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Gebruik de volgende handleiding, om het
programma "Koninkrijk" in de computer te
laden.

8) Op het scherm zal nu het ATABI-logo
zichtbaar zijn met de mededeling, dat
"Koninkrijk" wordt geladen.

1) Zorg er voor, dat uw ATARI 1010
programmarecorder op de juiste manier is
aangesloten op uw computer en de lichtnetadapter.
Raadpleeg, indien nodig, de handleiding van
de cassetterecorder voor verdere details.

2) Schakel

de lelevisie aan.

3)

Schakel nu de computer aan mel
behulp van de aan/uit schakelaar.
lndien u een ATARI printer en/of floppydisk
systsem op de compuler hebt aangesloten,
bestaat de mogelijkheid dat u problemen
ondervindt bij het laden van het
programma.
Dit is afhankelijk van de wijze waarop de
randapparatuur aan de computer is
gekoppeld. Het beste kunt u de cassetterecorder rechtstreeks op de computer
aansluiten. Als de problemen dan nog niet
zijn opgelost, raadpleeg dan de betrefiende
handleiding.

4)

Als de apparatuur op de juiste wijze is
aangesloten en aangeschakeld, zal op hel
beeldscherm de tekst "BEADY" zichtbaar
zijn, met de cursor daar direct onder.

5)

Plaats de cassette met hel programma
"Koninkrijk" in de cassetlerecorder met
kant 1 aan de bovenzijde. Spoel de band
terug naar het b€gin, als deze nog niet in
die @sitie slaat. Druk, als de band stopt, op
de STOP/EJEoT.toets.

6)

Tik op het loetsenbord de teksl "CLOAO"

en sla de rsturn-t@ts aan. De pisploon
herinnert u sr aan om de PLAY-toets van de
cassetterscorder in te drukken. Druk nu

nogmaals op de retu rn-toets.
Door het raampjs van de recorder kunt u
zien dat de band draait, hetgeen betekent
dat hst begin van het pr@ramma in de
computer wordt geladen.
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Als d€ lekst READY @nieuw @ het
be€ldscherm verschijnt, tik dan de teksl
RUN op het toetssnbord in en sla de relurntoets aan.

9) Als hel laden

is beeindigd zal het
aanvangsbeeld van het programma
"Koninkrijk" op het scherm zichtbaar zijn.
Onderaan het beeldscherm wordt de vraag
"Wilt u instructies (J/NP" gesteld.
Wilt u instructies zien, tik dan "J" in en druk
daarna op de RETURN-toets. Wilt u geen
instructies zien, tik dan in "N" en druk op
de RETURN{oets. Het beste kunt u, als u
hel spel voor de eerste keer speelt, de
inslructies even doorlezen.
'10) Als uw antwoord "Nee" is, wordt
onmiddellijk begonnen met het laden van
het programma in het geheugen van de
compuler. ls uw antwoord echter "Ja", dan
worden eerst de spelregels op het beeld,
scherm algebeeld.

'11) Druk daarna op de START-toets orn hel
programma "Koninkrijk" in de computer te
laden. Op het beeldscherm verschijnt dan
de tekst "Koninkrijk wordt geladen".

Nooi: het is mogelijk dat u tijdens het
invoeren van gegevens per ongeluk de
"inverse video"-to€ts aanslaat of de "lo^,er
case"-toets. De eerste toets heett tot gevolg
dat alle tekens geTnverteerd op het scherm
verschijnen (zwarte letters in een wit vlak)
lerwijl de tweede toets kleine letters geeft in
plaats van hoofdletters.
Als dit gebeurt, zult u merken dat de
computer uw invoer niet accepteert. Druk
op de "inverse video"-toets en/of druk

gelijktijdig op de shitt-loeis en de lower
case"-toets om weer in de "normale"
tekstmode terecht te komen.

12) Nadat het programma in de computer
is geladen zal op het beeldscherm een
zwart vlak zichtbaar worden met daarin de
spelgegevens. De vragen die aan u zullen
worden gesteld zijn:

Aantal hectaren te verkopen?
(hectaren te kopen?)
Zakken graan voor de bevolking?
Hectaren te beplanten?

Eerst moet u besluiten hoeveel hectaren
land u wilt verkopen. Als u land verkoopt zal
de hoeveelheid graan die u in opslag hebt
toenemen. Deze zakken graan worden

gebruiK om de mensen le voeden.
Uw belangrijkste taak is, er voor le zorgen
dat er geen mensen zullen verhongeren.
Als u land wilt kopen in plaats van
verkopen, geet dan als antwoord 0 en druk
op de RETURN-toets. Op het scherm
verschijnt dan de vraag "Aantal hectaren te
kopen?". Voer na iedere vraag het volgens
u meest toepasselijke aantal in.
Vervolgens moet u beslissen hoeveel graan
u de bevolking will geven, om te voorkomen
dat er mensen verhongeren. Er zijn 20
zakken graan nodig per persoon. Als de
bevolking dus 100 mensen groot is, heeft u
minstens 2000 zakken graan nodig om uw
mensen te voeden. Groeit nu de bevolking
bijvoorbeeld tot'115 mensen, dan heefl u
2300 zakken graan nodig.

De laatste vraag voor ieder jaar is, hoeveel
hectaren grond u wilt beplanten. Elke
persoon in uw koninkrijk kan '10 hectaren
land bewerken, kies dus'10 hectaren per
persoon als u de verhouding bepaalt tussen
het aantal hectaren en de bevolking van uw
stad. U heeft 66n zak graan nodig om twee
hectaren land in te zaaien.
Dat is alles wat u moet doen. Het klinkt
eenvoudig, maar het is het nietl Elke keer
dat u de drie hooldvragen hebt b€antwoord
gaat u verder naar het volgende jaar, tenzij
u een rekenlout maakt. Wat er dan gebeurt
zalde computer u laten weten . .
Als u gegevens wilt invoeren die niet in
overeenstemming zijn met de beschikbare
hoeveelheid, zal de computer uw invoer niet
accepteren en een passende mededeling
op het scherm plaatsen.
Als u uw 1o-jarige ambtsperiode uitdient,
heeft u de mogelijkheid om een volgende
periode te regeren.
Om het spel te herstarten, moet u op de
START-toets drukken.

a 19A3 AfARI tNfERNAftONAL tBENELUX) Bv
Panled in Hotland by Lotts Vetnis Drutketten

I(ANT 2:
De voorgaande instructies slaan op kant
van de spelcassette. Kant 2 bevat geen

1

inleidende instructies, maar slechts het
programma zelf. Handel volgens de
volgende richtlijnen om kant 2 te starten:

'l) Spoel de cassette terug in de beginpositie als hij nog niet in de beginstand
staat. Druk daarna op de STOP/EJECTtoets.
2) Tik de tekst CLOAD in op het toetsenbord en druk op de RETURN-toets.

3) Druk na de pieploon op de PLAY-toets
van de cassetterecorder en sla nogmaals
de RETURN-toets aan.

4) Als BEADY op

het beeldscherm
verschijnt, tik dan in "RUN" en druk @ de
RETUBN-toets. Het ATARllogo zat nu op
het beeldscherm verschijnen lerwijl
automatisch het programma in de
computer zal worden geladen.
Daarna zal het "Koninkrijk"-aanvangsbeeld
zichtbaar worden op het scherm, waarna u
klaar bent om met het spel te beginnen.

