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MANUAL DE UTILIZARE 

 
 

ȘAH ELECTRONIC MILLENNIUM EUROPE CHESS MASTER II 
Cod produs: 1301868 

 
 
 

Instalarea bateriei: 
Așezați aparatul pe o suprafață plată (de ex. o masă), cu partea posterioară în sus.  
Deschideți compartimentul baterii și ridicați clapeta.  
Șahul electronic funcționează cu 3 baterii AA 1,5 V sau baterii LR06.  
Instalați bateriile respectând polaritatea corectă (polul pozitiv al bateriei se așază pe semnul + 
din compartimentul baterii).  
Închideți capacul compartimentului baterii.  
 

Nu uitați ca după ce ați instalat bateriile să apăsați butonul RESET din partea posterioară a 
aparatului. 
 

Respectați instrucțiunile de mai jos atunci când manipulați baterii: 
 ATENȚIE! Pericol de explozie dacă bateriile nu sunt înlocuite în mod corespunzător. Eliminați bateriile uzate numai conform 

instrucțiunilor din manual. 

 Bateriile uzuale nu pot fi încărcate. Pericol de explozie! 

 Acumulatoarele se încarcă numai sub supravegherea unui adult. 

 Scoateți acumulatorii din aparat înainte de fi încărcați. 

 Înlocuiți întotdeauna toate bateriile deodată. 

 Instalați bateriile respectând polaritatea corectă (+ la +, - la -). 

 Nu folosiți tipuri diferite de baterii și nici baterii vechi împreună cu baterii noi. 

 Nu amestecați bateriile alcaline cu cele normale (zinc-carbon) sau cu acumulatori.  

 Țineți bateriile departe de mâinile copiilor, nu le aruncați în foc, nu le scurtcircuitați și nu le dezmembrați. 

 Dacă este nevoie curățați contactele bateriilor și ale aparatului înainte de instalarea bateriilor. 

 Nu scurtcircuitați clemele de conexiune ale bateriilor. 

 Feriți bateriile de condiții ambientale extreme, de ex. acțiunea directă a razelor de soare, radiatoare! Pericol de scurgere a 
acizilor din baterii! 

 Scoateți imediat bateriile uzate din aparat. Pericol de scurgere a acizilor din baterii! 

 Evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele. În caz de contact cu acizii scurși din baterii spălați imediat zonele contaminate 
cu multă apă și consultați imediat un medic. 

 Scoateți bateriile din aparat dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de timp. 

 Instalarea și înlocuirea bateriilor nu pot fi realizate decât de către adulți.  
 
Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță și manualul de utilizare înainte de a pune aparatul în funcțiune; respectați aceste 
instrucțiuni și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Dacă oferiți produsul unei alte persoane vă rugăm să-i înmânați și 
acest manual.  
 

Conform directivei 2009/48/EC acest produs nu este o jucărie. Dacă vă lăsați copiii să utilizeze acest produs explicați-le acestora 
că aparatul nu are voie să fie folosit decât în conformitate cu scopul pentru care a fost construit.  
 

Atenție! 
Produsul include magneți sau componente magnetice. Magneții din corpul uman care atrag alți magneți sau obiecte metalice pot 
produce accidente grave sau mortale. În caz de înghițire a unui magnet sau aspirare a prafului magnetic vă rugăm să consultați 
imediat un medic.  
 

Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
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Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 
 

În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 

1. Configurarea  
1.1 Instalarea bateriilor și selectarea limbii 

Instalați bateriile în compartimentul din partea inferioară a șahului electronic. Instalați bateriile respectând polaritatea corectă (+ 
la +). Aparatul redă un bip dacă bateriile sunt instalate corect. După aceea pe displayul LCD apare poziția de start pentru o partidă 
de șah. În plus, pe linia inferioară a ecranului trebuie să apară cuvântul English (clipind). Dacă displayul rămâne întunecat resetați 
produsul prin apăsarea tastei RESET poziționată în orificiul din partea inferioară a aparatului; folosiți în acest sens un obiect subțire 
(de ex. o agrafă de birou).  
Șahul electronic poate afișa mesajele sale în una din cele 13 limbi de mai jos: 

Limbă   Afișaj pe display 
Engleză   English 
Germană   Deutsch 
Franceză   Français 
Italiană   Italiano 
Spaniolă   Español 
Olandeză   NL 
Portugheză   POR 
Suedeză   Svenska 
Finlandeză   Suomi 
Cehă   Čeština  
Slovacă   Sloven 
Poloneză   Polski 
Greacă    Eλληνικά 
 

Dacă doriți să selectați o limbă apăsați pe  sau  până la afișarea limbii dorite, iar apoi apăsați tasta E. Acum puteți începe o 
partidă de șah. Computerul realizează mutările sale la fiecare 10 secunde (vezi 4.1.12). Dacă doriți să selectați un alt joc citiți cap. 
1.5 (meniul principal). 

 

1.2 Pornirea și oprirea 
Pentru pornire apăsați tasta ON/OFF. Șahul electronic se oprește automat dacă nu este folosit timp de 8 ½ minute. După oprirea 
aparatului jocul actual este salvat pentru a putea fi reluat la o dată ulterioară.  

 

1.3 Iluminarea de fundal a displayului 
Displayul dispune de funcția iluminare, care îmbunătățește rata de contrast în special în condiții de lumină slabă. Pentru a activa 
sau dezactiva iluminarea apăsați tasta SWAP cca. 1 secundă.  
 

Dacă timp de un minut nu apăsați nicio tastă sau câmp, atunci iluminarea se oprește automat; ea va fi reactivată automat la 
următoarea mutare.  

 

1.4 Tastele și funcțiile lor  
ON/OFF Pornește, respectiv oprește șahul electronic. Pentru pornire apăsați tasta timp de 2 secunde. Dacă aparatul se 

oprește, atunci jocul actual va fi salvat pentru a putea fi reluat ulterior.  
START  Afișează meniul principal, care permite începerea unui joc nou și folosirea funcțiilor speciale. 
 sau  Cu aceste taste puteți afișa toate punctele dintr-un meniu. În plus, cu  puteți anula una sau mai multe mutări.  
E (tasta enter) Selectează punctul afișat momentan într-un meniu. În anumite cazuri dacă apăsați E treceți la pasul următor al 

unui proces. 
ESC Revenirea de la un sub-meniu la meniul principal sau de la meniul principal la desfășurarea partidei. În anumite 

cazuri această tastă este folosită pentru a șterge un mesaj afișat în rândul inferior, astfel încât jocul să poată 
continua. 

SWAP (schimb) (iluminare) 
Șahul electronic schimbă locul cu dvs. (deci joacă în locul dvs.) Dacă doriți ca aparatul să facă prima mutare 
apăsați tasta SWAP la începutul unui joc. Atunci când aparatul „se gândește” procesul poate fi întrerupt cu 
SWAP. Dacă în timpul unei partide de șah apare un mesaj tip trainer, apăsați SWAP pentru a obține informații 
suplimentare. 
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Mențineți apăsată această tastă pentru a activa sau dezactiva iluminarea de fundal a displayului.  
HELP  Duce la afișarea unui mesaj tip scroll care prezintă informații referitoare la opțiunile disponibile pentru utilizatori. 
LEGAL (permis) În timpul partidei de șah după ce apăsați o piesă puteți apăsa tasta LEGAL pentru a vedea care sunt mutările 

permise pentru această piesă. Într-un exercițiu de șah apăsați tasta LEGAL dacă „renunțați”. 
EXERCISE  Selectați unul din cele 100 de exerciții de șah. Găsiți soluția! 
RESET Revenirea la starea aparatului din momentul în care bateriile au fost instalate pentru prima dată. Tasta poate fi 

utilizată în cazul în care întâmpinați o problemă la care nu găsiți soluția.  
 

1.5 Meniul principal  
Dacă apăsați tasta START, atunci se afișează prima opțiune din meniul principal. Pentru afișarea tuturor opțiunilor apăsați tasta  
sau : 

Joc nou    v. cap. 2 
Nivel    v. cap. 4.2.12, 12,2 
Inversare (rotirea tablei de joc) v. cap. 12.7 
Opțiuni    v. cap. 12.1 
Clasificare   v. cap. 4.2.18 
Configurare (a poziției)  v. cap. 12.8 
Recomandare    v. cap. 12.5  

 

2. Selectarea jocului 
Dacă în meniul principal alegeți JOC NOU, iar apoi apăsați în mod repetat pe  sau  veți putea vizualiza toate cele 8 jocuri: 

ȘAH    v. cap. 4 
DAME    v. cap. 5 
REVERSI    v. cap. 6 
4 IN R (4 într-un șir)  v. cap. 7 
VULPEA ȘI GÂȘTELE   v. cap. 8 
LĂCUSTA   v. cap. 9 
NIM    v. cap. 10 
NORTH (joc Notrchcote)  v. cap. 11 
 

Alegeți jocul dorit cu tasta  sau , iar apoi apăsați tasta E (cu ESC reveniți la meniul principal – vezi cap. 1.5).  
 

3. Informații generale privind jocul cu un computer  
3.1  Informații generale  

Pe displayul LCD se afișează jocul actual împreună cu mutările dvs. și mutările computerului. La anumite jocuri (șah, Patru într-un 
șir, Nim, Northcote) trebuie să luați anumite decizii înainte de începutul jocului.  
Partida poate fi deschisă de dvs. sau de către computer. Dacă doriți ca partida să înceapă cu mutarea computerului apăsați tasta 
SWAP la startul jocului. Simbolul ( sau ) din stânga jos de pe display indică partea (albul sau negrul) care urmează să mute. 
Observație: Pe tabla de joc apar coordonatele fiecărui câmp individual, de ex. A1, G6 etc. Aceste coordonate sunt afișate în șirul 
inferior al displayului LCD atunci când este anunțată sau realizată o mutare. Exemplu: Computerul mută pionul de la e7 la e5. În 
șirul inferior apare următorul text: 

 E7E5 
„Clipesc” coordonata E7 și pionul, care stă pe acest câmp al tablei de șah LCD,. Apăsați pe câmpul de pe tabla de șah pentru a 
ridica pionul. Acum „clipește” E5, iar pionul „sare” între e7 și e5. Apăsați pe câmpul e5 pentru a așeza acolo pionul. 

 
Atunci când computerul „se gândește” în șirul inferior al displayului LCD apare o clepsidră care se rotește. În plus, poate fi afișată 
și mutarea la care tocmai „se gândește” computerul. Dacă doriți să întrerupeți procesul de gândire al computerul și să-l obligați să 
efectueze imediat mutarea apăsați tasta SWAP. 
Dacă atunci când rândul dvs. la mutare apăsați tasta SWAP, computerul este cel care va realiza următoarea mutare (joacă în locul 
dvs.). 
În caz de eroare (de ex. dacă încercați să realizați o mutare care nu este permisă) computerul redă un semnal acustic. După 
ștergerea coordonatelor afișate în șirul inferior puteți relua mutarea de la început.  
Regulile pentru toate jocurile sunt explicate în capitolele corespunzătoare.  

 

3.2  Încheierea jocului 
Rezultatul obținut la sfârșitul jocului este indicat astfel: 
WW  Victorie pentru alb 
BW  Victorie pentru negru 
1:0  Victorie pentru primul jucător 
0:1  Victorie pentru al doilea jucător 
WW 29:35  Albul câștigă cu 35 la 29 piese (Reversi) 
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Partide nedecise: 
DRAW 3   Remiză din cauza repetării de 3 ori a poziției (numai la șah) 
DRAW50  Remiză din cauza regulii 50 mutări (numai la șah) 
STALE  Remiză prin pat (numai la șah) 

 

4. Jocul de șah 
4.1 Regulile jocului de șah 
4.1.1 Piesele de șah și poziția de bază  

Fiecare jucător (alb sau negru) începe cu 16 piese de șah de culoarea respectivă: 1 rege, 1 regină, 2 turnuri (ture), 2 nebuni, 2 cai 
și 8 pioni.  
 
REGE  REGINĂ  TURN  
NEBUN  CAL  PION  
 
Cea mai importantă piesă de șah este regele, deoarece scopul jocului este de a captura regele adversarului.  
 
La startul jocului piesele de șah sunt așezate după cum urmează: 

 
 
O greșeală frecventă la așezarea pieselor de șah pe tablă este inversarea regelui cu regina. De aceea rețineți următoarea regulă: 
„regina albă, pătrățel alb – regina neagră, pătrățel negru” sau „regina pe linia d”.  
 

4.1.2 Mutările pieselor 
Albul face prima mutare; iar după aceea jucătorii mută alternativ. Atunci când un jucător urmează la mutare, el deplasează o piesă 
de șah spre un pătrat, care fie este liber, fie este ocupat de o piesă a adversarului. În ultimul caz piesa adversarului este capturată, 
adică este scoasă de pe tabla de șah. Fiecare piesă de șah se deplasează într-un anumit fel.  
 
(a) Regele se poate deplasa muta în căsuțele imediat adiacente, în toate direcțiile (în față, în spate, lateral sau diagonal).  

 
 
(b) Regina se poate deplasa pe orice distanță în linie dreaptă (orizontal, vertical sau diagonal).  
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(c) Turnul se poate deplasa orizontal sau vertical, pe orice distanță 

 
 
(d) Nebunul se poate deplasa doar pe diagonală, pe orice distanță.  

 
Dama, turnul și nebunul nu pot sări peste o altă piesă de șah. Singura excepție este rocada (vezi cap. 4.2.15 „Rocada!), caz în care 
turnul sare peste rege.  
 
(e) Calul se poate deplasa doar în „formă de L” (două căsuțe orizontal sau vertical, apoi o căsuță în unghi drept). Calul poate sări 

și peste alte piese (ambele culori).  

 
Piesele de șah descrise până acum pot ataca piesele de șah ale adversarului prin deplasarea acestora conform regulilor.  
 
(f) Pionul se poate deplasa numai cu un pătrățel înainte; el nu se poate deplasa înapoi. Pionul capturează o piesă adversă atunci 

când se deplasează în diagonală cu un pătrat înainte.  
 
 
 
 
 
 
Pionul este cea mai slabă piesă de șah, dar există câteva caracteristici speciale legate de felul 
în care se deplasează. Din poziția sa de bază de pe rândul 2 el se poate deplasa și peste 2 
pătrate. Jucătorul este cel care decide dacă pionul se deplasează peste un pătrat sau două. 
Dar dacă s-a deplasat cu un pătrat nu mai este posibilă mutarea peste două pătrate.  
Pionul capturează într-o direcție diferită de cea pe care se deplasează, adică capturează pe 

diagonală trecând peste un pătrat la stânga sau la dreapta. Regula se aplică și în cazul pionului în poziția sa inițială. Diagrama 
prezintă toate mutările și capturile posibile pentru un pion.  
Pionul alb poate avansa unul sau două pătrate ori poate captura calul negru. Pionul negru s-a deplasat deja cu un pătrat față de 
poziția de bază și de aceea se poate deplasa numai înainte cu un pătrat sau poate captura turnul alb. Dacă ajunge la capătul celălalt 
al tablei de joc un pion este „promovat” devenind regină, turn, nebun sau cal. Jucătorul alege piesa de șah dorită (de obicei regină) 
și o așază pe tabla de joc, în locul în care avansase pionul. Pionul este luat de pe tabla de joc.  
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4.1.3 Șah și șah mat: cum se câștigă o partidă 
Atunci când un jucător atacă o piesă, iar adversarul nu observă acest lucru, piesa este capturată. Lucrurile nu stau la fel de simplu 
cu regele, căci acesta nu poate fi capturat. El poate fi atacat la fel ca oricare altă piesă de șah, dar atacul trebuie contra-atacat cu 
următoarea mutare. Deoarece acest atac este de fapt o amenințare de șah – în care regele se află în poziție de șah – un jucător 
mai puțin experimentat va anunța în acel moment „șah” pentru a-și atenționa adversarul. Computerul va face exact acest lucru, 
dar toate acestea nu sunt absolut obligatorii.  
Există trei posibilități de a contraataca o amenințare cu șah:  

1) Regele se retrage într-o căsuță unde nu se mai află în poziție de șah 
2) Piesa care atacă este capturată 
3) Între rege și piesa care atacă este poziționată o altă piesă.  

 
Toate cele 3 posibilități sunt explicate în următorul exemplu simplu.  
Albul este în șah fiind atacat de nebunul d5 și urmează la mutare: 

1) Regele se deplasează la h2 sau g1 (iar nu la g2, poziție în care ar fi în șah) 
2) Turnul capturează nebunul negru 
3) Turnul trece la g2 și elimină șahul.  

Dacă șahul nu poate fi contra-atacat prin niciuna dintre aceste tactici, atunci regele este în șah 
mat (ceea ce înseamnă că nu mai poate evita să fie capturat la următoarea mutare a 
adversarului, iar acesta câștigă partida).  
 
 

 

4.1.4 Remiză – partida nulă  
Dacă jucătorul care se află la mutare nu mai poate muta nicio piesă, iar regele său nu se află în 
șah, înseamnă că este vorba despre o remiză.  
În exemplul nostru negrul este la mutare: regele său nu este în șah, dar orice mutare pe care ar 
face-o l-ar duce la șah. Negrul nu are la dispoziție nicio mutare permisă și de aceea jocul se 
termină în remiză. 
Tot despre o remiză este vorba dacă (a) se ajunge la aceeași poziție de 3 ori, de fiecare dată cu 
același jucător la mutare sau (b) după 50 de mutări succesive pentru fiecare parte nu a fost 
capturată nicio piesă și niciun pion nu a înaintat.  
La remiză se poate ajunge și printr-o înțelegere între cei doi jucători.  
 
 

 

4.1.5 Rocada 
Această mutare specială este realizată cu regele și cu unul dintre turnuri. Regele se deplasează două căsuțe spre turn; turnul sare 
peste rege și ajunge la căsuța de lângă el.  

 
 
Albul a făcut rocada mică. Negrul a făcut rocada mare.  
Rocada nu este permisă în următoarele situații: 

 Dacă între rege și turn există o piesă de șah. 

 Dacă regele sau turnul, cu care urmează să se facă rocada, a fost deplasat anterior. 

 Dacă regele este momentan în șah.  

 Dacă câmpul peste care trebuie să sară regele (respectiv câmpul la care ajunge regele) 
este amenințat de o piesă a adversarului. 
 
 
 

4.1.6 En passant  
Această regulă își are originea în mutarea peste două câmpuri a pionului. Diagrama de mai jos explică această mutare:  

 
Dacă pionul negru s-ar deplasa numai peste un câmp, atunci ar putea fi capturat de pionul alb. 
Dar este oare posibil ca prin mutarea peste două câmpuri d7-d5 pionul să scape de pericol? 
Pentru a împiedica această situație a fost introdusă mutarea en passant (franceză: în trecere).  
Dacă după mutarea înainte peste două câmpuri un pion este poziționat lângă un pion al 
adversarului, atunci acest din urmă pion poate captura celălalt pion, ca și cum acesta s-ar fi 
deplasat numai peste un câmp. Mutarea este executată ca și o captură normală după 
deplasarea peste un câmp; în exemplul nostru pionul alb se deplasează de la c5 la d6 și 
capturează pionul negru.  
Important: Mutarea en passant este posibilă numai ca un răspuns direct la o mutare peste 
două câmpuri.  
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4.1.7 Promovarea pionului 
Se întâmplă foarte rar ca un pion să ajungă în capătul celălalt al tablei de joc (de obicei este capturat în timpul jocului),  dar dacă 
totuși se întâmplă așa ceva el se transformă într-o altă piesă de aceeași culoare. Pionul nu poate fi promovat rege și nu poate 
rămâne un simplu pion, astfel că puteți alege între regină, turn, nebun sau cal. De obicei jucătorii aleg regina, deoarece este cea 
mai puternică piesă, dar în unele cazuri mai rare se preferă calul, deoarece această piesă de șah are acces la alte pătrate decât 
regina.  
Promovarea se face prin înlăturarea pionului și așezarea noii piese pe câmpul de promovare. Nu este necesară înlocuirea pionului 
cu o piesă capturată anterior, ceea ce înseamnă că un jucător poate avea două regine sau trei cai pe tablă, chiar dacă acest lucru 
nu este prevăzut în poziția de start! Această regulă a contribuit decisiv la fascinația creată de șah, căci fără promovare nu s-ar 
putea câștiga un meci de șah în fazele sale superioare, când pe tablă au mai rămas doar foarte puține piese.  
 

4.1.8 Valoarea pieselor de șah  
În jocul de șah valoarea materială a pieselor de șah nu este decisivă, dar în majoritatea partidelor câștigă jucătorul care are mai 
multe piese, respectiv piese de valoare mai mare. Pentru evaluarea strategică (cap. 4.2.14) computerul folosește următoarele 
valori: 
Pion  = 100 puncte 
Cal  = 300 puncte 
Nebun  = 300 puncte 
Turn  = 500 puncte 
Regină  = 900 puncte 
Regele nu are o valoare materială, deoarece nu poate fi capturat. Iată și câteva noțiuni importante folosite în șah: diferența dintre 
cal (respectiv nebun) și turn se numește calitate. Dacă ambele părți capturează piese de valoare egală se vorbește despre schimb. 
Nu rareori se întâmplă ca un jucător să piardă intenționat o anumită piesă cu scopul de a câștiga alte avantaje; în acest caz se 
vorbește despre sacrificiu.  
 

4.2 Jocul de șah contra computerului 
4.2.1 Startul unei partide 

Apăsați START; pe display clipește „Joc nou”. Apăsați E. Folosiți tasta  sau  pentru a selecta jocul „Șah” și confirmați alegerea 
cu tasta E.  
 

4.2.2 Selectarea modului 

NORMAL Viteza de joc este inițial setată la 10 secunde/mutare v.cap.4.2.4 

 Variantă de joc în care se folosesc numai regii, reginele și pionii v.cap.4.2.3 

 
Variantă de joc în care se folosesc numai regii, turele și pionii v.cap. 4.2.3 

 
Variantă de joc în care se folosesc numai regii, nebunii și pionii v. cap. 4.2.3 

 Variantă de joc în care se folosesc numai regii, caii și pionii v.cap. 4.2.3 

 Variantă de joc în care se folosesc numai regii și pionii v.cap. 4.2.10 

MT. IN 2 Computerul încearcă să obțină mat din două mutări v.cap. 4.2.10 

RAPID 30 Șah rapid: 30 minute pro jucător per joc v.cap.4.2.12 

RAPID 25 Șah rapid: 25 minute pro jucător per joc v.cap. 4.2.12 

BLITZ 5 Șah blitz: 5 minute pro jucător per joc v.cap.4.2.12 

RATED Joc clasificat: se obțin puncte pentru mutările jucătorului v. cap. 4.2.18 

EXERCIȚIU  v.cap. 4.2.17 
 

Cu tasta  sau  alegeți modul dorit și apoi apăsați tasta E (cu ESC reveniți la lista de jocuri – v. cap. 2). Recomandăm să folosiți 
varianta de joc NORMAL pentru primele dvs. partide de joc.  
 

4.2.3 Jocul cu mai puține piese de șah 
Puteți începe o partidă de șah cu numai 2 sau 3 piese, dacă alegeți modul corespunzător (cap. 4.2.2). Această opțiune oferă 
începătorilor posibilitatea de a exersa. Piesele de șah sunt așezate în poziția lor obișnuită, după care se joacă în mod normal.  
 

4.2.4 Mutările de șah 
Pentru a realiza o mutare apăsați pe pătrățelul pe care se află piesa în acest moment, iar apoi pe pătrățelul pe care doriți să o 
mutați. Pentru mutările computerului procedați la fel. Apăsați pe câmpul „de la” și „până la”, care clipesc pe displayul LCD.  
 

4.2.5 Capturile 
Dacă doriți să capturați una dintre piesele de șah procedați ca și cum ați realiza o mutare normală: apăsați succesiv piesa dvs. 
prima dată pe câmpul „de la”, iar apoi pe câmpul „până la” și îndepărtați piesa capturată (fără să apăsați). Computerul înregistrează 
automat faptul că piesa a fost capturată și calculează următoarea mișcare. 
Dacă computerul capturează una dintre piesele dvs. procedeul se desfășoară tot ca o mutare normală; dar în acest caz clipește 
simbolul „x” între câmpurile „de la” și „până la”. Executați mutarea de captură a computerului ca și cum ar fi a dvs., ceea ce 
înseamnă să luați piesa de pe tablă după apăsarea câmpurilor „de la” și „până la”.  
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4.2.6 Mutări speciale 
Rocada: Mutați prima dată regele, iar computerul vă indică să deplasați turnul.  
En passant: mutați pionul de captură, iar apoi apăsați pe câmpul pionului capturat (așa după cum este afișat pe displayul LCD).  
Promovarea pionului: deplasați pionul. Folosiți  sau  pentru a alege piesa în care se va transforma pionul. După ce piesa dorită 
este afișată pe displayul LCD apăsați pe câmpul de promovare (sau apăsați tasta E). Dacă computerul este cel care promovează un 
pion, el alege întotdeauna regina.  
 

4.2.7 Anularea mutărilor 
Dacă ați selectat câmpul „de la”, dar după aceea v-ați răzgândit, puteți apăsa încă o dată pe câmp (sau pe ESC) și să o luați de la 
început. 
După mutarea dvs. și replica computerului, s-ar putea să doriți să anulați aceste mutări și să jucați diferit. Pentru a anula o mutare 
apăsați . În anumite cazuri nu trebuie decât să mutați piesa înapoi apăsând pătrățelele „de la” și „până la”. În alte cazuri este 
nevoie de reașezarea pieselor capturate pe tablă sau inversarea pionilor Reversi etc. În toate aceste cazuri apăsați câmpul care 
clipește pe tabla LCD și în șirul inferior pentru a așeza o piesă pe tablă, a o lua de pe tablă sau a modifica piesa. Aveți grijă ca poziția 
de pe tabla de joc să corespundă cu cea de pe tabla LCD. După aceea veți putea realiza nouă mutare (sau apăsa pe SWAP pentru 
a permite computerului să facă o nouă mutare).  
În jocul de șah prin repetarea acestor operații puteți anula până la 8 mutări de ambele părți, iar mutările anulate pot fi rejucate 
cu ajutorul tastei . În alte jocuri nu pot fi anulate decât ultimele două mutări.  
 

4.2.8 Schimbarea jucătorilor cu tasta SWAP 

 Înainte de începutul jocului, apăsați SWAP atunci când simbolul „Alb” apare pe ecran; computerul va juca cu piesele albe.  

 În timpul meciului puteți schimba jucătorii între ei prin apăsarea tastei SWAP (atunci când este rândul dvs. de a face o mutare). 
Dacă apăsați tasta SWAP după fiecare mutare, atunci computerul joacă împotriva lui însuși. 

 Dacă apăsați SWAP în timp ce computerul se pregătește să mute o piesă, operația va obliga computerul să facă mutarea 
imediat. Drept urmare computerul va realiza mutarea cea mai bună calculată până în acel moment, mutare care evident nu va 
fi cea mai bună mișcare posibilă. 

 
4.2.9 Cele mai importante recomandări privind șahul cu computerul 

Dacă apăsați una dintre piese dvs., iar apoi apăsați LEGAL computerul va afișa toate mutările permise pentru această piesă. 
Pătratele pe care poate fi mutată piesa sunt indicate unul după altul cu semnul plus „+”.  
Semnul „+” apărut în șirul inferior indică faptul că vă aflați în șah. De asemenea, în acest caz aparatul redă mai multe semnale 
acustice (bipuri).  
În timp ce computerul afișează propria sa mutare, puteți accesa meniul principal (cap. 1.5), care include în acest caz și o altă 
opțiune (EVALUARE). Prin selectarea acestei opțiuni puteți vizualiza o evaluare a poziției:  
192  Computerul consideră că are un avantaj de 2 pioni 
-54  Computerul are un dezavantaj de peste o jumătate de pion 
Opening  Mutarea există în „biblioteca” computerului cu deschiderile (opening) standard  
 
Apăsați tasta ESC de două ori și realizați mutarea computerului. 
Dacă în linia inferioară apare ATENȚIE! sau SIGUR? înseamnă că computerul oferă o recomandare tip tutor (v. cap. 12.1.6). În acest 
caz apăsați ESC dacă doriți să jucați în continuare.  
 

4.2.10 Probleme de șah (șah mat în 2 sau 3 mutări) 
Computerul poate rezolva o problemă de șah mat din 3 mutări (atâta vreme cât niciun pion nu este promovat la tură, nebun sau 
cal).  

(1) Așezați piesele așa după cum este descris în cap. 12.8. 
(2) Alegeți nivelul „no limit” (cap. 4.2.12). 
(3) Apăsați tasta SWAP. Dacă există o soluție validă, atunci computerul va analiza jocul până ce găsește soluția, după care 

afișează prima mutare a soluției. 
(4) După realizarea mutării puteți juca pentru adversar. Computerul va găsi a 2-a și a 3-a mutare a soluției.  

De asemenea, există o funcție specială pentru șah mat din 2 mutări, ce încorporează 10 poziții standard ale soluției. Pentru a folosi 
această funcție selectați „MT. IN 2” din lista cu modurile de șah (cap. 4.2.2). Apoi apăsați de mai multe ori pe  sau  pentru 
afișarea celor 10 probleme, plus o opțiune suplimentară SU (setup = configurare). Apăsați tasta E pentru a selecta problema afișată 
momentan. Apoi apăsați SWAP; computerul caută o soluție și o afișează. Dacă apăsați tasta E în timp ce se afișează SU, intrați în 
modul „Set up” (cap. 12.8). După aceea puteți configura o poziție dintr-o revistă. În final apăsați SWAP pentru a ieși din modul 
configurare; după aceea computerul caută soluții pentru șah mat din 2 mutări.  
 

4.2.11 Șah – mat – remiză 
Dacă computerul anunță „șah” pe display apare simbolul „+”. Acest simbol vă reamintește că trebuie să contraatacați șahul cu 
următoarea dvs. mutare. Dacă dvs. sunteți cel care anunțați „șah” nu există nicio reacție. 
Dacă un jucător (dvs. sau computerul) ajunge la șah mat, atunci pe display apare „BW 0:1” (adică negrul câștigă) sau „WW 1:0” 
(adică albul câștigă).  
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Dacă partida este indecisă pe ecran apare „STALEMATE”. Totodată, computerul afișează remiză prin repetarea de trei ori a poziției 
(dar numai în formatul simplificat, când mutările sunt repetate succesiv). După a treia repetiție se afișează „DRAW 3”. În același 
mod se anunță remiză după regula 50 de mutări și se afișează „DRAW 50”. Dacă pe tablă rămân numai cei doi regi, nu mai există 
posibilitatea de șah mat. În acest caz se decide remiză și se încheie jocul.  
În toate aceste situații, în afară de pat, computerul nu întrerupe jocul și de aceea teoretic puteți continua să jucați până când 
doriți.  
 

4.2.12 Nivele de dificultate 
Cum modificați nivelul de dificultate: 

(1) Selectați opțiunea NIVEL din meniul principal (cap. 1.5). 
(2) Apăsați   sau  în mod repetat pentru a inspecta nivelele de dificultate.  
(3) După afișarea nivelului de dificultate dorit apăsați E.  

 
Puteți alege între 30 de nivele de dificultate: 

 4 nivele fun pentru începători. La aceste nivele (Fun 1 este nivelul cel mai mic) computerul face greșeli în mod intenționat. 

 15 nivele „mutări condiționate de timp”, de ex. 10 S/M (= 10 secunde per mutare). Dacă funcția trainer este dezactivată (vezi 
cap. 12.1.6), atunci computerul mută piesele sale în perioada de timp setată. Dacă funcția este activată, atunci computerul 
folosește în anumite condiții ceva mai mult timp.  

 10 nivele timp pentru partidă, de ex. 30 M/PP (= 30 de minute per partidă). Fiecare jucător trebuie să mute piesele în perioada 
de timp setată. Timpul este afișat pe displayul LCD. După scurgerea timpului veți pierde; în acest caz puteți însă apăsa ESC 
pentru a juca mai departe în modul normal (mutați piesa sau apăsați SWAP).  
În cazul acestor nivele computerul nu se oprește automat (cap. 1.2). Simbolul  înseamnă că momentan se joacă o partidă cu 
limită de timp. Partidele de 5, 25 și 30 de minute pot începe direct prin selecția modului respectiv (vezi cap. 4.2.2). 

 Nivelul 1 fără limită de timp (nelimitat – no limit) – în mod normal computerul „se gândește” la mutarea sa până când dvs. 
apăsați SWAP.  

 
4.2.13 Stiluri de joc 

În completare la diferitele nivele de joc puteți selecta și stilul de joc al computerului. Aveți la dispoziție 5 stiluri diferite, care pot fi 
descrise după cum urmează:  
foarte pasiv  pasiv  normal  activ  agresiv 
 

Pentru a seta stilul de joc al computerului procedați după cum urmează: 
(1) Cu tasta START și cu ajutorul  sau  alegeți sub-meniul Opțiuni și confirmați cu E. 
(2) Selectați opțiunea STYLE și confirmați cu E. 
(3) Folosiți  sau  pentru afișarea celor 5 stiluri de joc. 
(4) Apăsați tasta E după afișarea stilului dorit. 
(5) Apăsați ESC de două ori pentru a continua jocul.  

 

Cu cât stilul de joc al computerului este mai activ, cu atât mai viguros va acționa computerul pentru a înainta pe tablă și a ataca 
piesele dvs. 
În funcție de stilul de joc selectat se poate întâmpla ca atacurile computerului să fie mai puțin „legale”. Invers, în stilurile de joc 
pasive computerul are tendința de a menține piesele de joc în jumătatea sa de tablă sau chiar de a rămâne în defensivă.  
 

4.2.14 Evaluarea pozițiilor 
Atunci când computerul afișează propria sa mutare, aveți posibilitatea de a accesa meniul principal (cap. 1.5), care conține în acest 
caz și o altă opțiune (EVALUARE). Dacă selectați această opțiune veți putea vizualiza o evaluare a poziției: 
 

192  Computerul consideră că are un avantaj de aproape 2 pioni. 
-54  Computerul are un dezavantaj puțin peste o jumătate de pion 
Opening  Mutarea se află în „biblioteca” computerului cu deschideri standard 
Apăsați ESC de două ori și realizați apoi mutarea computerului.  
 

4.2.15 Recomandări – propuneri de mutări de la computer 
Pentru a cere computerului să vă sugere o mutare selectați RECOMANDARE (HINT) din meniul principal (cap. 1.5). Recomandarea 
este afișată pe displayul LCD drept mesaj scrolling. Pentru a respinge recomandarea apăsați ESC. Pentru a o accepta apăsați E, iar 
computerul vă ghidează pentru a realiza mutarea.  
 

4.2.16 Funcția învățare (tutor) 
Funcția învățare vă atenționează în timpul partidei de șah în cazul mutărilor neinspirate și a atacurilor periculoase ale 
computerului.  
Cum activați/dezactivați funcția: 

(1) Din sub-meniul „Opțiuni” (cap. 12.1) alegeți opțiunea ÎNVĂȚARE (TUTOR). 

(2) Apăsați tasta E pentru a comuta între 1 și 0. (Simbolul  semnifică faptul că funcția învățare este activă). 
(3) Apăsați ESC de două ori pentru a reveni la partida de joc. 
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Dacă funcția învățare este activată, atunci pe display apare mesajul SURE? atunci când computerul este de părere că ultima dvs. 
mutare este o greșeală. În acest caz aveți la dispoziție următoarele: 
 

Apăsați SWAP pentru a obține o explicație, de ex.: 

 Puteți obține șah mat. 

 Pot captura piesa. 

 Puteți câștiga piese de valoarea a 3 pioni.  
 

Apăsați din nou SWAP pentru a vizualiza mutarea pe care computerul crede că ați trecut-o cu vederea.  
Apăsați pe  și anulați mutarea (vezi cap. 12.3). 
Apăsați ESC pentru a vă menține mutarea.  
 

Dacă computerul afișează CAREFUL! înseamnă că ultima sa mutare este periculoasă. Apăsați SWAP pentru a obține o explicație, 
de ex. „Există pericolul de șah mat”.  
Dacă apăsați SWAP încă o dată, se afișează mutarea periculoasă. Apăsați ESC pentru a continua jocul.  
 

4.2.17 Exercițiile de șah – găsiți soluția 
Computerul are 100 de poziții de antrenament care vă îndeamnă că găsiți soluția corectă. Cu cât numărul exercițiului este mai 
mare, cu atât este mai dificil de găsit soluția corectă. Soluțiile exercițiilor le găsiți la sfârșitul acestui manual.  
 

Cum folosiți această funcție: 
(1) Din lista cu modurile de șah (cap. 4.2.2) alegeți opțiunea „EXERCIȚII”. 
(2) Cu  sau  alegeți un exercițiu, iar apoi apăsați E. Simbolul  sau  indică partea care urmează să facă mutarea, iar un 

mesaj curgător pe display afișează exercițiul, de ex. „Găsiți mutarea care duce la mat”. Simbolul  (clipitor) indică faptul 
că poziția de pe tablă este un exercițiu.  

(3) Realizați mutarea care vi se pare corectă.  
 

Dacă mutarea dvs. este corectă:  
- Computerul afișează punctele câștigate pentru acest exercițiu. Apăsați  dacă doriți să vizualizați toate procentele 

obținute pentru toate exercițiile rezolvate până acum.  
- Apăsați tasta E; se afișează următorul exercițiu. Apăsați din nou tasta E pentru a selecta acest exercițiu (sau folosiți   

sau  și tasta E pentru a selecta un alt exercițiu).  
 

Dacă mutarea dvs. nu a fost corectă: 
- Computerul emite un bip și afișează un mesaj corespunzător. 
- Puteți apăsa pe LEGAL pentru afișarea altor explicații. Dacă apăsați din nou LEGAL computerul prezintă mutarea corectă.  
- Puteți apăsa pe  sau  pentru a anula mutarea (vezi cap. 12.3) și a experimenta cu o altă mutare.  

 

În general obțineți 6 puncte dacă prima încercare este corectă, 4 puncte dacă cea de-a doua încercare este corectă și 2 puncte 
dacă cea de-a treia încercare este corectă. Dacă computerul vă arată soluția corectă nu primiți niciun punct. În timpul unui exercițiu 
punctele (procentele) pot fi considerate drept o intrare în meniul principal (cap. 1.5). Dacă săriți peste anumite exerciții (de ex. de 
la exercițiul 5 la exercițiul 10) procentajul începe din nou de la zero. 
Nu uitați că trebuie să găsiți întotdeauna cea mai eficientă mutare. Dacă există mat în două mutări, dar dvs. faceți mat în trei 
mutări, atunci mutarea dvs. este respinsă de către computer. 
Dacă mutarea dvs. (corectă sau greșită) nu duce imediat la mat, puteți apăsa SWAP și să jucați contra computerului pornind de la 
poziția momentană. În acest fel puteți experimenta urmările pe care mutarea dvs. le-ar fi avut. O metodă practică pentru a 
descoperi cum puteți da șah mat adversarului. În acest caz computerul afișează mesaje „de învățare” – tutore (vezi cap. 4.2.16), 
dar anumite funcții (recomandări ca și în cap. 4.2.15, anularea mutărilor ca în cap. 12.3) nu mai sunt disponibile.  
 

4.2.18 Joc „clasificat”  
În jocul „clasificat” computerul vă oferă: 

 Puncte (de la 0 la 6) pentru fiecare mutare 

 O „evaluare” pentru jocul dvs. momentan, dacă ambele părți au realizat 10 mutări 

 O „evaluare finală” pentru toate jocurile care au fost clasificate.  
 

Cum jucați un joc „clasificat”: 
(1) Alegeți din lista de moduri de șah (cap. 4.2.2) opțiunea CLASIFICAT.  
(2) Cu  sau  și cu tasta E alegeți limita de timp în secunde pro mutare. 

(Observație: În modul „clasificat” nu este valabil sistemul normal de nivele – vezi cap. 4.2.12).  
Simbolurile  indică faptul că computerul se află în modul „clasificat”. Timpul rămas pentru mutarea actuală este afișat pe 
display. Cu cât aveți nevoie de mai puțin timp pentru o mutare, cu atât veți primi mai multe puncte. După scurgerea timpului 
puteți face încă mutări, dar veți obține mai puține puncte.  
Punctele obținute pentru mutarea dvs. sunt indicate prin mai multe bipuri (un singur bip de frecvență joasă indică 0 sau 1). 
Punctajul obținut până acum este afișat timp de 3 secunde. În acest interval de timp puteți: 

- Să apăsați tasta E pentru a vizualiza procentul momentan 
- Să apăsați din nou tasta E pentru a vedea „clasificarea” pentru jocul dvs.  
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Dacă doriți să vizualizați evaluarea dvs. (evaluarea medie pentru toate jocurile anterioare) alegeți din meniul principal (cap. 1.5) 
opțiunea CLASIFICARE. Apăsați ESC de două ori pentru a continua partida de joc.  
 

5. Dame 
5.1 Regulile de joc  
5.1.1 Tabla și piesele de joc 

Damele se joacă pe o tablă cu 8 x 8 pătrățele (câmpuri), dar piesele se deplasează numai pe 
pătrățelele unei culori. Fiecare jucător (negru și alb) începe cu 12 piese, care sunt așezate după cum 
se vede în imagine. Jucătorii mută alternativ câte o piesă. Negrul începe. Scopul jocului este fie de 
a captura, fie de a bloca toate piesele adversarului, astfel încât acesta să nu mai poată deplasa nicio 
piesă.  
 
Uneori nu câștigă niciunul dintre jucători. Acest lucru se întâmplă atunci când rămân numai câteva 
piese (același număr pentru fiecare parte).  
 
 

5.1.2 Deplasarea pieselor 
Jocul începe cu 24 de piese, denumite pioni. În mod normal piesele se deplasează înainte pe linie diagonală spre un pătrat liber. 
În poziția start piesa neagră de pe c3 poate fi mutată de ex la b4 sau d4. Replica albelor: de la b6 la a5 sau c5 sau de la h6 la g5 etc 
 

5.1.3 Capturarea pieselor adversarului 
Pentru a efectua o captură un pion avansează două case în diagonală și sare peste pionul advers 
pentru a ajunge la pătratul liber din cealaltă parte. Pionul advers este luat de pe tablă. În jocul de 
dame dacă puteți ataca un pion TREBUIE să-l capturați.  
 
În această poziție piesele negre pot alege între două posibilități:  
- Pionul de la c3 poate captura pionul alb de la d4 sărind peste el și ajungând la e5.  
- Pionul de la e3 poate ataca același pion alb sărind la c5.  
 
În ambele situații pionul care capturează piesa adversă va fi și el capturat. După aceea (așa cum se 
vede) fiecare jucător va captura încă o altă piesă adversă.  

 
 
Capturi multiple: Dacă un pion care atacă ajunge într-o casă unde mai poate face o altă captură, 
atunci trebuie să realizeze această captură, ca parte a aceleiași mutări. În diagrama din stânga 
pionul negru de la a1 trebuie să captureze pionul alb de la b2 și aterizează la c3. Același pion trebuie 
să sară la a5 (capturând pionul alb de la b4), apoi c7 (capturând pionul de la b6). 
 
 
 
 
 
Dacă vă aflați într-o situație în care sunt posibile două capturi diferite, una dintre ele ducând la 
capturarea mai multor piese decât cealaltă opțiune, decizia de a alege mutarea cade în sarcina 
jucătorului. Atenție: una dintre cele două opțiuni trebuie să fie aleasă. Un exemplu: 
Pionul negru de la C3 poate captura pionul de la D4, iar odată cu această mutare ajunge la E5; negrul 
poate captura numai un singur pion. Totodată de la E3 negrul poate captura pionul alb de la D4, 
ajunge la C5, ia pionul alb de la D6 și termină la E7. Chiar dacă ultima mutare a negrului capturează 
2 pioni, negrul poate alege una dintre cele două mutări. De obicei (dar nu întotdeauna) cea mai 
bună mutare este cea care capturează cei mai mulți pioni.  
 

 
5.1.4 Dama și mutările ei 

Un pion devine damă imediat ce ajunge la linia din fund a adversarului (în jocul de dame tradițional 
acest lucru este semnalizat prin plasarea unui pion deasupra celuilalt). Damele se pot deplasa în 
spate și în față și pot ataca pionii adverși în ambele direcții. Pentru ilustrare câteva exemple:  
 
În această poziție dama negrului de la F4 se poate deplasa la G5, E5, G3 sau E3. Spre deosebire de 
un pion normal, dama negrului are voie să se deplaseze și pe pătratele F3 și G3, ce sunt inaccesibile 
pentru pionul F4.  
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În acest exemplu dama negrului de la B4 poate ataca pionul alb de la C5 și să ajungă la câmpul D6 
sau poate captura pionul alb de la C3 și să ajungă la D2. Un pion negru obișnuit nu ar putea să se 
deplaseze la D2 prin C3, căci nu este permisă decât deplasarea în față.  
 
Observație: Un pion, care ajunge în partea adversă de tablă prin captură și devine damă, nu are voie 
să captureze un alt pion în aceeași mutare.  
 
 
 
 

5.2 Jocul contra computerului  
Apăsați START; pe display clipește „Joc nou”. Apăsați tasta E. Cu tasta  sau  puteți selecta jocul DAME. Pentru confirmare 
apăsați din nou tasta E.  
 

Apăsați pătratul de pe care doriți să deplasați un pion, iar apoi pe pătratul pe care vreți să mutați pionul. Dacă doriți să săriți cu 
un pion peste mai multe piese apăsați fiecare pătrat pe care pionul trebuie să aterizeze.  
 

Mutarea computerului: Displayul LCD indică pătratul de pe care se deplasează pionul (clipind) și câmpul la care ajunge pionul (de 
ex. D6C5). Apăsați pătratul D6 și apoi C5 pentru a muta piesa. Dacă doriți să săriți cu pionul peste mai multe piese apăsați fiecare 
pătrat care „clipește” pe displayul LCD.  
Atunci când o piesă a fost capturată în șirul inferior apare de ex. E5 = X. Apăsați pătratul pentru a îndepărta pionul capturat de pe 
acest câmp.  
 

Dacă ajungeți la linia de fund a adversarului, ceea ce vă dă dreptul la o damă, pe display apar clipind coordonatele câmpului de 
promovare și simbolul pentru damă. Transformați pionul în damă (prin așezarea unui pion deasupra) și apăsați din nou pentru 
confirmarea câmpului de promovare. Procedați în același fel dacă computerul obține o damă. 
Observație: Nivelul de dificultate pentru acest joc poate fi setat după cum este descris în cap. 12.2. Pentru jucătorii avansați 
recomandăm nivelul 7 sau mai mult.  
 

6. Jocul ”Reversi” 
6.1. Regulile de joc 
6.1.1 Tabla și piesele de joc 

La jocul Reversi jucătorii folosesc 64 de piese care sunt albe pe o parte și negre pe cealaltă parte. La startul jocului tabla cu 8 șiruri 
și 8 coloane este goală. Un jucător („negru”) are 32 de piese, care au partea neagră orientată în sus. Adversarul său („alb”) are 32 
de piese cu partea albă orientată în sus. Atunci când un jucător urmează la mutare așază una dintre piese (cu culoarea sa orientată 
în sus) pe un pătrat liber al tablei, el face acest lucru conform unor reguli care urmează să fie explicate.  
 

6.1.2 Startul jocului 
Negrul așază o piesă pe unul dintre cele patru pătrate din centru: d4, e4, d5 sau e5. Albul replică prin așezarea unei piese pe un 
alt câmp din centru. Negrul așază apoi o piesă pe un alt treilea pătrat din centru, iar albul pe ultimul pătrat liber din centru. În 
acest moment există două variante posibile:  

 
 

6.1.3 Continuarea jocului 
Se joacă în continuare după următoarele reguli:  
Atunci când un jucător este la mutare el așază o piesă pe tablă astfel încât una sau mai multe 
piese ale adversarului sunt încadrate – în direcția orizontală, verticală sau pe diagonală – între 
acest pion nou și un altul de aceeași culoare.  
Pionii se pot deplasa pe linie orizontală, verticală și pe diagonală. În poziția din stânga (sus) negrul 
poate așeza un pion la f4 și astfel să înconjoare pionul alb de la e4 între pionii negri de la f3, f5 
sau f6. Negrul poate și el așeza un pion la f3, f5 sau f6. În poziția din dreapta negrul poate așeza 
un pion la c5, d6, e3 sau f4. Pionii adversarului, care sunt încadrați între pionul nou și cel vechi al 
jucătorului, este rotit și astfel are aceeași culoare ca și cei doi pioni de la capete. 
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Evident, mai mulți pioni într-o linie își pot schimba culoarea simultan. Dacă de exemplu între un pion negru așezat deja pe tablă și 
unul nou așezat există 3 pioni albi în linie orizontală, verticală sau diagonală, aceștia își schimbă simultan culoarea. Același pion își 
poate schimba culoarea de mai multe ori în timpul unei partide. În poziția din dreapta se poate ca albul de ex. să răspundă la 
ultima mutare a negrului cu pion la e1. După aceea toți pionii negri de la e2 la e3 devin albi.  
Dacă un jucător nu-și poate așeza pionii pe tablă în așa fel încât să poată înconjura unul sau mai mulți pioni ai adversarului, va 
trebui să renunțe la mutare, care revine adversarului său.  
 

6.1.4 Sfârșitul jocului 
Niciun jucător nu poate așeza pe tablă mai mult de 32 de pioni. Jocul se încheie atunci când niciun jucător nu mai poate așeza alți 
pioni pe tablă. Câștigă cel care are cel mai mulți pioni de aceeași culoare pe tablă. Dacă ambii jucători au același număr de pioni 
pe tablă jocul se termină remiză.  
 

6.2 Jocul contra computerului 
6.2.1 Startul jocului 

Pentru startul jocului Reversi apăsați START. Apoi alegeți cu  sau  opțiunea Joc nou și confirmați cu E. Acum cu  sau  
puteți alege jocul Reversi și confirma cu E. Apăsați cu pionul dvs. (cu culoarea dvs. orientată în sus) pe pătratul pe care doriți să 
așezați pionul. Atunci când vine rândul computerului la mutare pe displayul LCD apare clipind un pion. Apăsați pe pătratul 
corespunzător pentru a așeza pionul pe tablă.  
 

6.2.2 Cum se realizează o mutare 
Apăsați cu pionul (cu culoarea dvs. orientată în sus) pe pătratul pe care vreți să așezați pionul. Dacă computerul este la mutare 
atunci pe displayul LCD apare un pion clipind. Apăsați pe pătratul corespunzător pentru a așeza pionul pe pătrat.  
Dacă un pion trebuie rotit, atunci acesta este afișat pe displayul LCD alternativ în alb și negru. Apăsați pa pătrat pentru a inversa 
pionul. 
Dacă computerul stă o tură: computerul redă 3 bipuri, pe display apare scurt PASS și acum este rândul dvs. la mutare. 
Dacă dvs. stați o tură: pe display apare PASS. Apăsați tasta E. Jocul continuă.  
Sfârșitul jocului: Câștigătorul jocului este afișat cu WW (albul câștigă), respectiv BW (negrul câștigă) și se afișează numărul de pioni 
pe care l-a așezat fiecare jucător pe tablă. Prima dată sunt afișate întotdeauna piesele negre, iar apoi cele albe.  
De ex. WW 29:35 albul câștigă cu 35 de pioni la 29 pioni.  
 
 

7. Jocul ”Patru într-un șir” 
7.1 Regulile de joc  

Patru într-un șir este un joc pentru 2 persoane. Se folosește o tablă limitată de 7 linii verticale. 
De obicei liniile oferă spațiu pentru 6 pioni, dar computerul vă oferă posibilitatea de a juca pe 
o tablă mai mare. Un jucător (albul) folosește pionii albi, iar adversarul (negrul) folosește pionii 
negri. 
Albul începe să-și așeze pionii pe un pătrat la alegere din șirul inferior (a1 – g1). Fiecare jucător 
așază alternativ câte un pion. Fiecare pion trebuie așezat pe un pătrat liber, fie de pe rândul 
inferior, fie imediat lângă un pion deja așezat.  
De ex. albul începe jocul prin așezarea pionului la d1. Negrul poate așeza un pion direct 
deasupra pionului alb la d2 sau pe un pătrat liber la alegere de pe rândul din fund (a1, b1, c1, 
e1, f1, g1, h1). Dacă negrul așază un pion la e1, atunci albul poate pune un pion la d2, e2 sau 
linia de fund. Poziția poate să arate după cum urmează:  
 
La cea de-a doua mutare negrul poate ocupa unul din pătratele a1, b1, c1, d3, e2, f1, g1 sau h1. 
Scopul jocului este de a pune patru pioni de aceeași culoare în așa fel încât să formeze o linie 
continuă verticală, orizontală sau diagonală. Câștigă jucătorul care obține primul așa ceva. Dacă 
niciunul dintre jucători nu reușește să construiască un șir de patru pioni, atunci partida se 
termină remiză.  
 

7.2 Jocul contra computerului 
Pentru startul jocului 4 într-un șir apăsați START. Apoi alegeți cu  sau  opțiunea New Game și confirmați cu E. Acum cu  sau 
 puteți alege jocul 4 IN R și confirma cu E. 
Pătratele de pe tabla de joc sunt marcate cu semnul plus (+). Tabla de joc poate include 6, 7 sau 8 șiruri. La începutul jocului în 
rândul de jos stă de ex. ȘIR 6. Numărul de șiruri poate fi modificat cu  sau . După ce tabla ajunge la dimensiunea dorită apăsați 
tasta E.  
Atunci când dvs. sunteți la mutare: Apăsați pe un pătrat din coloana în care doriți să puneți pionul.  
Atunci când computerul este la mutare: Apăsați pe pătratul indicat pe displayul LCD pentru a pune un pion pe acest câmp.  
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8. Jocul ”Vulpea și gâștele” 
8.1 Regulile jocului 

Un jucător are patru pioni albi (gâștele) care pot începe la b8, d8, f8 și h8. La fiecare rundă jucătorul mută o gâscă înainte în 
diagonală spre un pătrat liber (ca și un pion de la jocul de dame). 
Adversarul are numai un pion negru (vulpea). Vulpea se mișcă ca și dama de la jocul de dame (diagonal în față sau în spate spre 
un pătrat liber din vecinătate). Dacă un jucător nu se mai poate deplasa câștigă adversarul.  
 

8.2 Jocul contra computerului 
Pentru startul jocului Vulpea și gâștele apăsați START. Apoi alegeți cu  sau  opțiunea New Game și confirmați cu E. Acum cu 
 sau  puteți alege jocul Fox + G și confirma cu E. 
 

Dacă jucați cu vulpea: Începeți prin a alege tabla de start: a1, c1, e1 sau g1. Puneți un pion negru pe câmp, apăsați câmpul, iar apoi 
pe tasta E.  
La următoarele runde de joc apăsați numai asupra pătratului pe care doriți să deplasați pionul.  
Dacă jucați cu gâștele: Începeți jocul apăsând pe SWAP. Așezați vulpea pe tabla de start (așa după cum este afișat pe displayul 
LCD) și apăsați pe pătrat. Pentru a realiza mutarea dvs. apăsați pe pătratul de pe care doriți să mutați gâsca, iar apoi pe pătratul 
pe care doriți să mutați această piesă.  
Atunci când la mutare se află computerul: Apăsați pătratul de la care trebuie mutată vulpea (se afișează pe displayul LCD), iar apoi 
pe pătratul pe care doriți să mutați vulpea (se afișează pe displayul LCD).  
 
 

9. Jocul ”Lăcustă” 
9.1 Regulile  

Fiecare jucător are 10 pioni care sunt așezați la începutul jocului în colțul inferior din partea dreaptă a jucătorului.  
 
 
Albul începe jocul. Atunci când vine rândul unui jucător el mută un pion după cum urmează: 
(a) Pionul poate fi mutat spre orice pătrat din vecinătate, de ex. de la e1 la d1, d2 sau e2.  
(b) El poate sări peste un pion învecinat (de orice culoare) spre pătratul liber aflat de cealaltă 
parte. Pionul de la g1 (în figură) poate de ex. să sară la e3. Pionul de la f1 poate fi mutat la d1 sau 
f3 (sau poate fi mutat la e2).  
 
Scopul jocului: Ocuparea locului de start al adversarului. Veți pierde jocul dacă zona dvs. de start 
este complet ocupată după prima mutare (de pioni de o culoare sau de ambele culori).  

 

9.2 Jocul contra computerului 
Pentru startul jocului Lăcusta apăsați START. Apoi alegeți cu  sau  opțiunea New Game și confirmați cu E. Acum cu  sau  
puteți alege jocul G/HOPPER și confirma cu E. 
 

Mutarea pionilor: Apăsați pe pătratul de pe care doriți să mutați pionul, iar apoi pe pătratul pe care doriți să puneți pionul.  
Săritura peste mai mulți pioni: Este permis ca într-o mutare să săriți peste mai mulți pioni (dacă acest lucru este posibil), dar în 
acest caz (spre deosebire de jocul de dame) nu trebuie să săriți peste mai mulți pioni. Într-o mutare sunt permise maxim 8 sărituri 
(dar nu este permis să ajungeți de două ori pe același pătrat). Dacă doriți să săriți peste mai mulți pioni apăsați toate pătratele 
unul după altul. Dacă doriți să încheiați mutarea și este posibilă încă o săritură apăsați încă o dată pătratul pe care doriți să 
rămâneți.  
Mutarea computerului: Pe displayul LCD apare pătratul de pe care urmează să fie mutat un pion (clipește), precum și pătratul pe 
care doriți să mutați pionul. Dacă de ex. se afișează A8C6 apăsați pătratul A8, iar apoi C6 pentru a muta pionul. Dacă doriți să săriți 
cu un pion peste mai mulți pioni apăsați unul după altul toate pătratele afișate clipind pe display.  
 
 

10. Jocul ”NIM” 
10.1 Regulile jocului 

 
 
În poziția de start există 4 grupe de pioni ordonate în coloană: 
Jucătorii iau alternativ pionii de pe tablă. Atunci când este rândul unui jucător la mutare el ia pionii 
dintr-o anumită coloană. El poate lua fie întreaga coloană, fie numai un pion sau un număr de pioni 
la alegere. Jucătorul care ia ultimul pion de pe tablă câștigă (atâta vreme cât la începutul jocului nu 
s-a stabilit regula inversă).  
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10.2 Jocul contra computerului 
10.2.1 Înainte de startul jocului 

În șirul inferior se afișează LW (= ultimul câștigă) sau LL (= ultimul pierde). Pentru a muta între cele două moduri folosiți  sau . 
Apăsați tasta E dacă este afișată opțiunea dorită.  
Pe display se afișează DEFAULT. Aveți la dispoziție următoarele opțiuni: 

- Apăsați tasta E dacă doriți să jucați pornind de la poziția de start standard.  
- Dacă doriți să folosiți o altă poziție de start:  

o Apăsați  sau  (în acest caz se afișează COLUMNS?) 
o Apăsați pe un câmp din una dintre coloanele c-h. Această coloană include grupul de pioni din dreapta extrem.  
o Apăsați tasta E. Numărul de pioni din fiecare grup este determinat în mod aleatoriu. Așezați pionii pe tablă așa 

după cum este indicat pe displayul LCD.  
 

10.2.2 Desfășurarea jocului 
Apăsați pionul cel mai de sus și pionul cel mai de jos pe care doriți să le îndepărtați. Dacă doriți să îndepărtați numai un singur 
pion apăsați de două ori câmpul corespunzător.  
 

Atunci când este rândul computerului să mute: 
(1) Pionul cel mai de sus, care urmează să fie îndepărtat, „clipește” pe displayul LCD. Apăsați pe acest pion. 
(2) Pionul cel mai de sus și cel mai de jos „clipesc” alternativ. Apăsați pionul cel mai de jos (dacă nu doriți să îndepărtați decât 

un singur pion clipesc coordonatele, Apoi apăsați încă o dată pe câmp).  
(3) Îndepărtați pionii afișați.  

 

 

11. Jocul ”Northcot” 
11.1 Regulile jocului  

Poziția standard de start arată după cum urmează:  
 
Jocul este început de jucătorul cu pionii albi prin mutarea unui pion în față. Pionul poate fi mutat în față 
până unde dorește jucătorul, dar trebuie să se oprească în fața pionului negru aflat în aceeași coloană. 
Jucătorul cu pionii negri face același lucru. Jucătorii mută alternativ până când își blochează pionii unul 
altuia. Jucătorul care realizează ultima mutare pierde, dacă nu s-a stabilit regula inversă înainte de 
începerea jocului.  
 
 

 

11.2 Jocul contra computerului 
11.2.1 Înainte de startul jocului 

În șirul inferior se afișează LL (= ultimul câștigă) sau LW (= ultimul pierde). Pentru a muta între cele două moduri folosiți  sau . 
Apăsați tasta E dacă este afișată opțiunea dorită.  
Pe display se afișează DEFAULT. Aveți la dispoziție următoarele opțiuni: 

- Apăsați tasta E dacă doriți să jucați pornind de la poziția standard de start.  
- Dacă doriți să folosiți o altă poziție de start:  

o Apăsați  sau  (în acest caz se afișează COLUMNS?) 
o Apăsați pe un câmp din una dintre coloanele c-h. Toți pionii din dreapta acestei coloane sunt capturați.  
o Apăsați tasta E. Pionii negri sunt așezați în mod aleatoriu. Verificați dacă poziția de pe tabla de joc corespunde 

cu cea de pe displayul LCD.  
 

11.2.2 Desfășurarea jocului 
Atunci când urmează să mutați apăsați pe câmpul de pe care doriți să mutați un pion, iar apoi pe câmpul pe care doriți să deplasați 
pionul. Procedați în același mod atunci când computerul urmează să mute: apăsați câmpul „de la” și câmpul „până la”, câmpuri 
care clipesc pe displayul LCD.  
 
 

12. Funcții speciale 
12.1 Opțiuni 

Dacă din meniul principal (cap. 1.5) alegeți punctul OPTIONS veți putea configura o serie de opțiuni. Inițial este afișată prima 
opțiune din sub-meniul OPTIONS. Apăsați de mai multe ori pe  sau  pentru afișarea tuturor opțiunilor.  
SOUNDS   vezi cap. 12.1.1 
STYLE (numai șah) vezi cap. 12.1.2 
CONT.    (= contrast LCD) vezi cap. 12.1.3 
REF. (modul arbitru) vezi cap. 12.1.4 
LANGUAGE  vezi cap. 12.1.5 
TUTOR (numai la șah) vezi cap. 12.1.6 
Alegeți opțiunea dorită cu   sau , iar apoi apăsați tasta E (cu ESC reveniți la meniul principal – cap. 1.5).  
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12.1.1 Sunet (sounds) 
Cum activați sau dezactivați sunetul, respectiv modificați volumul sonor:  

(1) Alegeți din sub-meniul „Opțiuni” (cap.1.2.1) opțiunea SOUNDS. 
(2) Cu tastele săgeată alegeți o opțiune între 0 (OFF) și 3 (puternic) și confirmați alegerea cu E. 
(3) Apăsați de 2 ori tasta ESC pentru a reveni la partida de joc. 

 

Dacă sunetul este dezactivat (0), atunci computerul afișează în șirul inferior mesajul EROARE când vrea să semnalizeze o eroare (și 
nu redă un semnal acustic). Apăsați orice câmp de pe tabla de joc pentru a șterge acest mesaj.  
 

12.1.2 Stilul de joc în șah (STYLE) 
Cum determinați stilul de joc al computerului. Pentru detalii vezi cap. 4.2.13.  

(1) Alegeți din sub-meniul „Opțiuni” (cap. 12.1) opțiunea STYLE. 
(2) Folosiți  sau  pentru afișarea celor 5 stiluri de joc: normal, activ, agresiv, foarte pasiv, pasiv.  
(3) Apăsați tasta E atunci când se afișează stilul dorit.  
Apăsați de 2 ori tasta ESC pentru a continua partida de joc.  

 
12.1.3 Contrastul LCD (CONT) 

Cum modificați contrastul: 
(1) Alegeți din sub-meniul „Opțiuni” (cap. 1.2.1) opțiunea CONT. 
(2) Folosiți  sau  pentru afișarea setărilor pentru contrast.  
(3) Apăsați tasta E după ce s-a ajuns la contrastul dorit. 
(4) Apăsați de două ori tasta ESC pentru a continua partida de joc.  

 
12.1.4 Funcția arbitru (REF) 

În modul „Arbitru” computerul vă lasă să jucați pentru ambele părți. (Puteți de exemplu să lucrați contra unei alte persoane; în 
acest caz computerul are rolul de „arbitru” și verifică dacă mutările sunt permise, anunță rezultatul etc.). Funcția arbitru este 
activată și dezactivată după cum urmează: 

(1) Alegeți din sub-meniul „Opțiuni” (cap. 12.1) opțiunea REF. 
(2) Apăsați tasta E pentru a comuta între 0 și 1.  
(3) Apăsați de două ori tasta ESC pentru a continua partida de joc.  

 

În modul „arbitru” nu există nici recomandări (vezi cap. 12.5), nici instrucțiuni de la trainer (cap. 12.1.6).  
 

12.1.5 Limba (LANGUAGE) 
Cum modificați limba în care sunt afișate mesajele:  

(1) Alegeți din sub-meniul „Opțiuni” (cap. 12.1) opțiunea LANGUAGE. 
(2) Folosiți  sau  pentru afișarea limbilor disponibile:  

Limbă   Afișare pe display 
Engleză   English 
Germană   Deutsch 
Franceză   Français 
Italiană   Italiano 
Spaniolă   Español 
Olandeză   NL 
Portugheză   POR 
Suedeză   Svenska 
Finlandeză   Suomi 
Cehă   Čeština  
Slovacă   Sloven 
Poloneză   Polski 
Greacă    Eλληνικά 

 
(3) Apăsați tasta E dacă apare limba dorită 
(4) Apăsați de 2 ori tasta ESC pentru a reveni la joc.  

 
12.1.6 Funcția trainer șah – instrucțiuni și avertismente (TUTOR) 

Funcția trainer șah vă atenționează în caz de mutări slabe, precum și dacă există atacuri din partea computerului.  
Cum activați sau dezactivați această funcție: 

(1) Alegeți din sub-meniul „Opțiuni” (cap. 12.1) opțiunea TUTOR. 

(2) Alegeți cu tastele săgeată între 2, 1 și 0 și confirmați cu E. (Simbolul  indică faptul că funcția trainer este activată). 
(3) Apăsați de 2 ori tasta ESC pentru a reveni la joc.  

Nivelul trainer 1 vă atenționează atunci când mutarea dvs. este slabă. Nivelul trainer 2 vă atenționează în plus în ceea ce privește 
mutările periculoase ale computerului, de ex. un atac.  
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Dacă funcția trainer este activată, atunci pe display se afișează SURE? dacă computerul este de părere că ultima dvs. mutare este 
o eroare. Aveți la dispoziție următoarele opțiuni: 
Apăsați pe SWAP pentru a obține o explicație, de ex. 

 Se poate ajunge la mat. 

 Piesa dvs. poate fi capturată. 

 Ați putea câștiga piese în valoare de 3 pioni.  
Apăsați din nou SWAP pentru a vedea mutarea pe care computerul crede că ați trecut-o cu vederea. 
Apăsați pe  și anulați mutarea (vezi cap. 12.3). 
Apăsați pe ESC pentru a menține mutarea dvs.  
 
Dacă computerul afișează CAREFUL! înseamnă că ultima sa mutare reprezintă o amenințare pentru dvs. Puteți apăsa pe SWAP 
pentru a obține o explicație, de ex. ”Există pericol de șah.” 
Dacă apăsați încă o dată pe SWAP se afișează mutarea periculoasă. 
În încheiere apăsați pe ESC pentru a continua jocul.  
 

12.2 Nivele de dificultate (toate jocurile în afară de șah) 
La jocul de dame nivelele de dificultate sunt numerotate de la 1 la 16. La toate celelalte jocuri (cu excepția șahului) există nivelele 
1 – 10. Nivelul 1 este cel mai rapid și cel mai puțin dificil. Cum se afișează și se modifică nivelele de dificultate: 

(1) Alegeți din meniul principal (cap. 1.5) opțiunea NIVEL. Nivelul clipește. 
(2) Apăsați de mai multe ori pe  sau  până la afișarea nivelului de dificultate dorit. 
(3) Apăsați tasta E. Acum puteți continua jocul.  

 

12.3 Anularea mutărilor  
Dacă ați ales un câmp „de la”, dar după aceea doriți altceva, puteți apăsa din nou câmpul (sau ESC) și relua de la început. Dacă 
doriți să anulați mutarea dvs. și a computerului și să folosiți o altă mutare atunci apăsați pe  pentru anularea unei mutări. În 
anumite cazuri nu trebuie decât să retrageți piesa de joc prin apăsarea câmpului „de la” și „până la”. În alte cazuri trebuie să 
reașezați pe tablă piesele capturate sau să rotiți pionii Reversi etc. În toate aceste cazuri pentru a reașeza piesa pe tabla de joc, 
pentru a o lua de pe tablă sau a roti pionul apăsați câmpul care clipește pe displayul LCD și în șirul de jos. Aveți grijă ca poziția de 
pe tabla de joc să corespundă cu cea de pe displayul LCD. În final puteți realiza o nouă mutare (sau apăsa pe SWAP pentru a lăsa 
computerul să efectueze o mutare). 
În jocul de șah puteți anula maxim 8 mutări de fiecare parte, iar mutările anulate pot fi repetate cu tasta . La alte jocuri pot fi 
anulate numai ultimele două mutări.  
 

12.4 Schimbarea jucătorilor cu tasta SWAP 
În timpul partidei de joc puteți oricând inversa jucătorii folosind tasta SWAP atunci când dvs. sunteți la mutare. Dacă apăsați 
această tastă după fiecare mutare computerul va ajunge să joace contra lui însuși. 
Atunci când computerul este la mutare tasta SWAP întrerupe perioada sa de gândire și îl obligă să facă mutarea imediat. 
Computerul va face mutarea pe care a gândit-o până în acel moment. Dar evident de obicei această mutare nu va fi cea mai bună 
posibilă.  
 

12.5 Recomandări – propuneri de mutări de la computer  
Atunci când computerul trebuie să vă recomande o mutare alegeți din meniul principal (cap. 1.5) opțiunea RECOMANDARE: Pe 
display apare TIPP. Apăsați ESC pentru a ignora recomandarea. Dacă doriți să preluați recomandarea apăsați E. Computerul vă 
cere acum să realizați mutarea.  
 

12.6 Funcția help  
În majoritatea situațiilor dacă apăsați tasta HELP pe display apare un mesaj care explică ce trebuie să faceți în continuare. Apăsați 
ESC pentru a ascunde mesajul de pe ecran.  
 

12.7 Rotirea tablei de joc ( ) 
La toate jocurile, cu excepția Reversi, Patru într-un șir și Nim, puteți roti tabla de joc. Pentru a roti tabla alegeți din meniul principal 

(cap.1.5) opțiunea ROTIRE, iar apoi apăsați ESC pentru a juca mai departe. Simbolul  indică că ambele părți joacă acum în direcția 
opusă față de cea normală. Atenție: în acest caz valorile pentru coordonatele câmpurilor trebuie să fie ignorate, deoarece de 
exemplu câmpul C3 devine f6. 
 

12.8 Configurarea unei poziții (#) 
Puteți aranja piesele de joc pe tablă într-o anume configurație, de exemplu pentru a reprezenta o problemă de șah dintr-o revistă. 
În acest sens alegeți din meniul principal (cap. 1.5) opțiunea CONFIGURARE. În șirul inferior sunt afișate următoarele: 

- Simbolul  sau  
- Simbolul # (clipind) care indică că aparatul se află în modul configurare.  
- Simbolul unui tip de piesă (cu excepția Nim). 
- Coordonatele unui câmp pe care se așază o piesă, respectiv de pe care se ia o piesă.  



 

18 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

(La jocul Patru într-un șir se afișează numai litera pentru o coloană. La Nim se afișează litera pentru o coloană și numărul de piese 
care se află în coloană).  
 

În timp ce computerul se află în modul configurare tablă de joc puteți realiza următoarele: 
- Să luați o piesă/un pion de pe câmp. Apăsați pe câmp și apoi pe ESC.  

(La jocul Northcote piesele nu pot fi capturate. La jocul Patru într-un șir apăsați pe coloană și apoi pe ESC pentru a 
îndepărta piesa cea mai de sus. La jocul Nim apăsați pe coloană și apoi pe ESC pentru a șterge o coloană întreagă; dacă 
doriți să modificați dimensiunea unei coloane apăsați pe coloană și apoi pe câmpul pe care trebuie să fie piesa cea mai 
de sus).  

- Ștergerea întregii table de joc: apăsați de mai multe ori pe  sau  până ce în șirul de jos apare Clear? Apăsați tasta E. 
(La jocul Northcote tabla nu poate fi ștearsă).  

- Selectarea unei piese/unui pion care trebuie așezat(ă) pe tablă. Apăsați de mai multe ori pe  sau  până la afișarea 
piesei sau pionului dorit în șirul inferior (numai la șah și dame).  

- Modificarea culorii ( sau ): apăsați pe SWAP.  
- Așezați o piesă/un pion la culoarea actuală (și de tipul actual) pe tabla de joc: apăsați câmpul dorit și apoi tasta E.  
(La jocul Patru într-un șir apăsați pe coloană și apoi pe tasta E pentru a așeza o piesă peste piesele deja existente. La jocul Nim 
apăsați pe coloană și apoi pe câmpul cel mai de sus al coloanei. La jocul Northcote apăsați pe câmpul dorit: piesa este mutată 
de pe câmpul anterior în coloana de pe acest câmp). 

Dacă la jocul de șah așezați pe tablă un rege, atunci regele de aceeași culoare este îndepărtat automat de pe câmpul momentan. 
Țineți cont de faptul că (dacă ați așezat toate piesele/toți pionii) actuala culoare reprezintă culoarea care va face următoare 
mutare. Procedați după cum urmează:  

- Ieșiți din modul configurare tablă de joc. Apăsați de mai multe ori pe  sau  până ce în șirul de jos apare Ready?. 
Apăsați tasta E. Acum puteți juca pornind de la această nouă poziție. Realizați o mutare sau apăsați pe SWAP pentru a 
lăsa computerul să facă o mutare.  

 

Dacă în poziția actuală nu este posibilă nicio mutare, atunci pe display apare ???, iar computerul rămâne în modul configurare 
tablă de joc. Dacă apăsați pe HELP veți primi alte explicații: la jocul de șah probabil lipsește un rege sau jucătorul care se află la 
mutare dă șah adversarului. Acum puteți modifica poziția de pe tablă astfel încât jocul să fie posibil în continuare; dacă doriți să 
ieșiți din modul configurare apăsați de mai multe ori pe  sau  până ce în șirul de jos apare CANCEL? Apăsați tasta E pentru a 
reveni la meniul principal (cap.1.5). 
Observație: La jocul de șah nu se poate face rocada cu o piesă care a fost așezată pe tablă în modul configurare. Dacă doriți să 
realizați o poziție în care se poate face rocadă puteți începe cu „Joc nou”, iar apoi să lăsați regii și turele pe câmpurile lor, în timp 
ce restul pieselor pot fi reconfigurate.  
 

12.9 Întreruperea partidei și salvarea jocului  
Dacă doriți să continuați jocul la un moment ulterior din timp opriți computerul cu tasta ON/OFF. Nu uitați că tasta ON/OFF este 
activă numai atunci când dvs. sunteți la mutare. 
Dacă doriți să reluați partida mai târziu, iar anumite piese nu mai sunt pe tablă în poziția inițială, atunci puteți reașeza piesele pe 
baza pozițiilor de pe displayul LCD.  
 
 

13. Probleme frecvente și soluțiile lor  
Acest produs a fost fabricat folosind standarde de calitate foarte înalte și a fost testat înainte de livrare. Din acest motiv este foarte 
puțin probabil ca produsul să prezinte erori în funcționare. Din experiența noastră așa-zisele „erori” sunt de obicei rezultatul 
greșelilor utilizatorilor în realizarea mutărilor sau se pot produce ca urmare a apăsării unei taste greșite. Din aceste motive 
computerul nu va reacționa conform așteptărilor utilizatorilor.  
Repetăm: Înainte de a interpreta o reacție neașteptată din partea computerului drept „eroare” vă rugăm să verificați temeinic 
dacă ați înțeles corect toți pașii de utilizare, precum și modul de realizare a mutărilor.  
O sursă obișnuită de erori este de ex. faptul că o mutare nu a fost indicată corect. Verificați dacă mutarea corespunde regulilor. În 
continuare vă prezentăm câteva informații și recomandări utile în cazul în care aveți vreo problemă cu computerul. Iată câteva 
dintre cele mai frecvente surse de eroare.  
 

13.1 Pe displayul LCD nu se afișează nicio informație  
Dacă pe display nu este afișată nicio informație, iar computerul nu reacționează la nicio apăsare de tastă sau introducere a unei 
mutări, motivele pot fi următoarele:  

1. Verificați dacă folosiți bateriile adecvate (tip AAA; vă rugăm să nu folosiți baterii reîncărcabile!). Sunt bateriile instalate 
corect? Verificați dacă polul pozitiv al bateriilor este așezat în partea corectă și dacă există contact. Dacă folosiți bateriile 
de o perioadă lungă de timp se poate ca acestea să fie descărcate. Instalați baterii noi.  

2. Dacă totul este în regulă cu bateriile se poate ca produsul să aibă disfuncționalități din cauza încărcării electrostatice. 
Împingeți un obiect ascuțit în orificiul marcat cu RESET, aflat în partea posterioară a computerului. Apăsați pe comutatorul 
RESET aflat dedesubt. Acum computerul ar trebui să funcționeze fără probleme.  

 

13.2 Computerul nu face nicio mutare  
Computerul a funcționat până acum perfect normal și deodată nu mai face nicio mutare. Care poate fi cauza? 
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1. Dacă pe ecran se rotește o clepsidră înseamnă că aparatul se gândește încă la mutarea sa. Așteptați până ce computerul 
realizează mutarea sau apăsați tasta SWAP pentru a întrerupe procesul de gândire al computerului. Computerul va 
răspunde imediat cu mutarea pe care o consideră cea mai bună.  

2. Dacă unul dintre simbolurile culoare este afișat static, înseamnă că computerul consideră că dvs. nu ați realizat ultima 
mutare. Verificați dacă poziția pieselor de pe tablă este identică cu poziția din memoria internă a computerului. Pentru 
controlul pieselor individuale folosiți displayul LCD. Dacă totul este în regulă înseamnă că sunteți la mutare.  

 

13.3 Computerul nu acceptă mutarea dvs.  
Dacă doriți să introduceți o mutare, iar computerul nu o acceptă motivele pot fi următoarele: 

13.3.1 La toate tipurile de joc 
Verificați dacă ați încheiat corect introducerea mutării prin apăsarea câmpului țintă,  
 

13.3.2 Modul șah  

 Dacă ați introdus o rocadă pentru dvs. sau pentru computer verificați dacă ați apăsat câmpul de start și câmpul țintă atât 
pentru rege, cât și pentru turn (vezi cap, 4.2.6). Dacă ați introdus en passant pentru dvs. sau computer verificați dacă ați 
îndepărtat corect pionul de pe tablă. Atenție: trebuie neapărat să apăsați pe câmpul pionului capturat! Numai în acest fel este 
sigur că pionul va fi identificat de către computer drept capturat (vezi cap. 4.2.6). 

 În caz de promovare a unui pion pe ultimul rând nu uitați să apăsați cu noua piesă pe câmpul de promovare și să încheiați astfel 
corect promovarea (vezi cap. 4.2.6). 

 Dacă simbolul șah „+” este activ pe display înseamnă că computerul v-a dat șah. În acest caz asigurați-vă că mutarea dvs. 
următoarea va anula acest șah. 

 Dacă nu există amenințare de șah verificați dacă regele dvs. nu este vulnerabil la o amenințare cu șah. Regele trebuie mutat 
numai în pătrățelele unde nu este atacat de niciuna dintre piesele adversarului. Pe de altă parte nu trebuie să mutați nicio 
piesă care protejează regele de o posibilă amenințare de șah de la adversar. 

 Dacă în centrul displayului LCD clipește simbolul # înseamnă că computerul se află în modul bancă de date pentru jocurile 
campionilor mondiali. Puteți ieși din modul replay apăsând START.  

 

13.3.3 Modul dame  

 Dacă jucați dame, iar ultima dvs. mutare a fost o captură, verificați dacă piesa capturată a fost îndepărtată atât de pe tablă, 
cât și din memoria internă a computerului. Acest lucru se obține prin apăsarea pionului capturat pe pătratul tablei de joc. 
Numai după aceea piesa este îndepărtată de pe tabla de joc.  

 Dacă la ultima dvs. mutare ați transformat un pion într-o damă nu uitați să apăsați cu dama promovată pe pătratul de 
promovare, căci numai astfel încheiați promovarea cu succes.  

 

13.4 Sunteți familiarizat cu adevărat cu toate regulile de joc? 
Cea mai frecventă sursă de erori este legată de faptul că mutările introduse nu respectă regulile. Înainte de a considera că este 
vorba despre o eroare a computerului verificați dacă mutarea dvs. a respectat 100% toate regulile. Dacă aveți dubii citiți capitolele 
în care sunt explicate aceste reguli.  
 

13.5 Computerul face mutări „nepermise” 
Dacă computerul face mutări care după părerea dvs. nu respectă regulile (ceea ce în principiu nu poate fi posibil), cauzele pot fi 
următoarele: 

 Verificați dacă poziția pieselor de pe tabla de joc corespunde cu cea din memoria internă a computerului. Folosiți în acest sens 
displayul LCD. Dacă poziția pieselor de pe tabla de joc nu este identică cu cea din memoria internă a computerului, înseamnă 
că eroarea a apărut probabil din cauza nerespectării regulilor. O cauză frecventă de erori de interpretare a regulilor sunt 
mutările speciale: rocadă, en passant sau promovarea pionilor pe șirul al optulea.  

 Apăsați tasta SWAP pentru a grăbi un răspuns din partea computerului. Dacă computerul realizează o mutare, înseamnă că 
problema nu este a aparatului. Anulați ultima mutare a computerului, respectiv a dvs. și reîncercați să introduceți o mutare 
pentru a continua partida.  

 

13.6 Nu se aude niciun semnal acustic  
Dacă nu se aud semnale sonore citiți cap. 12.1.1 pentru a descoperi cum activați sunetul. 
 

13.7 Comutatorul RESET  
În cazuri rare funcționarea perfectă a aparatului poate fi influențată de factori precum încărcarea electrostatică, câmpuri 
electromagnetice puternice sau alte surse de distorsiune electrică (de ex. computer sau televizor). Acest lucru este perfect normal 
și nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Comutatorul RESET din partea posterioară a aparatului are rolul de a relua setările din 
fabricație, astfel încât să puteți începe un joc nou fără alte probleme.  
 
14. Soluțiile exercițiilor  
Exercițiul 1 

1. h2-c7 mat 
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Exercițiul 2  

1. a2-g8 mat 
Exercițiul 3 

1.  d4-e5 h7-h8  2. e5-f6  h8-h7  3. g5-g7 mat  
Exercițiul 4 

1. c1-f4 c8-d8  2. f4-f8 mat 
Exercițiul 5 

1. a6-h6 mat 
Exercițiul 6 

1. a2-e2 d8-c8  2. e2-e8 mat 
Exercițiul 7 

1. c5-b8 c8-b8  2. d2-d8 mat 
Exercițiul 8 

1. e5-f6 g8-h8 (albul continuă imediat cu 2. a7-a8)  2. f6-g6 h8-g8  3. a7-a8 mat 
Exercițiul 9  

1. f8-g7+ h8-g8  2. g2-d5 mat 
Exercițiul 10 

1. f5-g6 h8-g8  2. g4-d5+ g8-h8  3. d6-e5 mat 
Exercițiul 11 

1. h6-g7+ h8-g8  2. e4-f6 mat 
Exercițiul 12 

1. f7-h6+ g8-h8  2. c5-d4 mat 
Exercițiul 13 

1. f5-d6 mat 
Exercițiul 14  
1. g2-g4 mat 
Exercițiul 15 

1. e6-f7 și indiferent de pionul pe care îl mută negrul urmează  2.g6-g7+ h8-h7   3.g7-g8 +   h7-h6    4. g8-g6 mat 
Exercițiul 16 

Albul nu trebuie să meargă pe mutarea 1. c6-d6? g6-f5 căci după aceea va fi pus în dificultate. Soluția corectă este 1. c6-

d7! și apoi 1. g6-f5 sau 1… g6-f7. Negrul pierde pionul și partida.  
Exercițiul 17 

1. e4-d6+ culege regele și pionul f7. 
Exercițiul 18 

Cu 1… a7-c6 urmat de 1… c6-e7, calul trece peste întreaga tablă de joc 
Exercițiul 19 

1. e3-d5+, iar dacă negrul capturează calul, pionul alb este vexat. În caz contrar albul capturează primul calul negru.  
Exercițiul 20  

După 1. d2-c1, negrul nu are nicio șansă contra 2. b4-c2 mat! 
Exercițiul 21 

După 1. g1-c5 albul poate captura toți pionii negri cu 2.  c5-d6, în timp ce negrul nu poate ajunge la albe 
Exercițiul 22 

1.  a6-b7+ 
Exercițiul 23 
După 1… c7-c5+ urmat de 2… c5c-4, nebunul alb este blocat.  
Exercițiul 24 

1. d5-c5+   a8-a7 2. b5-b6 mat 
Exercițiul 25 

1. b7-h7+   h8-g8 2. a7-g7 mat 
Exercițiul 26 

1. d2-d8+   a8xd8 2. d1xd8 mat 
Exercițiul 27 

După 1. a1xa6, negrul nu poate ataca turnul din cauza 2. e1-e8 mat 
Exercițiul 28 

1. d8-e8+   b6-e6 (în caz contrar se va pierde imediat tura de la e2)   2. e8xe6+     e5xe6     3.  a8-e8+ 
Exercițiul 29 

1. b2-g7  mat, dar nu cu 1. b2-b8+, căci negrul se poate apăra cu 1. … c5-f8! 


