Nederlands

112

spervarra,es

SMCENVADERS-

'SPACE INVADEFS is h€i h.nd.l.m€rk v6n T.no Am6ra@ Corp. 1980

Bij deze spelcassette gebruikt U
de joystick. Steek de stekker
goed in de aansluiting achterop

uw spelcomputer (voor

66nmansspelen gebruikt u de
LINKER aansluiting). (Zie deel 3
van de gebruiksaanwiizing. ) Houd
de commandopost met de rode
drukknop links van u ar.

Atte

ie: Om de levensduur van

uw spelcomputer te verlengen en
de elektronische onderdelen te
beschermen moet de computer
zijn UITGESCHAKELD wanneer
een spelcassette wordt ingelegd
of verwijderd !

HET SPEL
Telkens wanneer u Space
lnvaders speelt bent u in oorlog
met buitenaardse wezens die de
aarde bedreigen. U moet deze
wezens vernietigen met uw
laserkanon, v66rdat zij de aarde
(= onderkant v8n het scherm)
bereiken en v66rdat u driemaal
wordt geraakt door hun

U probeert zoveel mogeliik punten te halen. Elke "lnvader" die u
neerschiet levert U een aantal
punten op; afhankelijk van hun
uitgangspositie op het scherm.

laserbommen,
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Wanneer u alle 36 "lnvaders"
neerschiet v66r zij de grond
bereiken verschiint een nieur\re
groep buitenaardse wezens.
Elke groep begint iets dichter bii
de aarde, tot de laagste
startpositie is bereikt. Space
lnvaders kan op elk moment
tijdens het spel worden
afgebroken en opnieuw
begonnen.

GEBRUIK VAN DE JOYSTICKS
Door uw joystick naar links of
rechts te drukken bew€egt u uw
laserkanon ovel de onderkant van
het scherm.
Hisrdoor kunt u laserbommen
ontwijken, die de "lnvaders" op
u afschieten, tevens kunt u uw
kanon richten. Elke keer dat uw
kanon door een laserbom wordt

geraakt wordt het spsl
onderbroken en ziet u, hoeveel
levens u nog heeft.

Met de rode drukknop vuurt u uw
kanon af. U kunt uw kanon pas
opnieuw afvuren, nadat u een
buitenaards wezen heeft geraakt
of de laserstraal van het scherm

verdwiint.
Met de toets GAME SELECT kiest
u de gewenste spelvariatie; het
spelnummer ziet u linksboven op
het beeldscherm. Rechtsboven
ziet u het aantal spelers.

SPELBEGIN
Hoe minder "lnvaders" er
overblijven, hoe sneller ze zich.
bewegen - waardoor ze moelUKer
te raken zijn. De hoogste snelhelo
wordt bereikt wanneer nog maar
66n wezen overbliift.

Et ziin 112 variaties oP Space
lnvaders; een overzicht ervan
vindt u middenin dit boekie.
Bewaar het bii de cassette, zodat
u het attiid bij de hsnd heeft.

LET OP: Door de toets GA E
SELECT omlaag te houden
,,bladert" u door alle
spelnummers. U kunt echter
,,snelbladoren" door zowel de
GAME SELECT als GAIiE RESET

toetsen omlaag ta houden.
Wanneer u het gewenste nummer
nadert laat u de GAf,IE RESETtoest los en "bladert" u
langzaam verder tot het iuigte
spelnummer met alleen da to€ts
GAME SELECT.
U begint het spel met de toets
GAME RESET.

Spelvariatie

Aantat 58€,e,5

MOEILIJKHEIDSGRAAD
Met de schakelaars vemndort u
het kalibor van uw lasorkanon. ln
stand B is het kanon khin€r, en
daardoor makkeliiker t6 g€bruik6n
voor een beginner. ln stand A is
het kanon twee keer zo groot, en
dus makkeliiker te raken voor de

"lnvaders".

FJii eenmansspelen gebruikt u de
linksr schakolaar voor de
mooililkheidsgraad. ttai
tweernansspel€n gebruikt u de
linker schakelaar voor de linker
speler, en de rechter schakelaar
voor de rechter speler.

ALGEMENE INFORMATIE
U weet nu dat u de "lnvaders"
moet raken en doden voor zij de
aarde bereiken (bodem van
beeldscherm). Ook weet u, dat u
hun bommen moet ontwijken om
de aarde te kunnen beschermen.
Hieronder volgt nog enige
intormatie, die u helpt bij het

commandoschip geen bommen
laat vallen, en dus geen schade
aan uw kanon kan aanrichten, U
kunt er gewoon wat extra punten
mee halen. Maar zorg dat u een
oogje op de "lnvaders" houdt en
hun bommen ontwijkt!

spel.

Er zijn schermen (zie atbeelding)
tussen uw kanon en de

Af en toe vliegt tijdens het

schuilen voor bommen. Maar

spel
het COMMANDOSCHIP van de

"lnvaders". Hieronder kunt

u

"lnvaders" bovenlangs het
scherm.
Het commandoschip is 20O
punten (in de versies C en D lOO
punten) waard wanneer u het
neerschiet. Dat is meer dan elk
ander doel (zie: puntentelling).
Het zal u verheugen, dat het

Scherm

OPMEBXIiIG:
Alvorens een cassotto Gams ProgramlM ATARIo in ts zett€n of sr uit te halen, disnt u er
voor te zorgen, dat de knop aan/uit IPOWER, op uit {OFF) staat. Ha€rdoor beschermt u de
electronische ondsr&len en zult u langar pl€zi€r hobben v€n her spel Video Computor
SystemTM ATARIo .

I

wanneer een scherm wordt
geraakt beschadigt het wel
waardoor laserbommen van de

"lnvaders". maar ook uw
laserstralen er doorheen kunnen.
Wanneer de "lnvaders" te dicht
bij de schermen komen,
verdwijnen de schermen.

De kleine lijntjes (balkjes)
onderaan het beeldscherm geven
aan tot hoever u uw kanon naar

links of rechts kunt bewegen.
Laat u hier niet insluiten door
vijandelijk vuurl

Als een "lnvader" de aarde
(onderkant van het beeldscherm)
raakt heeft u verloren
I

SPETVARIATIES
Er

zijn verscheidene variaties bij

Space lnvaders (zie het

speloverzicht). Hierdoor heeft u
wat meer keuze, en is het ook
voor de meest ervaren speler
moeilijk...
De variaties ziin:
BEWEGENDE SCHERMEN:

de schermen bewegen heen en

weer over het beeldscherm, en
blijven niet op 66n plaats. Eronder
schuilen wordt moeilijker.
ZIGZAGBOMMEN:

de bommen van de "lnvaders"
zigzaggen over het scherm, Het is
moeilijk te zeggen waar ze

precies neerkomen, dus blijf uit
de buun!

SNELLE BOMMEN:

deze bommen vallen snel en zijn
moeilijk te ontwijken. Als ze

bovendien zigzaggen heeft zelfs
de meest ervaren speler zijn
handen vol!
ONZICHTBARE "INVADERS":

de buitenaardse wezens zijn niet
zichtbaar op het scherm als het
spel begint, Elke keer als u 66n
"lnvader" raakt zijn de
overgebleven "lnvaders"
eventjes zichtbaar. om prompt
daarna weer te verdwijnen.
TIP:

als u het uzelf 6cht moeilijk wilt
maken, kies dan eens variatie

tb...

MOGELUKHEDEN VOOR EEN EN
TWEE SPELERS
Naast de diwse variaties is er
nog een adfttl mogelukheden
voor 66n of twee spelers.

A, Het ,,ndtnab" basisspel voor

66n speler lspel 1-16). Variaties
naar keuze. maa. steeds 1 speler
tegen de cornputer.
B. Twee spelers tegen elkaar
spelen om d€ beurt {spel 17-32).
De linker spele, begint {start links
van het scherm), daarna start de
rechter speler {vanaf de

rechterziide van het scherm). Het
scherm verandert Per beurt, zodat
elke speler ziin eigen groep
"lnvaders" heeft. Na elk spel
worden de schermen geheel
hersteld. Het commandoschiP is
20O punten waard. Het spel
eindigt na 3 vijandelijke treffers
of wanneer de "lnvaders" de
aarde bereiken. De speler met de
meeste Punten wint.
C. Twee spelers spelen tegen
elkaar maar tegeliik (spel 33-48).
Beide spelers schieten tegelijk en
proberen de meeste Punten te

halen. Het commandoschip is
1OO punten waard. Wanneer u
wordt geraakt kriigt uw
tegenstander 2OO Punten. Het
sDel eindigt na 3 viiandeliike
tre{fers of wanneer de aanvallers
de aarde bereiken.

D. Twee spelers tegen elkaar,
tegelijk, maar om de beun
schietend {spel 49-64). Wanneer
u te lang wacht met schieten
wordt uw kanon automatisch
afgeschoten, en is uw
tegenstander aan de beurt.
Verder identiek aan variatie C.
E. Twee spelers tegen de
computer (spel 65-80). De
spelers hebben samen 66n
laserkanon. Elke speler kan het
kanon 66n kant uit bewegen, de
rechter speler naar rechts, de
linker speler naar links. Beide
spelers kunnen het kanon
atvuren. Verder als het
,,normale"spel (A), dus 66n
scorebord. commandoschiP
= 20O punten, etc.
F. Twee spelers spelen tegen de

comPuter, om beurten kunnen zii
het kanon verPlaatsen en
schieten (spel 81-96). De linker
speler begint en beweegt het
kanon naar wens. Na 66n schot
neeml de rechter sPeler het
commando over tot ziin schot,
waarna links weer overneemt,
etc. De beide spelers spelen voor
66n totaal score. Verder als E.
G. Twee spelers spelen tegen de
comouter, i6n speler verPlaatst,
6en soeler schiet {spel 97-112).
De linker speler beweegt het
laserkanon, de rechter speler
bedient de vuurknop Verder als E
en F.

PUNTENTELLINO
De "lnvaders" zijn 5.'1O,20,25 naarmate zij dichter bij de aarde
of 30 punten waard van eerste komen. Elke groep "lnvaders" is
tot zesde rij (zie afbeelding). De in totaal 630 punten waard.
puntenwaarde verandert niet

Punten

per "lnvader"
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Hoewel een onbeperkt puntenaantal kan worden gehaald
kunnen er maar 4 cijfers op het
beeldscherm, zodat de hoogst
aangegeven stand 9999 is.
Dit is niet de hoogst mogelijke
stand, maar de hoogste stand die
kan worden aangegeven.
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Bii ddnmansspelen wordt de

stand linksboven op het scherm
aan gegeven. Bij tweemansspelen
staat die van de linker speler
links- en die van de rechterspeler
rechtsboven aan het
beeldscherm. De stand of
standen verdwijnen wanneer het
commandoschip van de
"lnvaders" overvliegt, ze komen
terug zodra het schip is
verdwenen of neergeschoten.
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