czy
mężczyzną. Zdecyduj, jakie twoja postać nosi ubranie i dokup nowe elementy ubioru, które
pokażą twój styl.

Łodzie
Dopasuj swoją łódź lub kup nową. W tym menu możesz zobaczyć posiadane łodzie i wybrać dla
każdej z nich poszycie.

Dziennik wędkarza
W dzienniku wędkarza są zapisywane twoje zdobycze i wyświetlone złapane trofea oraz rekordy
osobiste dla każdego z gatunków.

Zdobyte trofea
Zobacz szczegóły ryby trofeum. Śledź swoje postępy w łapaniu ryb trofeów w każdym z jezior.
Dowiedz się, które zostały już złapane, a które jeszcze na ciebie czekają.

Gatunek
Zobacz gatunki i sprawdź swoje rekordowe zdobycze. Sprawdź swoje rekordy osobiste dla
każdego z gatunków i poznaj trochę informacji o różnych gatunkach ryb.

Samouczki
Nauka gry. Nasze samouczki przedstawią podstawy i nauczą cię wszystkiego, co musisz wiedzieć,
aby zacząć swoją przygodę z Fishing Sim World: Pro Tour.

Tryb kariery

W trybie kariery zaczynasz jako wędkarz amator. Próbujesz przebić się stopniowo na szczyt i
zostać elitarnym wędkarzem. W czasie tej podróży będziesz rywalizować z ponad 100
prawdziwymi zawodowcami. Czy zdołasz ich pokonać i zostaniesz nowymi mistrzem?
Gdy rozpoczniesz nową karierę, zobaczysz naszą wiadomość powitalną oraz filmik. Dalej możesz
wybrać swoją narodowość, a następnie przejść do wyboru barw stroju turniejowego. Masz
również możliwość wybrania dla swojej postaci nakryć głowy oraz okularów przeciwsłonecznych.
Otrzymasz możliwość wyboru różnych barw dla swoich strojów w turniejach z kategorii: bass,
karp i predator.
Gdy dokonasz wyboru barw, możesz zadecydować, w których trasach zamierzasz brać udział.
Wybierz jedną, dwie albo wszystkie trzy, a następnie kontynuuj do startu sezonu. Przeniesiesz się
do centrum kariery, w którym możesz sprawdzać: swoje statystyki, sponsorów, pozycję w
rankingu, kalendarz wydarzeń. Możesz tu także rozpocząć kolejne zawody.
Rozpoczęcie wydarzenia przeniesie cię na ekran zawodów. Możesz tam sprawdzić informacje na
temat turnieju, w którym weźmiesz udział, w tym: miejsce, zasady, liczbę rund i kwalifikowane
gatunki. Upewnij się, że masz wybraną odpowiednią skrzynkę wyposażenia, a następnie
rozpocznij trening. Możesz go pominąć, jeśli chcesz od razu rozpocząć turniej.
Każde wydarzenie, w którym bierzesz udział, zapewnia ci punkty, obserwujących oraz zarobki w
karierze – zgodnie ze zdobytym przez ciebie miejscem. Zdobywanie obserwujących odblokowuje
oferty sponsoringowe. We wszystkich trzech trasach dostępnych jest łącznie 50 firm
sponsorujących. Gdy zdobędziesz dość punktów, otrzymasz awans do następnej ligi. Dostań się
do poziomu elity, aby móc rywalizować z najlepszymi i sięgnąć po tytuł mistrza!
Powodzenia!

Zarzucanie wędki

Istnieją dwie metody zarzucania w Fishing Sim World: Pro Tour – podstawowa i pełna.

Podstawowa metoda zarzucania
1. Podstawową metodę zarzucania można włączyć w menu ustawień znajdujących się w
zakładce „Gra”. Wystarczy w „Metodzie zarzucania” ustawić „Podstawową metodę
zarzucania”.
2. Aby wejść w tryb „zarzucania”, stojąc nad wodą, naciśnij lewy spust, co spowoduje
pojawienie się paska siły.
3. Aby rozpocząć wypełnianie paska siły, przytrzymaj prawy spust.
4. W odpowiednim momencie puść przycisk, unikając czerwonej strefy, która powoduje
utratę celności zarzucenia.

Pełna kontrola nad zarzucaniem
1. Pełną kontrolę nad zarzucaniem można włączyć w menu ustawień znajdujących się w
zakładce „Gra”. Wystarczy wybrać opcję „Pełna kontrola nad zarzucaniem” dla „Metody
zarzucania”.
2. Aby wejść w tryb „zarzucania”, stojąc nad wodą, przytrzymaj lewy spust, co spowoduje
pojawienie się paska siły.
3. Przesuń prawy drążek do siebie, aby unieść wędkę nad głowę.
4. Przesuń prawy drążek do przodu, aby pchnąć wędkę przed siebie.
5. Puść lewy spust, gdy ciężarek znajdzie się nad twoją głową.

Łódź

Do poruszania się po naszych rozległych jeziorach i wyszukiwania miejsc do wędkowania
potrzebna jest łódź. Na początku otrzymasz zwykłą łódź, którą po zdobyciu większej liczby
punktów sprzętu możesz wymienić na szybszą i potężniejszą.

Kierowanie łodzią
Gdy zdecydujesz się na jedno z jezior amerykańskich, musisz wejść do łodzi. W tym celu
wystarczy podejść do łodzi i nacisnąć przycisk A. Po wejściu na łódź, użyj prawgo spustu, aby
zacząć przyspieszać. Sterowanie odbywa się za pomocą lewego drążka.

Wyszukiwanie ryb
Do pomocy w odnajdywaniu ryb służy zainstalowany na łodzi system GPS oraz wyszukiwacz ryb.
System GPS pokazuje, w którym miejscu jeziora się znajdujesz, natomiast wyszukiwacz ryb
informuje o rybach w pobliżu oraz głębokości, na której pływają.
Wyszukiwacz reaguje, gdy łódź przepłynie nad rybą. Po prawej stronie ekranu wyszukiwacza
można sprawdzić, co znajduje się pod łodzią. Po znalezieniu dobrego miejsca do łowienia naciśnij
przycisk X, aby przyjąć pozycję do łowienia, a następnie zarzuć wędkę.

Silnik do trollingu
Gdy przyjmiesz pozycję do łowienia, będziesz w stanie wystawić silnik do trollingu. Naciśnij
prawy drążek, aby opuścić silnik do trollingu do wody, a następnie przytrzymaj A, aby aktywować
sterowanie. Pad kierunkowy w górę i w dół zwiększa i zmniejszają prędkość silnika do trollingu,
podczas gdy pad kierunkowy w lewo i w prawo dopasowuje kierunek silnika.

Łowienie bassów i ryb drapieżnych

W czasie łowienia bassów i ryb drapieżnych możesz wykorzystywać przynęty, aby złapać wiele
okazów w łowiskach Europy i Ameryki Północnej.
Istnieją trzy techniki nawijania żyłki, które stosuje się podczas wędkowania na przynętę: „Stałe”,
„Stój i ruszaj”, „Drgania”. Podczas wyboru przynęty można sprawdzić, które techniki będą dla niej
odpowiednie. Po zarzuceniu wędki możesz skorzystać z jednej z technik zwijania żyłki, aby
przyciągnąć uwagę dowolnych ryb znajdujących się w pobliżu.
Kiedy ryba bierze, na wskaźniku przynęty pojawia się wykrzyknik. Jest to moment, w którym
należy zaciąć rybę, czyli złapać ją na haczyk. Aby zaciąć rybę, pociągnij wędkę do siebie albo w
przeciwnym kierunku do ruchu ryby, podobnie jak w przypadku zarzucania. Najważniejsze jest
wyczucie czasu – jeżeli zatniesz zbyt wcześnie albo zbyt późno, ryba ucieknie. Udane zacięcie
spowoduje, że ryba złapie się na haczyk.
Po udanym zacięciu pojawi się informacja o jakości zahaczenia. Ten wskaźnik opiera się na
odpowiednim wyczuciu czasu i sile zacięcia – w przypadku źle wymierzonego w czasie zacięcia
haczyk nie wbije się odpowiednio mocno. W połączeniu z dużym naprężeniem żyłki istnieje
wysokie prawdopodobieństwo, że ryba ucieknie. Perfekcyjne zahaczenie oznacza mniejszą
szansę ucieczki ryby w przypadku zbyt dużego naprężenia żyłki, tym niemniej wciąż należy
pilnować, aby nie było ono zbyt wysokie.

Łowienie ze spławikiem

Łowienie ze spławikiem to wymagający reagowania, dynamiczny sposób wędkowania, który
idealnie nadaje się do łowienia mniejszych gatunków ryb w Fishing Sim World: Pro Tour.
Będąc na jeziorze, otwórz skrzynkę wędkarską i upewnij się, że masz spławik. Przynętę można
zmienić na ochotkę albo larwę, ale dobrym wyborem jest również zwykły chleb.
Postaraj się nie poruszać zbytnio spławikiem w oczekiwaniu na rybę, ponieważ możesz ją
spłoszyć. Zwracaj uwagę na ruchy spławika, bo oznaczają one, że ryba bierze. Aby zaciąć rybę,
pociągnij wędkę do siebie albo w przeciwnym kierunku do ruchu ryby, podobnie jak w przypadku
zarzucania. Najważniejsze jest wyczucie czasu – jeżeli zatniesz zbyt wcześnie albo zbyt późno,
ryba ucieknie. Udane zacięcie spowoduje, że ryba złapie się na haczyk.
Po udanym zacięciu pojawi się informacja o jakości zahaczenia. Ten wskaźnik opiera się na
odpowiednim wyczuciu czasu i sile zacięcia – w przypadku źle wymierzonego w czasie zacięcia
haczyk nie wbije się odpowiednio mocno. W połączeniu z dużym naprężeniem żyłki istnieje
wysokie prawdopodobieństwo, że ryba ucieknie. Perfekcyjne zahaczenie oznacza mniejszą
szansę ucieczki ryby w przypadku zbyt dużego naprężenia żyłki, tym niemniej wciąż należy
pilnować, aby nie było ono zbyt wysokie.

Przewodnik po jeziorach
Lake Boulder
Jezioro Lake Boulder w stanie Nowy Jork, powstałe w wyniku przesuwania się lodowca, cechuje
się różnorodnymi warunkami, w których polują bassy wielko- i małogębowe. Pokaźne skały,
strome spadki, głębokie rowy i mnóstwo trzciny oraz liści lilii wodnych zmuszą cię do
wykorzystania wszystkich przynęt, jakie masz w swojej skrzynce.
Gatunek:















Bass wielkogębowy
Bass małogębowy
Sumik kanałowy
Troć
Pstrąg tęczowy
Szczupak amerykański
Szczupak tygrysi
Szczupak czarny
Szczupak pospolity
Sandacz amerykański
Niszczuka długonosa
Bass niebieski
Czarna promoxis
Okoń żółty

Lake Johnson
Położone na skąpanej słońcem Florydzie Lake Johnson zapewnia wspaniałe warunki, w których
bassy wielkogębowe osiągają wagę do ponad 5,4 kg. Nadbrzeża dla łodzi zapewniają rybom
schronienie przed słońcem, a sitowie, liście lilii wodnych i przesiąkra sprawią, że użyjesz
wszystkich technik zwijania żyłki.
Gatunek:









Bass wielkogębowy
Sumik kanałowy
Szczupak czarny
Niszczuka długonosa
Bass niebieski
Czarna promoxis
Biała promoxis
Okoń żółty

Guntersville Lake
Lake Guntersville – znajdujące się w północnej Alabamie, na rzece Tennessee – pozostaje
jednym z ulubionych miejsc zawodowych wędkarzy i fanów. Tutaj skoncentrujemy się na Big

Spring Creek, w którym jest wiele zagłębień do odkrycia oraz szuwarów i hangarów, przy których
można łowić. Są tu trzy pomosty, które pomagają skoncentrować przyciągane ryby. W tych
wodach można znaleźć ogromne bassy wielkogębowe i to właśnie dlatego tylu wędkarzy zmierza
tu z nadzieją pobicia swojego rekordu.
Gatunek:











Bass wielkogębowy
Bass małogębowy
Bass nakrapiany
Sumik kanałowy
Pstrąg tęczowy
Szczupak amerykański
Szczupak czarny
Niszczuka długonosa
Czarna promoxis
Biała promoxis

Lake Travis
Lake Travis to rozległy zbiornik wodny znajdujący się na rzece Kolorado w centralnym Teksasie.
Stanowi stały przystanek na trasach zawodowców. Ten odcinek podąża za Sandy Creek Arm,
płynącym od głównego koryta rzeki na północ, aż do Jonestown. Jest tu mnóstwo zatoczek do
zbadania oraz hangarów na łodzie, przy których można łowić. Są tu trzy gatunki ryb: bass, sumik
kanałowy i pstrąg tęczowy. Możesz spodziewać się trudnej walki i zaciętej rywalizacji.
Gatunek:










Bass wielkogębowy
Bass małogębowy
Bass nakrapiany
Sumik kanałowy
Pstrąg tęczowy
Niszczuka długonosa
Bass niebieski
Czarna promoxis
Biała promoxis

Lake Miller
Lake Miller, znajdujące się w Hrabstwie Lincoln w stanie Wisconsin, to miejsce zapierające dech
w piersiach. W tym jeziorze można znaleźć bassy wielkogębowe i małogębowe, które zawsze
gwarantują sporo ekscytacji przy corocznym powrocie Northern Classic. Znajduje się tu również
mnóstwo sumów, pstrągów oraz sandaczy i szczupaków amerykańskich, więc wędkarzom nie
zabraknie przygód.
Gatunek:



Bass wielkogębowy
Bass małogębowy












Sumik kanałowy
Pstrąg tęczowy
Troć
Szczupak amerykański
Szczupak tygrysi
Szczupak pospolity
Bass niebieski
Czarna promoxis
Biała promoxis
Sandacz amerykański

Grand Union Canal
Znajdujący się w Zachodnim Londynie obiekt spodoba się osobom, które chcą łowić ryby
drapieżne. Szczupaki i okonie świetnie się rozwijają w tych powolnie płynących wodach. Upewnij
się, że bierzesz ze sobą odpowiedni sprzęt, bo tutejsze ryby są bardzo waleczne. Oprócz
drapieżników można znaleźć tu również karpie i inne ryby niełososiowate – to miejsce idealnie
się nadaje na zawody wędkarskie.
Gatunek:











Karp pospolity
Lustrzeń
Karp golec
Szczupak pospolity
Sandacz
Okoń europejski
Brzana
Leszcz
Lin
Wzdręga

Gigantica
Nazwa Gigantica trafnie opisuje ogromne karpie, które pływają w kryształowych wodach tego
jeziora. Karpie Gigantiki nie są zwykłymi osobnikami tego gatunku. Nie da się ich opisać innym
słowem niż idealne. Fudgies, klejnot koronny jeziora, gdy go ostatnio złapano, ważył ponad 36
kg.
Gatunek:









Karp pospolity
Lustrzeń
Karp golec
Szczupak pospolity
Okoń europejski
Leszcz
Lin
Płoć



Wzdręga

Manor Farm
Jezioro Manor Farm należy do kompleksu Linear Fisheries Complex, znajdującego się w
Oksfordzie na terenie Anglii. Zamieszkuje tu 700 karpi, jak również znaczna liczba linów, sumów i
całkiem pokaźna liczba leszczy. Większość karpi przekracza wagę 9 kg, a co najmniej pięćdziesiąt
karpi waży przeszło 14 kg, z czego sześć okazów może pochwalić się wagą od 18 do 22
kilogramów!
Gatunek:












Karp pospolity
Lustrzeń
Karp golec
Karp duch
Sum
Szczupak pospolity
Okoń europejski
Leszcz
Lin
Płoć
Wzdręga

Bergsee
Bergsee znajduje się u podnóża gór w Austrii, gdzie zarówno krajobraz, jak i warunki do
wędkowania są wręcz spektakularne. Nie jest to miejsce, w którym można spodziewać się
wielkich jezior, a jednak znajduje się tu mierzące 6 hektarów łowisko z niezwykle wyjątkowymi
okazami. Występują tutaj wielkie karpie, liczące nawet 16 kg, a miejsce to słynie z ryb
niełososiowatych, które ze względu na brak sumów osiągają pokaźne rozmiary. Leszcze
dochodzące do 8 kg, liny do 6 kg, czy okonie do 2 kg, to tylko niektóre z okazów, które można
złowić w Bergsee.
Gatunek:














Karp pospolity
Lustrzeń
Karp golec
Karp duch
Karp koi
Pstrąg tęczowy
Troć
Szczupak pospolity
Okoń europejski
Leszcz
Lin
Płoć
Wzdręga

Waldsee
Jezioro Waldsee to prawdziwy skarb ukryty w słynnych lasach Niemiec. Zamieszkują je bardzo
rzadkie gatunki ryb, a przy 4 hektarach powierzchni jest wystarczająco duże, by zapewnić
zróżnicowane możliwości wędkowania w wyjątkowym otoczeniu lasów i drewnianych ścieżek.
Nie wiadomo dokładnie, jakie ryby pływają w tym dzikim jeziorze, ale łowiono tu 28kilogramowe karpie czy prawie 31-kilogramowe sumy, a także leszcze, liny i płocie.
Gatunek:














Karp pospolity
Lustrzeń
Karp duch
Karp koi
Sum
Szczupak pospolity
Sandacz
Okoń europejski
Brzana
Leszcz
Lin
Płoć
Wzdręga

Konto Dovetail Live
Na forach Dovetail można znaleźć wszelkie informacje związane z grą Fishing Sim World: Pro
Tour. Nasza stale rosnąca i prężna społeczność entuzjastów wędkarstwa z całego świata skupia
zarówno doświadczonych wędkarzy, jak i graczy dopiero rozpoczynających swoją przygodę z
symulatorami wędkarstwa. Dlatego warto założyć konto i dołączyć do naszej społeczności – zrób
to jeszcze dziś! Z wielką radością powitamy cię na pokładzie! Dowiedz się więcej na:
https://forums.dovetailgames.com
Dovetail Live to usługa online, umożliwiająca graczom kontakt z produktami Dovetail oraz z
innymi użytkownikami w środowisku przygotowanym specjalnie z myślą o fanach symulacji.
Dovetail Live będzie się rozwijać, aby stać się centralnym punktem Fishing Sim World: Pro
Tour®. Wzbogaci doznania graczy, oferując nagrody, budując społeczność graczy o podobnych
upodobaniach i pomagając każdemu w znalezieniu odpowiedniej zawartości, pozwalającej
zapewnić zabawę na najwyższym poziomie.
Rejestracja konta Dovetail Live jest całkowicie dobrowolna. Tym niemniej użytkownicy, którzy
się zarejestrują, będą mogli otrzymywać w przyszłości określone korzyści.
Zobacz więcej na: https://live.dovetailgames.com

Rozwiązywanie problemów
W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z grą Fishing Sim World: Pro Tour prosimy o
kontakt z obsługą klienta na stronie https://dovetailgames.kayako.com.
Można również zapoznać się z informacjami zawartymi w dziale pomocy, znajdującym się na
naszym forum: https://forums.dovetailgames.com/forums/troubleshooting-support.109/.

