
rIIrII

&mDutorprogamma

SPAGE INITAI'ERS*



ltlllerullll
Ldb.E]dr.r-r. rorrrd|bCrB-.
lrft Daindb.lor.@EL t.irhailr b a-sq FoFrybr.taafr ftiattr&.a!-I 'In{ n @F.finG da I b!.,rrl., vlt rl {F n rrliis. dJrC!, 6 rd rlc - ,.tdl r!! S lloib !. ..Il.o!drbE.

E! ALd rro@.dra! d. m it&o! trdod U@ d. ,r.rdnrr* !.1,..lh $tr.q!o d@ At.lt.
froet@&rF. d. rNa.ha.hr rdb tu Dn rF.qba, dh- a. t .d $d. d.!r b i.tt- @ D..b! rnotno lF Eo ..!ln?br&, r..q d. .lltq{elD !' rrull AD rE ,.nod. r! ..IErrEla @! aEdru 6m l. ,orto ..qp!o(b..! 0r rai<ht !e ttrhr n e v[edla Dr..li! dLlaaultlErt At rr Ert . 06@

aul,, UDA

Eari
&rElelo.@tt

tat lt l,lrlE



GomDut€rDrogramma

SPAGE IIIUADENS*

! hrhr!.!t ol Mlto rlod6 Co!r.



INHOUD
1 . lntroduKie en beschrijving van het

spel

2. Het inzetten van de Space lnvaders
Module

3. Het spel beginnen
Option
Select
Start

4. Het gebruik van de joysticks

5. Spel-variaties

6. Scoren

1.
INTRODUKTIE EN
SPELBESCHRIJVING
U hebt een missie naar de maan, maar
u niet alleen, ook de dodelijke Space
lnvaders!! Uw doel is om uzell tegen
de buitenaardse indringers te
verdedigen en ze tegen te houden om
op het maanoppervlak te landen, door
hen te vernietigen. Uw uiteindeliike
doel is om zoveel mogelijke punten te
verdienen. Punten worden telkens
verdiend, wanneer u een van de Space
lnvaders raakt met een straal van uw
laser-kanon.

De buitenaardse wezens marcheren
vanaf het grote ruimteschip aan de
linkerkant van uw scherm en \,Yerpen
laserstralen al terwijl ze voofttrekken.
Terwijl hun raket het maanoppervlak
nadert, willen ze wel eens hun
laserstralen op uw laserkanon richten.

De joystick beweegt het kanon naar
links of rechts en met de rode knop op
de joystick vuurt u laserstralen af, die

bij kontakt de vijand vernietigen. (zie:
Gebruik van de joystick).

RUT TESCHTP BUTTENAARDSE WEZENS

Wanneer u alle 48 Space lnvaders
vernietigt voordat ze het
maanoppervlak bereiken, verschijnt er
een nieuw stel lnvaders op uw scherm.
Telkens wanneer de lnvaders opnieuw
op het scherm zijn gezet, zullen ze
vanuit een positie, dichterbij de
oppervlakte beginnen, totdat het grote
ruimteschip werkelijk het
maanoppervlak raakt . Zodta dit
gebeurt, volgt een pauze en er staat u
een verrassingsbezoek te wachten. Na
deze pauze zullen de lnvaders weer
vanaf het ruimteschip beginnen te
marcheren.

U hebt beurtelings 3 ol 5 ,,levens", dit
hangt van het spelnummer af. Wanneer
u door een vijandelijke laser wordt
geraakt, verliest u telkens 66n leven.
Het spel is afgelopen wanneer u uw
laatste leven hebt verloren 6f wanneer
een willekeurige lnvader het
maanoppervlak bereikt.

Doe uw best om het maanoppervlak
tegen de aanvallen van deze
buitenaardse vijanden te beschermen.
TOT ZIENS IN DE RUIMTEI!



2.
DE SPACE
INVADERS MODULE
!NZETTEN
Om het Space lnvaders programma
vanuit de module in de computer te
laden, volgt u de volgende procedure:

'1. Sluit uw ATARI huiscomputer op u\,w

televisietoestel aan, zoals
aangegeven in de Gebruikers
Handleiding.

2. Zet de module, met het labelnaar u
toe, voozichtig maar krachtig in de
daarvoor bestemde gleuf .

3. Zet uw televisietoestel aan en stel
het geluid bij.

4. Zet uw computer aan door de
,,POWER" schakelaar op ,,ON"
(aan) te zetten.

5. Wanneer het apparaat juist is
ingesteld, verschijnt hel volgende
beeld op uw televisiescherm.

3.
OM HET SPEL TE
BEGINNEN
Als de cassette in de computer zit (zie:
lnzetten van de Space lnvaders
cassette), bent u bijna zover dat u kunt
beginnen. Er zijn '12 verschillende
Space lnvaders spelletjes, elk met hun
eigen spelnummer. Om een spel te
kiezen, drukt u op de OPTlONloets, en
houdt u de knop ingedrukt totdat het
nummer van het door u gewenste spel
op het scherm verschiint.

(Zie: SPEL-VARIATIES, voor een
uitgebreide beschrijving van de
spelen).

Gebruik de SELECT-loets op de
computer-console om het aantal
spelers te kiezen. Elk spel kan door
edn of meerdere spelers worden
gespeeld. Wanneer Space lnvaders
voor het eerst op uw scherm verschijnt,
is dit ingesteld op 66n speler. Druk de
SELECT-toets in en PLAYER 2
verschijnt aan de rechterkant van het
scherm. Drukt u weer de SELECT-toets
in om terug te keren naar het
eenmansspel.

Speler 1 begint. (Zie het gebruik van
de joystick)

SPELNU IIER



START
Druk de START{oets in om het spel te
beginnen. De START-toets kan
gebruikt worden om een nieuw spel le
beginnen of een spel terug te zetten
naar het beginpunt.

4.

HET GEBRUIK VAN
DE JOYSTICKS
Maak gebruik van de ioystick met
Space lnvaders.
Steek de joystick stevig in Controller
Jacks 1 en 2 van uw Atari home
computer.
Houd de joystick zodanig vast, met de
rode knop linksboven gericht op uw
televisiescherm.

Bij een 66nmansspel gebruikt de speler
de joystick aangesloten op Jack 1. Bij
een tweemansspel gebruikt de eerste
speler de joystick aangesloten op Jack
1 en de tweede speler de joystick
aangesloten op Jack 2.

Beweeg uw joystick naar links ol rechts
om uw laserkanon links ol rechts
onderaan uw scherm te besturen.
Ooe dit om te voorkomen dat u door
een laserstraal wordt geraakt, die de
indringers telkens weer vanuit de lucht
laten schieten, en richt uw eigen
laserstralen.

Telkens wanneer u door een laserstraal
wordt geraakt, houdt het spel tijdelijk
op en het aantal beurten of levens die
zijn overgebleven, verschijnt rechts
onderaan uw beeldscherm.

OVERGEBLEVEN,,LEVENS''

Druk de rode knop op de joystick in
om laserstralen af te vuren. Wanneer u
een laserstraal atvuurt, kunt u niet weer
vuren voordat U een doel hebt geraakt,
of voordat de laserstraal bovenaan het
scherm verdwiint. Het aantal
laserstralen die u kunt afvuren is
onbeperkt.

N.B.r Om in het spel, op elk moment te
onderbreken. houdt u de CONTROL-
toets ingedruh terwijl u de 1-toets
indrukt. Volg deze procedure ook om
het spel weer voort te zetten.
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5. SPELVARIATIES
spel 1: Dit ls hst StaMard Space

lnvadors spel. Vljandelijke
laserstralen zijn langzaam,
en je h€bt 5 levons.

spel 2: ln deze variatie wisselen vii-
andelilko laserstralen tusssn
snol sn langzaam, en je
h€bt 5 levens o, beurten.

spel 3: Alle vijarxdeluk€ laserstralen
ziin snel, en ie hebt slechts
5 levons.

spel

4: Vijandelijke las€rstralen ziin
langzaam in dit spel, maar
je hebt slechts 3 lev6ns.

5: Vijandslljke las€rstralen wis-
sslen van snelheld tussen
snel en langEaam. Je hebt 3
lgvsns.

6: Alle vijandelijke laserstralen
zijn snel, en ie hebt 3
levens.

7: Deze is biina gelijk aan
spsl 1. Hel verschil is dat de
vi.ianddiike laserstralen een
exlra dosis nauwkeurigheid
h€bben gekregen.

spolnummor

5 lewns

3 le\.ens

langzarne laser-
slralen

snelle laserstralen
snol/lamgzaam

laserstralen
nauwiieurige
laserstIalen

spel 8: Snelle an langzame vijande
lijk€ laserstralsn afwisse-
lend, en je hebt 5 levens.
Evenals spsl 7 rn€t nauw-
keurige vijandelijke
laserstralen.

spel 9: Snelle nauwkaurige la-
serstralen. Je hebt 5 levens.

spel 10: Vijandelijke laserstralen zijn
langzaam doch nauwkeurig.
Je hebt 3 levens.

spel '11: Alwisselend sn€lle en lang-
zame laserstralen, nauwksu-
rig g€richt. Je hebt 3 levens.

sp€l 12: Vljandelijke lassrstralen zijn
snel en nauwkeurig. Je hebt
maar 3 lev€ns.

Gebruik hst spslmatrix voor
hst snelopzoeksn van de
Space lnvadsrs spelvaria-
ties.



6.

HET SCOREN
Uw score wordt onderaan het scherm
vertoond. De score van speler 1

verschijnt links, van speler 2 rechts.
De Space lnvaders zijn elk 2 punten
waard totdat ze 66n graad lager op het
spelersveld bereiken, dan zijn ze elk 4
punten waard.

SCORE
VAN

SPELER 'I

Het Space Invaders Commando
ruimteschip, dat geregeld langs de
bovenkant van uw scherm voorbij
vliegt, is 18 punten waard wanneer het
door 66n van uw laserstralen wordt
geraakt.

COX ANDO

SCHIP
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