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1. Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά του DGT Centaur, του τέλειου φίλου σας σκακιού!

Το σκάκι είναι καλύτερο όταν σας προκαλούν, αλλά έχετε ακόμα μια δίκαιη ευκαιρία να κερδίσετε. Είναι πολύ ικανοποιητικό όταν εσείς
έχετε έναν κατάλληλο αντίπαλο παρόμοιας δύναμης ή ακριβώς πάνω από το επίπεδό σας. Αυτό ακριβώς είναι το DGT Centaur
προσφορές. Διαθέτει ένα μοναδικό σύστημα για την ανάλυση του παιχνιδιού σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες
σας προκαλούν στο δικό σας προσωπικό επίπεδο. Επιπλέον, ο Centaur παίζει με πολύ ανθρώπινο τρόπο για εσάς
τέλεια εμπειρία παιχνιδιού.

Το Centaur είναι ένας υπολογιστής σκακιού υψηλής τεχνολογίας με πλακέτα αισθητήρων και καινοτόμα κυκλικά φώτα LED που υποδεικνύουν
οι κινήσεις. Δεν χρειάζεται να κοιτάξετε την οθόνη. μπορείτε να εστιάσετε πλήρως στον πίνακα και στα κομμάτια.
Το παιχνίδι του Centaur μοιάζει με το παιχνίδι ενός πραγματικού ατόμου και η άσκηση του σκακιού με το Centaur είναι επωφελές για εσάς
ανάπτυξη. Φυσικά, το Centaur είναι πάντα εκεί για εσάς, έτοιμο για ένα άλλο παιχνίδι!

Το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει οθόνη e-paper για αλλαγή των ρυθμίσεων, για προβολή της σημείωσης του παιχνιδιού ή για προβολή μιας εικόνας του
πίνακα, για να δείξετε συμβουλές ή για να δείτε την αξιολόγηση του υπολογιστή από τη θέση. Η οθόνη έχει απαλή αντίθεση
που είναι ευχάριστο για το μάτι και μπορεί να προβληθεί καλά από όλες τις κατευθύνσεις και κάτω από οποιοδήποτε φως.

Το DGT Centaur έχει σχεδιαστεί ως μια ελαφριά, μοντέρνα σκακιέρα με σχεδιασμένα κομμάτια σκακιού που σας επιτρέπουν
για να παίξετε, να εξασκηθείτε και να απολαύσετε το πιο δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι στον κόσμο όποτε θέλετε, όπου κι αν βρίσκεστε.
Ο Κένταυρος είναι πάντα εκεί για να είναι ο τέλειος φίλος σας στο σκάκι.

Ας παίξουμε σκάκι!

Υπολογιστής ώρας ρολογιού

Κατάσταση μπαταρίας

Σκακιέρα

Παίκτης ώρας ρολογιού
Βαθμολογία τρέχουσας θέσης

Μετακίνηση λίστας

Συμβουλή για την τρέχουσα θέση

Πάνω

Κάτω

Εντάξει / Μενού

Πίσω

Αναπαραγωγή / Παύση - Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Συμβουλή / Εναλλακτική κίνηση

Εικόνα 1. Επισκόπηση κουμπιών.
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2. Εξήγηση κουμπιών

Πάνω
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα πάνω για να μετακινηθείτε προς τα πάνω στη λίστα μενού. Στη σημείωση του παιχνιδιού μπορείτε να κρατήσετε
αυτό το κουμπί πιέστηκε προς τα κάτω για γρήγορη κύλιση.

Κάτω
Χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα κάτω για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα μενού. Στη σημειογραφία του παιχνιδιού μπορείτε
κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για γρήγορη κύλιση.

Πίσω
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Όταν πατηθεί αυτό το κουμπί στο παιχνίδι
στην οθόνη, η οθόνη e-paper ανανεώνεται.

Εντάξει / Μενού
Το κουμπί Ok χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων και στα υπομενού και χρησιμοποιείται επίσης για
επιβεβαιώστε μια επιλογή.

Συμβουλή / Εναλλακτική κίνηση
Αυτό είναι το κλειδί υπόδειξης. Όταν πατηθεί αυτό το κουμπί, ο Centaur δίνει μια υπόδειξη ή εναλλακτική κίνηση.

Αναπαραγωγή / Παύση - Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το Centaur ή για να το απενεργοποιήσετε. Όταν παίζετε με χρονοδιακόπτη, αυτό το κουμπί είναι
χρησιμοποιείται για παύση ή έναρξη των ρολογιών.

Λειτουργήστε το μενού
Για να χειριστείτε το μενού, πατήστε το κουμπί "Ok / Menu". Ανοίγει το κύριο μενού.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στο μενού. Αν
απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο υπομενού με το κουμπί "Ok / Menu". Εάν το
ο δρομέας είναι σε μια επιλογή, η τρέχουσα επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από
πατώντας ξανά το κουμπί "Ok / Menu". Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Πίσω" για να επιστρέψετε στο τελευταίο
οθόνη μενού / αναπαραγωγής.

Εικόνα 2. Μενού.
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3. Ξεκινήστε να παίζετε σκάκι

Όταν χρησιμοποιείτε το Centaur για πρώτη φορά, συνιστάται η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας. Για να το φορτίσετε συνδέστε τον προσαρμογέα
όπως αναφέρεται στον γρήγορο οδηγό.

Σχήμα 3. Θέση εκκίνησης.

Ένδειξη LED
Όταν κάνετε μια κίνηση, το τετράγωνο προορισμού θα ανάψει σύντομα υποδεικνύοντας ότι ο Centaur έχει αναγνωρίσει
η σειρά σου. Ο Κένταυρος σκέφτεται τώρα την κίνηση του. Η κίνηση του Κένταυρου θα δείξει την εναλλαγή
αναβοσβήνει το τετράγωνο εκκίνησης και το τετράγωνο προορισμού για το κομμάτι που θέλει να μετακινήσει. Θα σταματήσει
αναβοσβήνει μόλις κάνετε την κίνηση για τον Centaur. Μετά από αυτό είναι η σειρά σας και μπορείτε να κάνετε την επόμενη
κίνηση.

Μπορείτε πάντα να αποφασίσετε να αγνοήσετε την υποδεικνυόμενη κίνηση που ο Centaur θέλει να παίξει και να κάνει διαφορετικό
αντ 'αυτού για τον Centaur. Το Centaur θα εντοπίσει αυτόματα οποιαδήποτε άλλη κίνηση κάνετε και θα παίξετε
συνεχίστε με αυτήν την κίνηση.

Μια παράνομη κίνηση
Εάν παίζετε μια κίνηση που, σύμφωνα με τους κανόνες του σκακιού, δεν επιτρέπεται, το
το τετράγωνο αναχώρησης και η πλατεία προορισμού θα αναβοσβήνουν γρήγορα και, όταν ακούγεται
είναι ενεργοποιημένο, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Στην οθόνη εμφανίζονται τρία ερωτηματικά
για να δείξει μια παράνομη κίνηση. Η αναλαμπή των τετραγώνων θα σταματήσει όταν το κομμάτι
επανατοποθετείται στην αρχική του πλατεία ή όταν γίνεται νομική κίνηση.

Τα τρία ερωτηματικά εμφανίζονται όταν:

• Ο Κένταυρος έλεγξε τον Βασιλιά σας, αλλά η κίνηση σας δεν υπερασπίστηκε τον έλεγχο.
υπερασπιστείτε τον έλεγχο είτε μετακινώντας ένα κομμάτι μεταξύ του Βασιλιά σας και του
το επιθετικό κομμάτι, συλλαμβάνοντας το επιθετικό κομμάτι ή μετακινώντας το
Βασιλιάς σε μια πλατεία όπου δεν είναι πλέον υπό έλεγχο.

• Ο Κένταυρος εντόπισε μια κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες για την κίνηση αυτού
κομμάτι; ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει το κομμάτι στο σωστό τετράγωνο προορισμού
σύμφωνα με τους κανόνες κίνησης για το συγκεκριμένο κομμάτι.

• Ο Κένταυρος δεν μπορεί να ανιχνεύσει το κομμάτι. ελέγξτε αν τοποθετήσατε το κομμάτι στο
κέντρο της πλατείας προορισμού.

Σχήμα 4. Τρία ερωτηματικά.

Ξεκινήστε ένα παιχνίδι
Ενεργοποιήστε το Centaur πατώντας το κουμπί "Αναπαραγωγή / Παύση". Κατά την εκκίνηση, ο Κένταυρος
Οι μπιπ και τα LED στο ταμπλό ανάβουν και ανιχνεύονται τα πιόνια.

Τοποθετήστε τα κομμάτια στο ταμπλό στην αρχική τους θέση.

Τώρα μπορείτε να κάνετε την πρώτη σας κίνηση και το παιχνίδι ξεκινά. Δεν χρειάζεται να
πιέστε στα τετράγωνα αλλά μπορείτε απλά να μετακινήσετε τα κομμάτια όπως θα κάνατε σε ένα
κανονική σκακιέρα.

Για να απενεργοποιήσετε το Centaur, κρατήστε πατημένο το κουμπί "Αναπαραγωγή / Παύση" για τρία δευτερόλεπτα. ΕΝΑ
ακούγεται σύντομος τόνος. Κατά τη διακοπή λειτουργίας, η λυχνία LED στη δεξιά γωνία πάλλεται αργά
έως ότου το Centaur απενεργοποιηθεί εντελώς.
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Σχήμα 5. Λήψη πίσω / movelist.

Σχήμα 6. Υπόδειξη.

Δεν εντοπίζεται σωστά μια κίνηση
Σε σπάνιες περιπτώσεις, το Centaur δεν εντοπίζει σωστά μια κίνηση. Μπορείτε εύκολα να λύσετε αυτό το πρόβλημα ανυψώνοντας το
κομμάτι και βάζοντας το πίσω στην πλατεία προορισμού. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε το κομμάτι στην αρχική του πλατεία
και επαναλάβετε την κίνησή του.

Πάρε πίσω
Το Centaur σάς επιτρέπει να κάνετε μια ή περισσότερες κινήσεις. Μπορείτε να πάρετε πίσω όσα πολλά
κινείται όπως θέλετε, αλλά πρέπει πάντα να το κάνετε ακριβώς με την αντίστροφη σειρά με την οποία
οι κινήσεις έγιναν αρχικά. Για να πάρετε μια κίνηση απλά βάλτε το κομμάτι
πίσω στην πλατεία από την οποία προήλθε. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη λίστα μετακινήσεων για να δείτε
ποιες κινήσεις έγιναν και με ποια σειρά έγιναν. Κατά την επιστροφή
οι κινήσεις το κάνουν ένα προς ένα, παίρνοντας πίσω την τελευταία κίνηση και ούτω καθεξής. Ο Κένταυρος θα
ανιχνεύει αυτόματα πότε παίρνετε πίσω κινήσεις και αυτόματα
προσαρμόστε τη λίστα μετακινήσεων και τη θέση του πίνακα όπως υποδεικνύεται στην οθόνη.

Ιχνος
Ο Κένταυρος μπορεί να προτείνει καλές κινήσεις. Πατώντας το κουμπί «Συμβουλή / Εναλλακτικό
κίνηση », ο Centaur θα δείξει την καλύτερη κίνηση καθώς και πολλές εναλλακτικές. Οπως και
Μόλις κάνετε μια κίνηση στον πίνακα, η οθόνη υπόδειξης θα εξαφανιστεί. ο
η κίνηση που κάνετε δεν πρέπει να είναι μία από τις προτεινόμενες κινήσεις. Μπορείτε επίσης να
απόκρυψη της οθόνης υπόδειξης πατώντας ξανά το κουμπί υπόδειξης.

Είναι δυνατόν να λαμβάνετε συνεχώς συμβουλές σε κάθε στροφή ενεργοποιώντας το "Υπόδειξη"
επιλογή στο μενού "Οθόνη" (βλ. σχήμα 12). Με αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη, σε κάθε μία
στρέψτε μια υπόδειξη θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εναλλακτική κίνηση
Το κουμπί "Συμβουλή / Εναλλακτική κίνηση" μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να λάβετε προτάσεις για
ο υπολογιστής κινείται. Εάν είναι η σειρά του Κένταυρου, θα δείξει πρώτα την καλύτερη του κίνηση. Με
πατώντας το κουμπί "Συμβουλή / Εναλλακτική κίνηση", θα εμφανιστούν εναλλακτικές κινήσεις
την οθόνη. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αποφασίσετε να παίξετε την προτεινόμενη κίνηση, να παίξετε
μία από τις εναλλακτικές κινήσεις, ή να παίξουμε εντελώς διαφορετική κίνηση.
Ο Centaur θα δεχτεί κάθε κίνηση που παίζετε ως δική της κίνηση και θα συνεχίσει το παιχνίδι.
Η οθόνη με εναλλακτικές κινήσεις θα εξαφανιστεί μόλις γίνει μια κίνηση.
Μπορείτε πάντα να κάνετε μια άλλη κίνηση από ό, τι αναφέρεται στην οθόνη. ο
Η οθόνη με προτεινόμενες εναλλακτικές κινήσεις θα εξαφανιστεί επίσης πατώντας ξανά
η «Συμβουλή / Εναλλακτική κίνηση».

Μακρύ και κοντό κάστρο
Το μακρύ ρίξιμο υποδεικνύεται στην οθόνη με 0-0-0 και το μικρό ρίξιμο με 0-0. Εσείς
εκτελέστε αυτήν την κίνηση μετακινώντας πρώτα το King δύο τετράγωνα και μετά μετακινώντας το
Κορώνη.

Σελίδα 7

7

Προώθηση πιόνι
Όταν ένα πιόνι φτάνει στην άλλη πλευρά του σκάφους, προωθείται σε άλλη
κομμάτι. Στην οθόνη εμφανίζονται τα διάφορα κομμάτια που μπορείτε να επιλέξετε. Αν εσύ δεν
επιλέξτε ένα κομμάτι, ο Centaur θα υποθέσει ότι θέλετε το πιόνι να μετατραπεί σε βασίλισσα. Σε
Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε απλά να παίξετε την επόμενη κίνηση του Centaur και να συνεχίσετε το παιχνίδι. Προς την
προωθήστε σε ένα διαφορετικό κομμάτι, επιλέξτε το κομμάτι πατώντας τα "Πάνω" και "Κάτω"
κουμπιά και επιβεβαιώνοντας την επιλογή σας πατώντας το κουμπί "Ok / Menu". ο
Η οθόνη επιλογής θα εξαφανιστεί και μπορείτε να συνεχίσετε το παιχνίδι.

Για να τερματίσετε το παιχνίδι
Έχετε κερδίσει το παιχνίδι αν έχετε ήσυχο Centaur ή έχετε χάσει το παιχνίδι
όταν ο Centaur σε έκανε ματ. Άλλοι λόγοι για τον τερματισμό ενός παιχνιδιού είναι α
κλήρωση, ένα αδιέξοδο ή ανεπαρκές υλικό για ματ. Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού
εμφανίζεται στην οθόνη.

• Μαμά
Εμφανίζεται ένας ματς με 1-0 (λευκό κέρδος) ή 0-1 (μαύρο κέρδος) και
Το "Checkmate" εμφανίζεται στην οθόνη.

• Αδιέξοδο
Το παιχνίδι σχεδιάζεται όταν ο παίκτης που κινείται δεν έχει νόμιμη κίνηση και του
Ο Βασιλιάς δεν είναι υπό έλεγχο. Το παιχνίδι λέγεται ότι τελειώνει στο "Stalemate". Το αποτέλεσμα του
το παιχνίδι είναι ισοπαλία και το "Stalemate" εμφανίζεται στην οθόνη.

• Σχεδιάζω
Σε ισοπαλία, το παιχνίδι τελειώνει με ισοπαλία. Στην οθόνη θα εμφανίζεται η σημείωση "½ - ½"
με τη λέξη «Remis».

Σχήμα 7. Προώθηση πιόνι.

Ξεκινήστε ένα νέο παιχνίδι
Αν θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι, απλώς τοποθετήστε όλα τα κομμάτια στην αρχική θέση. Μόλις ο Κένταυρος
ανιχνεύει ότι τα κομμάτια βρίσκονται στην αρχική θέση ξεκινά αυτόματα ένα νέο παιχνίδι. Θα ακούσετε ένα
μπιπ (εάν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος) για να υποδείξει ότι μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο παιχνίδι.

Προσοχή! Οι πληροφορίες παιχνιδιού για το προηγούμενο παιχνίδι διαγράφονται μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της εκκίνησης
θέση για ένα νέο παιχνίδι? το προηγούμενο παιχνίδι σας δεν μπορεί πλέον να προβληθεί.

Διακοπή και επανεκκίνηση ενός παιχνιδιού
Μπορείτε να διακόψετε ένα παιχνίδι και να το συνεχίσετε αργότερα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού απλώς απενεργοποιήστε το Centaur πατώντας
το κουμπί "On / Off" για 3 δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε μπορείτε να αφαιρέσετε τα κομμάτια από το ταμπλό. Πότε
Επανεκκίνηση του Centaur, στην οθόνη εμφανίζεται η αναβαλλόμενη θέση του παιχνιδιού. Αν είχατε αφαιρέσει τα κομμάτια,
αντικαταστήστε τα όπως υποδεικνύεται στην οθόνη και μπορείτε να συνεχίσετε το παιχνίδι.

Προσοχή! Μην τοποθετείτε τα κομμάτια στην αρχική θέση. Εάν το κάνετε αυτό, το τρέχον παιχνίδι σας θα αφαιρεθεί
από τη μνήμη του πίνακα.

Σελίδα 8
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4. Τρόπος παιχνιδιού

Το Centaur έχει τρεις τρόπους παιχνιδιού: Friendly, Challenging και Expert. Πότε
ενεργοποιείτε πρώτα το Centaur είναι στη λειτουργία «Φιλική». Φεύγετε από το «Παιχνίδι
μενού "λειτουργίας" πατώντας το κουμπί "Αναπαραγωγή / Παύση". Επιβεβαιώστε την επιλογή σας έως
πατώντας το κουμπί "Ok". Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή και κατά τη διάρκεια
ένα παιχνίδι. Η αλλαγή της λειτουργίας δεν επηρεάζει τις υποδείξεις του υπολογιστή
θα προτείνει πάντα τις πιο δυνατές κινήσεις.

• Φιλικό
Η επιλογή "Φιλικό" σας δίνει μια δίκαιη ευκαιρία να κερδίσετε. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Ο Centaur αναλύει το παιχνίδι σας και καθορίζει τη δύναμή σας. Ο Κένταυρος θα
παίξτε στο επίπεδο των δεξιοτήτων σας, ώστε να έχετε έναν αντίστοιχο αντίπαλο. Αυτό είναι
ο τέλειος τρόπος για ένα χαλαρό, ευχάριστο και εκπαιδευτικό παιχνίδι σκακιού.

• Προκλητικό
Η λειτουργία "Challenging" είναι λίγο πιο απαιτητική. Είναι η τέλεια λειτουργία
αν θέλετε να βελτιώσετε τις ικανότητές σας και να παίξετε ενάντια σε έναν αντίπαλο που είναι
λίγο πιο δυνατός από τον εαυτό σας. Ο Centaur θα συνεχίσει να παίζει στο επίπεδό σας, αλλά θα παίξει
ισχυρότερες κινήσεις πιο συχνά.

• Ειδικός
Σε λειτουργία "Expert", ο κινητήρας του Centaur θα λειτουργεί με πλήρη ισχύ χωρίς προσαρμογή
στο επίπεδό σας ή τη δύναμη που παίζετε.

Παίζει υπολογιστή
Στο υπομενού Λειτουργία παιχνιδιού, μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα που πρέπει να παίζει ο υπολογιστής. Το χρώμα του παιχνιδιού του
ο υπολογιστής μπορεί να ρυθμιστεί σε "Μαύρο" ή "Λευκό".

• Μαύρο
Όταν ενεργοποιείτε το Centaur και αρχίζετε να παίζει, υποτίθεται ότι παίζετε με τα λευκά κομμάτια και αυτό
Ο Κένταυρος παίζει με τα μαύρα κομμάτια. Στο υπομενού "Game mode" μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα με
που θέλετε να παίξει ο Centaur.

• Λευκό
Εάν επιλέξετε να παίξετε με τα μαύρα κομμάτια και θέλετε το Centaur να παίξει με λευκό, ο πίνακας στο
η οθόνη θα γυρίσει. Τα λευκά κομμάτια θα βρίσκονται στην άλλη πλευρά του πίνακα. Θα πρέπει να
αλλάξτε τα κομμάτια στον πραγματικό πίνακα που θα πρέπει να αλλάξετε τον εαυτό σας.

• Αναλύσεις
Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή, ο Centaur θα παρατηρήσει ένα παιχνίδι που παίζεται στο ταμπλό. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Κένταυρος
δεν θα προτείνει κινήσεις και τα τετράγωνα δεν θα ανάψουν. Εάν πατήσετε το κουμπί "Συμβουλή" θα το κάνετε
δείτε συμβουλές. Ο Κένταυρος θα δείξει εάν μια κίνηση που παίχτηκε ήταν μια καλή κίνηση ή εάν υπάρχει καλύτερη επιλογή.
Αυτός ο τρόπος ανάλυσης μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή και την ανάλυση ενός παιχνιδιού. Είναι επίσης μια καλή επιλογή
παίξτε με έναν αντίπαλο χωρίς να ανάβουν τα πεδία. Η επιλογή "Συμβουλή" παραμένει διαθέσιμη και μπορεί να βοηθήσει
βελτιώστε το παιχνίδι σας.

Σκορ
Ο Κένταυρος χρησιμοποιεί έναν αριθμό για να δώσει μια τιμή σε κάθε θέση. Με αυτό το σκορ (η αξιολόγηση του υπολογιστή)
Ο Κένταυρος συγκρίνει τη θέση των λευκών κομματιών με τη θέση των μαύρων κομματιών. Ένα θετικό σκορ
("+") Σημαίνει ότι το λευκό είναι καλύτερο. μια αρνητική βαθμολογία ("-") σημαίνει ότι το μαύρο είναι καλύτερο. Το σκορ σχετίζεται με την τιμή του
τα κομμάτια. Για παράδειγμα, εάν το λευκό έχει ένα επιπλέον πιόνι σε σύγκριση με το μαύρο, το σκορ είναι "+1". Αλλά αν το μαύρο έχει
τέσσερα περισσότερα πιόνια από το λευκό, το σκορ δηλώνεται ως "-4". Το σκορ σχετίζεται με την υλική αξία του
διαφορετικά πιόνια: ένα πιόνι είναι 1 βαθμός, ένας ιππότης ή ένας επίσκοπος είναι 3 βαθμοί, ένας πύργος είναι 5 βαθμοί και μια βασίλισσα
είναι 9 πόντοι.

Εικόνα 8. Τρόπος παιχνιδιού.
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Όταν ο Centaur αξιολογεί μια θέση, δεν εξετάζει μόνο τις υλικές διαφορές μεταξύ λευκού και μαύρου,
αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τη θέση των κομματιών, είτε είναι ενεργά είτε παθητικά, και αν
υπάρχουν τακτικές δυνατότητες στη θέση. Συγκρίνοντας τις βαθμολογίες για διαφορετικές κινήσεις μπορείτε να δείτε
η οποία κινείται οδηγεί σε καλύτερη θέση.

5. Ώρα παιχνιδιού

Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε ένα ρολόι όταν παίζετε εναντίον του Centaur.

Από προεπιλογή, ο χρονοδιακόπτης παιχνιδιού είναι απενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε το πατώντας το "Ok /
Κουμπί "Μενού" και μετά επιλέγοντας την επιλογή "Ώρα παιχνιδιού". Μπορείτε να επιλέξετε
ακόλουθοι χρόνοι παιχνιδιού: 2, 5, 10, 20, 30, 45, 60 ή 90 λεπτά ανά παίκτη ανά
παιχνίδι. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους μετακινηθείτε στο μενού και η επιλογή σας είναι
επιβεβαιώθηκε πατώντας το κουμπί "Ok". Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι και να βγείτε από το μενού
πατήστε το κουμπί "Αναπαραγωγή-Παύση". Οι ώρες ρολογιού θα εμφανίζονται στην οθόνη.

Το ρολόι ξεκινά μόλις κάνετε την πρώτη σας κίνηση. Ρολόι παιχνιδιού του Κένταυρου,
θα μετρήσει αντίστροφα και θα σταματήσει μόλις ο Κένταυρος δείξει την κίνηση του. Μετά απο εσένα
έκανε την κίνηση του Centaur στο ταμπλό, το ρολόι σας θα ξεκινήσει και θα συνεχίσει το
αντίστροφη μέτρηση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Play-Pause" για να σταματήσετε τα ρολόγια ανά πάσα στιγμή
για παύση του παιχνιδιού.

Όταν ένας παίκτης φτάσει πρώτα στις 0:00:00 και χρησιμοποιήσει όλη του την ώρα, μια σημαία θα είναι
εμφανίζεται δίπλα στο ρολόι. Το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί, ακόμη και όταν το
το ρολόι έφτασε στις 0:00:00.

6. Ξεκινήστε από μια θέση παιχνιδιού / Ορίστε κομμάτια

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια θέση και να συνεχίσετε να παίζετε από αυτήν τη θέση. Αυτό μπορεί
να χρησιμοποιηθούν για να αναλύσουν ή να παίξουν μια ενδιαφέρουσα θέση ή για να λύσουν ένα σκάκι
παζλ.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ρυθμίσετε μια θέση: ξεκινώντας από την αρχή
θέση ή ξεκινώντας με έναν κενό πίνακα.

Ρύθμιση από την αρχική θέση
Ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργήσετε μια θέση είναι να ξεκινήσετε στην αρχική θέση.
Για αυτό, τοποθετήστε πρώτα όλα τα κομμάτια στην αρχική θέση σαν να θέλετε να ξεκινήσετε
ένα νέο παιχνίδι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στην κύρια οθόνη πριν μπείτε στο μενού
και επιλέγοντας την επιλογή "Ορισμός κομματιών".

Αυτή τη στιγμή μπορείτε να σηκώσετε ένα κομμάτι και να το μετακινήσετε σε οποιοδήποτε τετράγωνο (ή να το αφαιρέσετε
από το διοικητικό συμβούλιο). Δεν είναι απαραίτητο να μετακινείτε κομμάτια κατά την εγκατάσταση
σύμφωνα με τους κανόνες του σκακιού.

Ο Κένταυρος θυμάται ποιο κομμάτι τέθηκε τελευταία φορά και οποιοδήποτε επόμενο κομμάτι
που τοποθετείτε στο ταμπλό θα είναι αυτού του τύπου. Θα δείτε επίσης τον τύπο
υποδεικνύεται στην οθόνη Centaur. Η δημιουργία μιας θέσης με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ
διαισθητικό όπως θα δείτε όταν το δοκιμάζετε μερικές φορές.

Όταν έχετε ρυθμίσει την επιθυμητή θέση στον πίνακα, πατήστε το "Ok /
Κουμπί "Μενού". Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις (βλ. Εικ. 11).

Εικόνα 10. Ρυθμίστε τα κομμάτια.

Σχήμα 9. Ώρα παιχνιδιού.
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Κατεύθυνση του παιχνιδιού
Με την επιθυμητή θέση στο ταμπλό, ο Centaur πρέπει τώρα να ενημερωθεί
ποια είναι η κίνηση του και σε ποια κατεύθυνση κινούνται τα πιόνια.

• Λευκό
Η κατεύθυνση παιχνιδιού των λευκών πιόνι είναι από κάτω προς τα πάνω στο
σκακιέρα.

• Λευκό
Η κατεύθυνση παιχνιδιού των λευκών πιόνι είναι από πάνω προς τα κάτω στο
σκακιέρα.

Να μετακινήσω
Τώρα υποδείξτε ποια πλευρά πρόκειται να κινηθεί στη θέση.

• Λευκό
Επιλέξτε λευκό αν το λευκό πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση στη θέση.

• Μαύρο
Ορίστε το μαύρο αν το μαύρο πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση.

Ο υπολογιστής παίζει με
Αν θέλετε να παίξετε τη θέση εναντίον του Centaur, πρέπει τώρα να καθορίσετε εάν παίζει ο Centaur
τα μαύρα κομμάτια ή με τα λευκά κομμάτια. Εναλλακτικά μπορείτε να ρυθμίσετε το Centaur να αναλύσει τη θέση.

• Λευκό
Ορίστε το λευκό αν θέλετε ο Centaur να παίζει με τα λευκά κομμάτια.

• Μαύρο
Ορίστε μαύρο αν θέλετε ο Centaur να παίζει με τα μαύρα κομμάτια.

• Ανάλυση
Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, ο Centaur αναλύει το παιχνίδι. Ο Κένταυρος δεν θα κάνει καμία κίνηση κατά τη διάρκεια
το παιχνίδι και τα τετράγωνα δεν θα ανάψουν. Εάν πατήσετε το κουμπί ερωτηματικού, θα δείτε συμβουλές.
Ο Κένταυρος δείχνει εάν η κίνηση που παίχτηκε ήταν μια καλή κίνηση ή αν υπάρχει κάτι καλύτερο
επιλογή. Πατήστε το κουμπί "Αναπαραγωγή / Παύση" για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Εάν η θέση του σκάφους και η ρύθμιση σας
επιτρέπεται, ο Centaur θα μεταβεί στο μενού αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε το παιχνίδι σας από τη ρύθμιση
θέση.

Δεν επιτρέπεται η θέση ή η ρύθμιση
Εάν δεν επιτρέπονται οι ρυθμίσεις ή η θέση στο ταμπλό, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και ο Centaur θα επιστρέψει στο
τις ρυθμίσεις της οθόνης. Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε αν η καθορισμένη θέση συμμορφώνεται με τους κανόνες του σκακιού.
Για παράδειγμα, ελέγξτε τα εξής:

• Υπάρχει ένας λευκός και ένας μαύρος βασιλιάς στο ταμπλό;
• Είναι ένας από τους Βασιλιάδες σε έλεγχο, αλλά είναι η άλλη πλευρά να κινηθεί;
• Υπάρχει ένα πιόνι στην πρώτη ή την τελευταία σειρά;
• Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια ενός τύπου στο ταμπλό; Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να έχουμε δύο βασιλιάδες
του ίδιου χρώματος ή να έχουν εννέα πιόνια του ίδιου χρώματος.

• Η ρύθμιση δεν μπορεί να είναι άμεσα ματ.

Αυτή τη στιγμή, εάν θέλετε να αλλάξετε ένα κομμάτι σε ένα άλλο κομμάτι, μπορείτε να το αλλάξετε:
• Σηκώστε το κομμάτι που θέλετε να αλλάξετε.

Σχήμα 11. Δεύτερη οθόνη του
Βάζω τα κομμάτια.
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7. Οθόνη

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας. Χρήση
τα πλήκτρα βέλους για κύλιση στο μενού και πατήστε το κουμπί "Ok / menu" για να γυρίσετε
επιλογές ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Βγείτε από το μενού πατώντας το κουμπί "Αναπαραγωγή / Παύση". Αν θέλετε
επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη μενού πατήστε το κουμπί "Πίσω".

Σανίδα
Η σκακιέρα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην οθόνη. Η σκακιέρα δείχνει όλα
τις κινήσεις σας. Εάν θέλετε να αποσύρετε μια κίνηση, θα δείτε τη θέση του σκακιού
κομμάτι στη σκακιέρα.

Ρολόι
Το ρολόι μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην οθόνη. Το ρολόι εμφανίζεται αμέσως
Η "ώρα παιχνιδιού" ορίζεται στο κύριο μενού.

Σκορ
Η βαθμολογία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην οθόνη. Το σκορ δείχνει τη δύναμη του
τη θέση σας ή τη θέση του Κένταυρου, αλλά και πόσο ισχυρή είναι μια πιθανή κίνηση.

Ιχνος
Η υπόδειξη μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην οθόνη. Ο Κένταυρος μπορεί να σας δώσει συμβουλές και προτάσεις
μια καλή κίνηση. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται μια ένδειξη στην οθόνη με κάθε
κίνηση. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές όταν πατάτε το "Υπόδειξη /
Κουμπί εναλλακτικής κίνησης ».

Μετακίνηση λίστας
Ο Κένταυρος δείχνει τις κινήσεις του παιχνιδιού. Αυτή η λίστα μπορεί να εμφανίζεται σε μικρές ή μεγάλες
γραμματοσειρά.

Εικόνα 12. Επιλογές εμφάνισης.

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το εικονίδιο του κομματιού στο οποίο θέλετε να αλλάξει το ανυψωμένο κομμάτι.
• Βάλτε το ανυψωμένο κομμάτι στο απαιτούμενο τετράγωνο.
• Το κομμάτι έχει πλέον αλλάξει στο επιλεγμένο κομμάτι.

Ρύθμιση από έναν κενό πίνακα
Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια θέση είναι να ξεκινήσετε με έναν κενό πίνακα. Μεταβείτε στο μενού "Ορισμός κομματιών".
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους, επιλέξτε το εικονίδιο του κομματιού που θέλετε να βάλετε στον πίνακα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το πραγματικό
κομμάτι στο ταμπλό στην προοριζόμενη πλατεία. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε περισσότερα κομμάτια του ίδιου τύπου μπορείτε
τώρα τοποθετήστε όλα τα κομμάτια αυτού του τύπου.

Μετά από αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε άλλα κομμάτια και να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
Προσέξτε να επιλέξετε σωστά το εικονίδιο κατά την τοποθέτηση κομματιών. Εάν τοποθετήσατε κατά λάθος ένα λάθος κομμάτι, εσείς
μπορεί να το λύσει επιλέγοντας ξανά το σωστό εικονίδιο.
Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της θέσης, επιλέξτε το κουμπί "Ok / μενού" και κάντε τις επιλογές στο
οθόνη επόμενου μενού όπως υποδεικνύεται παραπάνω στην ενότητα «Ρύθμιση από την αρχική θέση».
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8. Ήχος

Από προεπιλογή, ο ήχος είναι ενεργοποιημένος. Θα υπάρχει ένας ήχος όταν:
• Ξεκινώντας το Centaur και όταν το απενεργοποιείτε
• Πραγματοποιείται παράνομη κίνηση
• Ο Centaur απενεργοποιείται μετά από 30 λεπτά αδράνειας
• Έχει δημιουργηθεί μια παράνομη θέση "Σετ κομματιών"
• Σε σκληρή επαναφορά

Όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, θα ακούσετε ένα μικρό ηχητικό σήμα μόνο όταν ενεργοποιείτε το Centaur.

9. Φως

Η ένταση των LED μπορεί να ρυθμιστεί σε Χαμηλή, Μεσαία ή Υψηλή. Όταν παίζετε σε ένα πιο σκοτεινό δωμάτιο το
Τα LED μπορούν να μειωθούν. Όταν παίζετε έξω ή στο φως του ήλιου, η ένταση μπορεί να αυξηθεί.

10. Γλώσσα

Από προεπιλογή, το Centaur έχει οριστεί στα Αγγλικά. Μπορεί να οριστεί σε Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά,
Πολωνικά, Ρωσικά ή Τουρκικά.

11. Εξοικονόμηση ενέργειας

Μετά από 30 λεπτά αδράνειας, ο Κένταυρος απενεργοποιείται. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο ήχος, θα ακουστεί ένα σύντομο μπιπ.
Το τρέχον παιχνίδι αποθηκεύεται. (βλ. ενότητα «Παύση και συνέχιση παιχνιδιού»).

Αναγκαστική απενεργοποίηση
Εάν το Centaur σταματήσει να αποκρίνεται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού και δεν μπορεί να το απενεργοποιήσετε, μπορείτε να το αναγκάσετε να κλείσει
κρατώντας πατημένο το "Αναπαραγωγή / Παύση" για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο Centaur επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

12. Αξεσουάρ

Περιεχόμενα:
• Ηλεκτρονική σκακιέρα
• Σκάκι (με δύο βασίλισσες για κάθε χρώμα)
• Universal τροφοδοτικό
• Το εγχειρίδιο
• Ένας γρήγορος οδηγός

13. Συντήρηση και υποστήριξη

Για σκοπούς εγγύησης και μελλοντικές ενημερώσεις, καταχωρίστε το Centaur στον ιστότοπό μας. Για προϊόν
εγγραφή μεταβείτε στην ενότητα υποστήριξης του ιστότοπου DGT και επιλέξτε "Καταχώριση του προϊόντος σας".

Το Centaur είναι τελειωμένο με υψηλής ποιότητας τυπωμένη σκακιέρα. Όταν αντιμετωπίζεται με προσοχή θα δώσει
πολλά χρόνια απόδοσης χωρίς προβλήματα. Για να καθαρίσετε τη σανίδα πρέπει να είναι ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί
μεταχειρισμένος. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υγρά καθαρισμού.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε τις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξη
τμήμα της ιστοσελίδας μας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λύση στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το DGT

τμήμα υποστήριξης.
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14. Όροι εγγύησης

Το Centaur συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Εάν, παρά την προσοχή μας στην επιλογή εξαρτημάτων,
υλικά, παραγωγή ή μεταφορά, το Centaur σας παρουσιάζει ένα ελάττωμα εντός των δύο πρώτων ετών μετά την αγορά,
επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Καθαρίστε το Centaur μόνο με ένα μαλακό υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού.
Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με λογικό και συνετό τρόπο όπως ήταν
μεταχειρισμένος. Η εγγύηση είναι άκυρη εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί κατά λάθος ή εάν υπάρχουν μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες τροποποίησης
έχει αναληφθεί χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της υποστήριξης της DGT ή μιας από τις DGT
εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα Κέντρα Υπηρεσιών στον ιστότοπο της DGT.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το Centaur που δεν απαντώνται σε αυτό το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις
στον ιστότοπό μας.

15. Αποποίηση ευθυνών

Η Ψηφιακή Τεχνολογία Παιχνιδιών δεν έκανε καμία προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σωστές και
πλήρης. Ωστόσο, δεν θα υπάρχει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Τεχνολογία ψηφιακών παιχνιδιών
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές του υλικού και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα σε οποιαδήποτε μορφή, από
οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Digital Game Technology.

16. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Το DGT Centaur χρησιμοποιεί το ακόλουθο λογισμικό ανοιχτού κώδικα:
Ισχύει η άδεια Python, το Python Software Foundation (PSF).
Εφαρμόζεται το Python-Chess, η έκδοση GNU Public License 3 (GPL3).
Η DGT θα ήθελε να ευχαριστήσει τους πολλούς προγραμματιστές λογισμικού που μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε το Centaur
για τους πολλούς λάτρεις του σκακιού σε όλο τον κόσμο.

17. Τεχνικές προδιαγραφές

Μέγεθος χαρτονιού 444,5 x 400,5 mm (17,5 "x 15,8")
Τετράγωνο μέγεθος 48 x 48 mm (1,9 "x 1,9")
Εξουσία Παρέχεται με καλώδιο USB
Στέγαση Διαφανές πλαστικό πλαίσιο PC με επιφάνεια υψηλής ποιότητας τυπωμένης σκακιέρας.

Μεικτό βάρος 2,3 κιλά (81,1 ουγκιές) Υπολογιστής σκακιού, πιόνια, καλώδιο, τεκμηρίωση και συσκευασία.

Το DGT Centaur συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2004/108 / ΕΚ και 2011/65 / ΕΕ.

Αυτό το προϊόν επισημαίνεται με το σύμβολο ανακύκλωσης που δείχνει ότι, στο τέλος της διάρκειας ζωής του, το προϊόν πρέπει να απορριφθεί στο
κατάλληλο σημείο συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε το προϊόν στο κανονικό οικιακό χωρίς ταξινόμηση
ροή αποβλήτων.

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 0 - 3 ετών. Περιλαμβάνει μικρά μέρη.
Κίνδυνος πνιγμού.

Αυτό το DGT Centaur συμμορφώνεται με τον κανονισμό του γερμανικού εμπορικού σήματος "Der Grüne Punkt" του Duales System Deutschland

GmbH.

MAN_12011_DGT Centaur_ver 1.0_4LANG
© Copyright 2019 Digital Game Technology BV

DGT Hengelosestraat 66 7514 AJ Enschede Ολλανδία digitalgametechnology.com
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1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des DGT Centaur, Ihrem perfekten Schachpartner!

Schachspielen macht am meisten Spaß, wenn man herausgefordert wird, aber trotzdem noch eine
Πιθανό καπέλο zu gewinnen. Vor allem dann, wenn Sie gegen einen Gegner mit einer vergleichbaren, oder
etwas höheren Spielstärke spielen. Genau das bietet der Centaur. Σύστημα Ein ezzartartes
zur Ανάλυση Ihrer Züge während des Spiels. Diese Informationen werden verwendet, um Sie auf Ihrem
persönlichen Spielniveau herauszufordern. Darüber hinaus spielt der Centaur auf menschliche Art, um
Ihnen das beste Spielerlebnis zu bieten.

Dieser hochentwickelte DGT Schachcomputer verfügt über eine Sensor-Spielfläche mit καινοτομία
runden LED-Leuchten στο den Feldern um die Züge anzuzeigen. Sie müssen nicht auf das Οθόνη
schauen, sondern können sich voll und ganz auf das Spielfeld und die Figuren konzentrieren.

Neben dem Spielfeld befindet sich ein hochwertiges EPaper-Display (elektronisches Papier) mit dem
Sie Einstellungen verändern können, die Notation des Spiels, die Darstellung des Spielfeldes, Tipps
oder die Bewertung des Computers ansehen können. Diese Anzeige bietet einen augenschonenden,
angenehmen Kontrast und istterter allen Lichtbedingungen und beliebigen Blickwinkeln βέλτιστο
abzulesen.

Όλα τα das zusammen kommt als leichtes, μοντέρνα gestaltetes Schachbrett mit DGT Designer-Schachfiguren,
έτσι dass Sie das beliebteste Brettspiel der Welt überall und jederzeit genießen können. Der Centaur ist für
Sie da, um Ihr perfekter Schachpartner zu sein.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schachspielen!

Restzeit Υπολογιστής

Μπαταρία anzeige

Σπίφελντ

Restzeit Spieler
Stellungsbewertung

Ζουγκλίστε

Hinweize für die aktuelle
Θέση

Aufwärtspfeil

Abwärtspfeil

Εντάξει / Menü

Ζυρούκ

Spiel / Pause - Ein / Aus

Zug Hinweise / Alternativer

Abbildung 1. Tastenerklärung.
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2. Tastenerklärung

Aufwärtspfeil
Verwenden Sie die Aufwärtspfeiltaste, um sich in der Anzeige nach oben zu bewegen. Σι
können Sie die Γεύση gedrückt halten, um sich schneller nach oben zu bewegen.

Abwärtspfeil
Verwenden Sie die Abwärtspfeiltaste, εν τω μεταξύ der Anzeige nach unten zu bewegen Σι
können Sie die Γευτείτε gedrückt halten, um sich schneller nach unten zu bewegen.

Ζυρούκ
Mit der Zurücktaste kommen Sie zur vorigen Anzeige zurück. Wenn Sie sich στο der
Spielansicht befinden, wird mit dieser Taste das Bild neu aufgebaut.

Εντάξει / Menü
Die Ok- / Menütaste (mit dem Häkchen) bestätigt eine Auswahl. Wenn Sie sich στο der
Spielansicht befinden, gelangen Sie mit dieser Taste in das Hauptmenü und von dort in die
jeweiligen Untermenüs.

Fragezeichen
Diese Taste gibt eine Hilfestellung. Wenn diese Taste gedrückt wird, gibt der Centaur einen
Hinweis oder eine Alternative zu einem Zug.

Spiel / Pause - Ein / Aus
Mit dieser Taste schalten Sie den Centaur κ.λπ. Außerdem können Sie die Uhr starten
und anhalten, wie Sie ein Spiel auf Zeit spielen.

Das Menü bedienen

Um das Menü zu bedienen, drücken Sie die "Ok / Menü" - Γεύση. Das Hauptmenü
περίεργο geöffnet. Verwenden Sie die Tasten "Aufwärtspfeil" und "Abwärtspfeil",
um durch das Menü zu navigieren. Mit der "Ok / Menü" - Γευτείτε können Sie
ein weiteres Untermenü auswählen. Wenn sich der Cursor auf einer Επιλογή
befindet, kann durch erneutes Drücken der Taste "Ok / Menü" die aktuelle
Auswahl aktiviert oder deaktiviert werden. Mit der Taste "Zurück" kehren Sie
zum letzten Menü / Spielanzeige zurück.

Abbildung 2. Μενού.
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3. Mit dem Schachspielen beginnen

Wir empfehlen, den Centaur vollständig aufzuladen, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
Verbinden Sie dazu das Netzteil mit dem Schachcomputer.

Abbildung 3. Ausgangsstel-
πνεύμονας.

Beleuchtete Felder
Nachdem Sie ihren Zug ausgeführt haben, leuchtet das Zielfeld kurz auf. Das bedeutet, dass der Centaur
Ihren Zug erkannt hat und jetzt über seinen eigenen Zug nachdenkt. Der Centaur zeigt seinen Zug an,
στο demer das Start- und Zielfeld abwechselnd beleuchtet. Sobald Sie seinen Zug ausgeführt haben,
erlöschen die beiden Felder und Sie sind wieder am Zug.

Bitte beachten Sie, dass Sie während des Spiels jederzeit entscheiden können, den vom Centaur
angegebenen Zug zu ignieren und einen anderen Zug zu spielen. Centaur erkennt und akzeptiert
diesen Zug automatisch und spielt damit weiter.

Unzulässige Züge
Wenn Sie einen Zug ausführen, der nicht regelkonform ist, blinken die
Leuchtkreise unter dem Έναρξη - und Zielfeld schnell und es ertönt ein akustisches
Σήμα (sofern der Ton nicht abgeschaltet ist). Auf dem Display erscheinen
drei Fragezeichen, die darauf hinweisen, dass der Zug gemäß den Regeln des
Schachspiels nicht zulässig ist. Sobald Sie die Figur zurückstellen, oder einen
gültigen Zug ausführen, erlöschen die Felder und das Spiel geht weiter.

Drei Fragezeichen erscheinen auf dem Display, wenn:

• Der Centaur Ihnen Schach geboten hat und Sie das Schach nicht abgewehrt
haben: Stellen Sie eine Figur zwischen den König und die angreifende Figur,
schlagen Sie die angreifende Figur oder bewegen Sie den König auf ein Feld
welches nicht bedroht ist.

• Sie einen Zug ausgeführt haben, der nicht regelkonform ist. Prüfen Sie, ob
Sie die Figur auf das richtige Zielfeld gesetzt haben.

• Der Centaur die gespielte Figur nicht erkannt καπέλο. Prüfen Sie, ob die Figur
korrekt in der Mitte des Feldes steht.

Abbildung 4. Drei Fragezeichen.

Σπίλμπεγκιν
Sie schalten den Centaur ein, indem Sie die Taste "Spiel / Pause - Ein / Aus" drücken.
Beim Start gibt der Centaur ein Tonsignal aus und die LED-Anzeigen στο κρησφύγετο
Spielfeldern leuchten. Während dieser Zeit werden auch die Figuren auf dem
Spielfeld ermittelt.

Bevor Sie das Spiel beginnen, stellen Sie die Figuren in der Ausgangsstellung auf
das Spiel-feld.

Sie können jetzt ihren ersten Zug ausführen und das Spiel αρχή. Die Figuren
können wie auf einem normalen Schachbrett gesetzt werden, Sie müssen nicht
auf das Spielfeld gedrückt werden.

Um den Centaur auszuschalten, drücken Sie die Taste "Spiel / Pause - Ein / Aus" für
drei Sekunden. Ein kurzer Ton ist zu hören, und der Leuchtkreis im Feld
rechts pulsiert langsam bis sich das Gerät abschaltet und das Licht erlischt.
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Abbildung 5. Einen Zug
zurücknehmen / Zugliste.

Abbildung 6. Anzeige Tipp.

Ein Zug wird nicht richtig erkannt
Στο Seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Centaur einen Zug nicht richtig erkennt. Σι Κονέν
Πρόβλημα einfach lösen, indem Sie die Figur kurz anheben und wieder auf das Zielfeld stellen. Σι
können auch die Figur auf das Startfeld zurückstellen und ihren Zug wiederholen.

Einen Zug zurücknehmen
Mit dem Centaur können Sie einen oder mehrere Züge zurücknehmen. Σι
können so viele Züge zurücknehmen wie sie möchten, sofern Sie die gespielten
Züge in umgekehrter Reihenfolge zurücknehmen. Bewegen Sie die Figur
zurück in die vorherige Θέση, um einen Zug zurückzunehmen. Πεθαίνει επιχρυσωμένο
auch für einen Zug vom Centaur. Sie können auf diese Weise mehrere Züge
zurücknehmen, vorausgesetzt, sie werden in der umgekehrten Reihenfolge,
στο der sie gespielt wurden, zurückgenommen. Sie können die gespielten Züge
in der Notationsliste sehen, die auf dem Εμφάνιση angezeigt wird. Ντερ Κένταυρος
erkennt automatisch, ob Sie Züge zurückgenommen haben, und passt die
Σημειώσεις

Συμβουλή
Der Centaur kann Ihnen Tipps geben und Ihnen einen γλουτένη Zug vorschlagen.
Durch das Drücken der Fragezeichentaste ("Hinweis / Alternativer Zug")
zeigt der Centaur den besten Zug, sowie weitere εναλλακτικά Züge. Wenn
anschließend ein Zug auf dem Spielfeld ausgeführt wird, blendet der Centaur
die Hinweisanzeige wieder aus. Dabei muss der ausgeführte Zug nicht aus der
Hinweisliste stammen. Sie können die Hinweisanzeige auch ausblenden, indem
Sie die Fragezeichentaste erneut drücken.

Um Diese Tipps immer sehen zu können, aktivieren Sie im Einstellungsmenü
Επιλογή "Tipp" (siehe abbildung 12). Wenn diese Option aktiviert ist, wird für
jeden Zug ein Hinweis am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Εναλλακτικός ζουγκ
Mit der Fragezeichentaste ("Hinweis / Alternativer Zug") kann der Centaur
auch nach Alternativen zum Zug des Computers gefragt werden. Wenn
der Centaur an der Reihe ist, zeigt er zunächst seinen besten Zug an. Ματ
der Fragezeichentaste können Sie auch εναλλακτική οθόνη Züge auf dem
sehen. Sie können jederzeit entscheiden ob Sie den ersten Zug spielen,
eine der Alternativen auswählen, oder einen ganz anderen Zug spielen. Ντερ
Centaur akzeptiert diesen Zug als seinen eigenen und setzt das Spiel φρούριο. Καλούπι
Anzeige mit den εναλλακτικά Zügen verschwindet, sobald einen Zug auf dem
Spielfeld ausgeführt haben. Sie können immer einen anderen Zug ausführen
άλμπουμ ντιζενιγένη, die auf dem Εμφάνιση angezeigt werden. Die Anzeige mit den
εναλλακτικά Zügen kann auch durch erneutes Drücken der Fragezeichentaste
wieder ausgeblendet werden.

Kurze und lange Rochade
Die kurze Rochade wird durch 0-0 und die lange Rochade durch 0-0-0
angezeigt. Sie führen eine Rochade aus, indem Sie zuerst den König zwei Felder
bewegen und danach den Turm setzen.
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"½ - ½" -Σημείωση, sowie "Remis" angezeigt.

Ο Ein neues Spiel ξεκίνησε
Wenn Sie nach einer Partie ein neues Spiel beginnen möchten, stellen Sie die Figuren wieder in der
Ausgangsposition auf. Sobald sich die Figuren in dieser Θέση πριν, αρχίστε αυτόματα
neues Spiel. Ein akustisches Signal (bei eingeschaltetem Ton) zeigt an, dass eine neue Partie begonnen
werden kann.

Bitte beachten Sie, dass der vorige Spielverlauf gelöscht wird, wenn Sie die Figuren in der Ausgangsposition
aufstellen! Ihre vorherige Partie kann dan nicht mehr angezeigt werden.

Ein Spiel anhalten und fortsetzen
Wenn Sie eine laufende Partie unterbrechen möchten, können Sie das Spiel zu einem späteren
Zeitpunkt fortsetzen. Schalten Sie den Centaur während des Spiels aus, indem Sie die Taste “Spiel / Παύση
- Ein / Aus «für drei Sekunden gedrückt halten. Die Figuren können Sie danach, πέφτει gewünscht, εμετό
Spielfeld nehmen. Wenn Sie den Centaur wieder einschalten, wird auf dem Display die Aufstellung der
unterbrochenen Partie angezeigt. Falls Sie die Figuren zwischenzeitlich interfernt haben, stellen Sie diese
einfach wieder der Aufstellung entsprechend auf das Spielfeld und Sie können die Partie weiterspielen.

Bitte beachten Sie, dass die Partie gelöscht wird, wenn Sie die Figuren in der Ausgangsposition aufstellen!

Bauern umwandeln
Wenn ein Bauer die letzte Reihe auf der anderen Seite des Spielfeldes erreicht
καπέλο, παράξενο στο eine andere Figur umgewandelt. Das Display zeigt die Figuren,
aus denen Sie auswählen können. Wenn Sie keine Figur auswählen, geht
der Centaur davon aus, dass Sie eine Dame ausgewählt haben. Στο ντεσιέμ
Φθινόπωρο Können Sie den folgenden Zug ausführen und einfach weiterspielen.
Um in eine andere Figur umzuwandeln, wählen Sie mit den Auf- und
Abwärtspfeiltasten eine Figur für die Umwandlung aus und drücken die Ok /
Menütaste (mit dem Häkchen). Ο Ντερ Μπίλντσερμ από το αστείο μπλέντεντ και η Σι
können mit der Partie Fortfahren.

Σπίλεντε
Sie haben das Spiel gewonnen, wenn Sie den Centaur mattgesetzt haben
oder sie haben verloren, καπέλο wenn der Centaur sie mattgesetzt. Αντρέ
Gründe für ein Spielende sind “Remis” (unentschieden), eine Patt-Situation
oder unzureichendes Υλικό um ein Matt herbeizuführen. Das Ergebnis des
Endspiels wird im Εμφάνιση angezeigt.

• Schachmatt
Ein Schachmatt wird mit einem 1-0 (Weiß hat gewonnen) oder 0-1 (Schwarz)
hat gewonnen) angezeigt und “Schachmatt” erscheint im Display.

• Πατ
Eine Pattsituation liegt vor, wenn Sie oder der Centaur keinen regulären Zug
mehr ausführen können, aber der König nicht im Schach steht. Das Spiel
endet dann "Remis" (unentschieden) και "Patt" erscheint im Display.

• Remis (unchedchieden)
Bei einem "Remis" endet das Spiel unentschieden. Auf dem Display wird die

Abbildung 7. Bauernumwand-
πνεύμονας.
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4. Spielmodus

Centaur hat drei Spielmodi: Freundlich, Schwierig und Experte. Wenn
Sie den Centaur zum ersten Mal einschalten, befindet er sich im Modus
«Freundlich». Indem Sie einen anderen Spielmodus wählen, können Sie
können die Spielstärke verändern. Sie bestätigen Ihre Wahl mit der “Εντάξει /
Μενού «-Γεύση. Die Spielstärke können Sie jederzeit ändern, auch während
einer laufenden Partie.Das Ändern der Spielstärke καπέλο keine Auswirkungen
auf die Zugvorschläge ("Tipps"), da der Computer immer die stärksten Züge
vorschlägt.

• Freundlich
Mit "Freundlich" haben Sie gute Gewinnchancen. Während der Partie
analysiert der Centaur Ihr Spiel und bestimmt Ihre Spielstärke. Ντερ
Centaur spielt auf einer Stufe, die Ihrer eigenen Stärke entspricht, τόσο dass
Sie immer den passenden Gegner haben. Το Dieser Modus είναι ιδανικό
unterhaltsames, angenehmes, entspanntes und lehrreiches Schachspiel.

• Schwierig
Bei "Schwierig" παράξενο die Partie anspruchsvoller. Das ist der ideale Modus,
wenn Sie Ihre Fähigkeiten verbessern möchten und Sie Spaß daran
haben, gegen einen stärkeren Gegner zu spielen. Ο Der Centaur έφτασε
immer noch auf Ihrem Niveau, περίεργο aber häufig stärkere Züge ausführen.

• Ειδικός
Im Modus "Experte" spielt der Computer mit voller Leistung und passt sich nicht an Ihre Fähigkeiten
oder Ihre Spielstärke an.

Υπολογιστής, ο Weißderder Schwarz
Im Untermenü "Spielmodus" können Sie die Farbe angeben, die der Computer spielen soll. Καλούπι
Spielfarbe des Computers kann auf "Schwarz" oder "Weiß" eingestellt werden.

• Σβαρτς
Wenn Sie den Centaur einschalten und sofort mit dem Spielen beginnen, geht der Centaur davon aus,
dass Sie mit Weiß spielen und der Centaur mit Schwarz spielt.

• Γεια
Wenn Sie sich entscheiden, selbst mit Schwarz zu spielen und den Centaur auf Weiß einzustellen, wird
das Spielfeld auf dem Εμφάνιση gedreht und die weißen Figuren befinden sich auf der anderen Seite
des Feldes. Sie müssen die Figuren auf dem Spielfeld καιn ebenfalls entsprechend aufstellen.

• Αναλύει
Mit dieser Option analysiert der Centaur eine Partie. Der Centaur führt keine Züge aus, und die Felder
leuchten nicht. Wenn Sie auf die Fragezeichentaste drücken, wird die Anzeige mit den Hinweisen
eingeblendet. Der Centaur zeigt an, ob der gespielte Zug ein guter Zug πόλεμος και obessine bessere
Επιλογή gibt. Dieser Modus kann daher zum Nachspielen und Analysieren einer Partie verwendet
Βέρντεν. Der «Ανάλυση» -Μεύση ist auch eine gute Option, um mit einem Gegner zu spielen, ohne dass
πεθαίνω Felder aufleuchten. Die Anzeige mit den Hinweisen bleibt verfügbar und kann beiden Spielern
helfen, Ihr Spiel zu λεξιλόγιο.

Πουνκτ
Centaur verwendet einen Zahlenwert um die Bewertung einer Stellung anzuzeigen. Mit diesem "Σκορ"
(die Computerbewertung) vergleicht der Centaur die Stellung der weißen und schwarzen Figuren. Έιν
positiver Wert bedeutet, dass Weiß besser steht, wogegen ein negativer Wert gleichbedeutend eine
bessere Stellung für Schwarz darstellt. Die Zahl gibt unter anderem einen σχετικά με τον Wert der Figuren an.

Abbildung 8. Einstellung
Spielmodus.

Σελίδα 21

21

Wenn Weiß im Vergleich zu Schwarz einen Bauern mehr hat, dann liegt die Bewertung ungefähr bei "+1".
Φθινόπωρο Schwarz vier Bauern mehr als Weiß hat, dann wird der Wert in etwa bei “-4“ Liegen. Die Bewertung ist
zum großen Teil an den Materialunterschied angelehnt: Ein Bauer ist einen Punkt wert, ein Springer oder ein
Läufer 3 Punkte, ein Turm 5 Punkte und die Dame 9 Punkten wert.

Der Centaur bewertet allerdings eine Stellung nicht nur aufgrund der Materialdifferenz zwischen Weiß und
Σβαρτς. Die Position der Figuren, ob sie passiv oder aktiv sind, sowie viele taktische Berechnungen fließen
Το ebenfalls mit in die Stellungsbewertung ein. Wenn Sie die Bewertung der verschiedenen Züge vergleichen,
können Sie sehen, welche Züge ein besseres Resultat φέρνει.

5. Spielen mit Uhr

Sie können während einer Partie mit dem Centaur eine Uhr verwenden.
Die Uhr ist standardmäßig ausgeschaltet. Durch Drücken der “Εντάξει /
Menü «-Taste kann die Uhr eingestellt werden. Wählen Sie das Untermenü
«Spielzeit». Bei den Spielzeiten können Sie 2, 5, 10, 20, 30, 45, 60 oder
90 Minuten pro Spieler wählen. Verwenden Sie die Aufwärts- und
Abwärtspfeiltasten, um durch das Menü zu navigieren. Είμαι παράξενος
durch Drücken der "Ok- / Menü" - Γεύση bestätigt. Um die Partie sofort zu
starten und das Menü zu verlassen, drücken Sie die Γεύση “Spiel / Pause - Ein /
Aus ". Die Zeit wird im Εμφάνιση angezeigt.

Die Uhr wird mit dem ersten Zug Gartartet. Wenn der Centaur am Zug
ist, zählt die Uhr herunter bis der Computer-Zug mit den Leuchtfeldern
angezeigt wird und blibt andn solange stehen, bis Sie den Zug des
Υπολογιστές ausgeführt haben. Danach läuft wieder Ihre eigene Uhr. Μιτ Ντερ
"Spiel / Pause - Ein / Aus" - Γεύση können Sie die Uhr jederzeit während des
Spiels anhalten.

Für den Spieler, dessen Uhr als zuerst abläuft und "0:00:00" anzeigt, wird
neben der Uhr eine Flagge angezeigt. Ο Wenn Sie oder der Centaur πεθαίνει
Bedenkzeit überschritten haben, können Sie die Partie wie gewohnt
Φορτσέζεν.

6. Mit einer Spielsituation startnen / Figuren setzen

Mit dem Centaur ist es möglich, Spielsituationen auf dem Spielfeld
aufzubauen und von dieser Stellung aus weiterzuspielen. Sie können Diese
Funktion verwenden, um eine interessante Κατάσταση zu analysieren, zu
spielen, oder um ein Schachpuzzle zu lösen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Figurenaufstellung einzurichten: Von der
Ausgangsposition oder von einem leeren Spielfeld.

Stellung aus der Ausgangsposition heraus aufbauen
Die Anfangsposition bietet die einfachste Möglichkeit um eine Stellung
aufzubauen. Stellen Sie hierzu die Figuren in der Anfangsposition auf, έτσι
άλμπουμ Sie eine neue Partie beginnen wollen. Ο Sie können πεθαίνει πενιέ στο der
Hauptansicht des Displays tun, bevor Sie im Menü den Punkt "Aufstellung"
Άουσβαλ.

Sie können jetzt eine Figur anheben und auf ein beliebiges Feld stellen,
oder vom Spielfeld entfernen. Eine Verschiebung auf ein anderes Feld muss
nicht regelkonform ausgeführt werden.

Abbbildung 10. Menü Auf-
κοίτα.

Abbildung 9. Einstellung
Spielzeit.
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Der Centaur merkt sich, welche Figur zuletzt angehoben wurde. Alle weiteren
Figuren, die Sie auf das Spielfeld stellen, werden von der gleichen Sorte sein. Καλούπι
Art der Figur wird außerdem im Εμφάνιση angezeigt. Sie werden schnell festivalstellen,
dass diese Art des Aufbauens einer Stellung sehr intuitiv ist, wenn Sie es einige
Αρσενικό probiert haben.

Wenn Sie die gewünschte Stellung aufgebaut haben, drücken Sie die "Ok / Menü" -
Γεύση. Das Display zeigt dann die folgenden Einstellungen an Abbildung 11.

Spielrichtung
Mit der Aufstellung auf dem Spielfeld muss der Centaur wissen, wer am Zug ist und
στο welche Richtung sich die Bauern bewegen.
• Γεια

Die Spielrichtung der weißen Bauern ist auf dem Spielfeld von unten nach oben.
• Γεια

Die Spielrichtung der weißen Bauern ist auf dem Spielfeld von oben nach unten.

Αμ Ζουγκ
Legen Sie festival, ήταν το Zug ist.
• Γεια

Wählen Sie Weiß, wenn Weiß den ersten Zug in dieer Stellung machen muss.
• Σβαρτς

Wählen Sie Schwarz, wenn Schwarz den ersten Zug machen muss.

Υπολογιστή
Wenn Sie mit deather Stellung gegen den Centaur spielen möchten, legen Sie hier festival ob der Centaur mit
Weißder Schwarz spielen σόλ.

• Γεια
Wählen Sie "Weiß" wenn der Centaur mit Weiß spielen soll.

• Σβαρτς
Wählen Sie "Schwarz" wenn der Centaur mit Schwarz spielen soll.

• Αναλύει
Mit dieser Option analysiert der Centaur eine Partie. Der Centaur führt keine Züge aus, und die Felder
leuchten nicht. Wenn Sie auf die Fragezeichentaste drücken, wird die Anzeige mit den Hinweisen
eingeblendet. Der Centaur zeigt an, ob der gespielte Zug ein guter Zug πόλεμος και obessine bessere
Επιλογή gibt. Drücken Sie die Taste "Spiel / Pause - Ein / Aus" um die Einstellungen zu bestätigen.
Wenn die Spielsituation und die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen zulässig sind, wechselt
der Centaur zum Spielfeldanzeige. Sie können Ihr Spiel dann aus der aufgestellten Θέση
αρχάριος.

Θέση από τον Αϊνστάλνγκ Νίχτ Ερλάουμπ
Wenn eine Κατάσταση και Einstellung nicht zulässig ist, wird ein Tonsignal ausgegeben und der Centaur
zeigt wieder die Aufstellung an. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die Aufstellung den Regeln entspricht.
Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

• Gibt es sowohl einen weißen und einen schwarzen König auf dem Spielfeld;
• Steht ein König im Schach während der andere Spieler am Zug ist;
• Gibt es einen Bauern in der hintersten Reihe;
• Sind zu viele Figuren von einer Sorte auf dem Spielfeld; Beispielsweise sind zwei Kö-nige derselben

Farbe nicht zulässig. Neun Bauern mit der gleichen Farbe sind ebenfalls nicht erlaubt.
• Sie dürfen nicht Schachmatt stehen.

Abbildung 11. Aufstellung,
zweite Ansicht.
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7. Οθόνη

Die auf dem Display angezeigten Informationen können an Ihre Wünsche angepasst
Βέρντεν. Verwenden Sie die Aufwärts- / Abwärtspfeiltasten, um durch das Menü zu
navigieren, und die "Ok- / Menü" -Taste, um Funktionen ein- und auszuschalten. Σι
verlassen das Menü durch Drücken der Taste "Spiel / Pause - Ein / Aus". Wenn Sie nur
zum vorigen Menü zurückkehren wollen, drücken Sie die "Zurück" - Γεύση.

Σάχμπρετ
Das Spielfeld kann auf dem Οθόνη κάτω από την ausgeschaltet werden. Ντα Σπίφιλντ
zeigt alle Ihre Züge. Wenn Sie einen Zug zurücknehmen möchten, sehen Sie auf dem
Spielfeld, wo die Figur gestanden καπέλο.

Ωχ
Die Uhr kann auf dem Οθόνη από κάτω στο ausgeschaltet werden. Πεθαίνω
angezeigt, sobald im Hauptmenü “Spielzeit” eingestellt ist.

Πουνκτ
Die Punktebewertung kann auf dem Οθόνη κάτω από το ausgeschaltet werden. Καλούπι
Bewertung zeigt die Stärke Ihrer Θέση oder diejenige vom Centaur, aber auch wie
stark ein möglicher Zug ist.

Συμβουλή
Der Hinweis kann auf dem Οθόνη από κάτω στο ausgeschaltet werden. Der Centaur kann
Ihnen Tipps geben und Ihnen einen γλουτένη Zug vorschlagen. Επιλογή Wenn Diese
aktiviert ist, wird bei jedem Zug ein Hinweis auf dem Εμφάνιση angezeigt. Wenn Sie
Diese Funktion deaktivieren, können Sie immer noch Tipps anfordern, wenn Sie die
Fragezeichentaste drücken.

Ζουγκλίστε
Der Centaur zeigt die Züge der Partie an. Diese Liste kann mit einer kleinen oder
großen Schrift dargestellt werden.

Abbildung 12. Οθόνη Menü.

Es kann vorkommen, dass Sie eine Figur in eine andere Farbe oder einen anderen Typ än-dern möchten,
zB aufgrund eines Fehlers während des Setzens oder Verschiebens. Gehen Sie wie folgt vor:

• Heben Sie die zu ändernde Figur an.
• Verwenden Sie die Aufwärts- / Abwärtspfeiltasten, um zum Symbol der Figur zu wech-seln,
στο die Sie die gerade angehobene Figur ändern möchten.

• Stellen Sie die angehobene Figur auf das gewünschte Feld.
• Καπέλο Die Figur jetzt den Typ / Farbe geändert.

Stellung auf leerem Spielfeld aufbauen
Sie können auch eine Spielsituation auf einem leeren Spielfeld aufbauen. Wählen Sie im Menü den Punkt
"Aufstellung". Verwenden Sie die Aufwärts- / Abwärtspfeiltasten, um zum Σύμβολο der Figur zu wechseln,
die Sie platzieren möchten. Dann stellen Sie die richtige Figur auf das vorgesehene Feld. Wenn Sie
mehrere gleiche Figuren aufstellen möchten, können Sie jetzt alle Figuren diees Τύποι auf das Spielfeld
Στέλεν. Sie können danach die anderen Symbole mit den Aufwärts / Abwärtspfeiltasten auswählen und
die obigen Schritte wiederholen.

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Aufstellen der Figuren das richtige Σύμβολο auswählen. Wenn Sie eine
Figur vom falschen Typ auf das Spielfeld setzen, können Sie die durch Anheben, erneutes Auswählen
des richtigen Symbols und wieder Absetzen lösen. Wenn Sie mit dem Aufstellen der Schachposition
fertig sind, drücken Sie auf die "Ok / Menü" -Taste und fahren Sie mit den Spieleinstellungen Fort, genau
wie bei der einfachen Methode.
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8. Τον

Das Tonsignal des Centaur ist standardmäßig eingeschaltet. Der Ton ist zu hören, wenn:
• der Centaur aus- und eingeschaltet παράξενο,
• ein unzulässiger Zug ausgeführt παράξενο,
• sich der Centaur nach 30 Minuten ohne Aktivität ausschaltet,
• unter "Aufstellung" eine unzulässige Κατάσταση eingestellt wurde
• der Centaur in die Werkseinstellungen zurückgesetzt παράξενο
Wenn der Ton ausgeschaltet ist, hören Sie nur beim Einschalten ein Tonsignal.

9. Λιχτ

Die Helligkeit der leuchtenden Ringe kann von Niedrig, Mittel bis Hoch eingestellt werden. Wenn Sie
στο einem dunklen Raum spielen, können Sie die Ringe gedimmt werden. Wenn Sie draußen oder στο der
Sonne spielen, können Sie die Helligkeit erhöhen.

10. Σπρέι

Der Centaur ist standardmäßig auf die englische Sprache eingestellt. Das Display kann Informationen
und Menüs in den folgenden Sprachen anzeigen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch,
Niederländisch, Polnisch, Russisch und Türkisch.

11. Energie sparen

Nach 30 Minuten ohne Aktivität schaltet sich der Centaur aus. Wenn der Ton aktiviert ist, ertönt ein
Σήμα kurzes. Die laufende Partie παράξενος gespeichert. (siehe Abschnitt «Ein Spiel anhalten und fortsetzen»).

Erzwungene Abschaltung
Wenn der Centaur während einer Partie nicht mehr reagiert und Sie den Centaur auch nicht ausschalten
können, ist es möglich, die Abschaltung zu erzwingen. Halten Sie Taste "Spiel / Pause - Ein / Aus" στις 10
Sekunden lang gedrückt. Der Centaur wird dadurch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

12. Lieferumfang

Εισπνοή:
• Schachcomputer "DGT Centaur"
• 32 Spielfiguren, sowie eine zusätzliche Dame für jede Farbe
• Ein Universelles USB-Netzteil
• Bedienungsanleitung
• Kurzanleitung

13. Υποστήριξη Wartung und

Für eventuelle Garantiefälle und zukünftige Ενημερώσεις registrieren Sie bitte Ihren Centaur auf unserer
Δικτυακός τόπος. Zur Produktregistrierung verwenden Sie den Υποστήριξη-Bereich der DGT-Ιστοσελίδα und wählen Sie
«Καταχωρήστε το προϊόν σας». Der Centaur Schachcomputer ist mit einer hochwertigen Schachbrettoberfläche
αντίθετα. Bei sorgfältiger Behandlung werden Sie viele Jahre Freude daran haben. Zur Reinigung der
Oberfläche sollte ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch verwendet werden. Benutzen Sie auf keinen
Πτώση επιθετικού Reinigungsmittel. Πέφτει ο Sie Fragen haben, die in diesem Handbuch nicht behandelt
werden, lesen Sie bitte die Συχνές ερωτήσεις im Support-Bereich unserer Ιστότοπος. Sollten Sie dort keine Lösung
βρείτε, wenden Sie sich bitte a die DGT-Supportabteilung.
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14. Garantiebestimmungen

Εγγυητής ψηφιακής τεχνολογίας παιχνιδιών (DGT), dass die Fertigung des Centaur nach höchsten
Qualitätsstandards ausgeführt wurde. Sollte es dennoch bei der Auswahl der einzelnen Komponenten,
dem Material, der Produktion und dem Transport innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf zu einem
Hardwaredefekt kommen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Reinigen Sie den Centaur nur mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
Die Garantie gilt nur, wenn der Centaur στο angemessener und vorsichtiger Weise verwendet wurde.
Die Garantie gilt nicht, wenn der Centaur unsachgemäß verwendet wurde oder wenn unzulässige
Reparaturversuche oder Softwareänderungen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche
Genehmigung der DGT oder eines autorisierten DGT-Kundendienstes vorgenommen wurden. Eine Liste
der Servicecenter finden Sie auf der DGT-Ιστοσελίδα. Wenn Sie Fragen zum Centaur haben, die nicht in
diesem Handbuch behandelt werden, lesen Sie bitte die FAQ auf unserer Ιστότοπος.

15. Haftungsausschluss

Ψηφιακή τεχνολογία παιχνιδιών καπέλο Keine Mühen gescheut dafür zu sorgen, dass die Informationen in
dieser Bedienungsanleitung korrekt und vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung
Für eventuelle Fehler και Auslassungen. Ψηφιακή Τεχνολογία Παιχνιδιών, όπως το Recht vor, die in
dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Hardware- und Softwarespezifikationen ohne vorherige
Bekanntgabe zu ändern. Nichts aus dieser Bedienungsanleitung darf ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von Ψηφιακή Τεχνολογία Παιχνιδιού αναπαραγωγής, versandt oder in eine andere Sprache übersetzt
werden, σε welcher Form und auf welche Art und Weise auch immer.

16. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Der DGT Centaur verwendet die folgenden OpenSource Softwarekomponenten:
Linux, η έκδοση GNU Public License 2 (GPL2)
Python, η άδεια Python Software Foundation (PSF)
Python-Chess, η έκδοση GNU Public License 3 (GPL3)
DGT dankt allen Software-Entwicklern, die es ermöglicht haben, den Centaur für alle Schachliebhaber zu
εντγουικέλ.

17. Technische Daten

Abmessungen Centaur 444,5 x 400,5 mm (17,5 "x 15,8")
Abmessungen Felder 48 x 48 mm (1,9 "x 1,9")
Stromversorgung Mikro-USB Buchse
Γκάσε Polycarbonat Chassis mit hochqualitativer gedruckter Poly-carbonat-Spielfeldoberfläche.

Bruttogewicht 2,3 κιλά (81,1 ουγκιές) Schachcomputer, Schachfiguren, Netzadap-ter, Handbuch und Verpackung.

Der DGT Centaur entspricht den Richtlinien 2004/108 / EC και 2011/65 / EU.

Dieses Produkt ist mit einem Ανακύκλωση-Σύμβολο. Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt gesondert bei
einer geeigneten Entsorgungsstelle entsprechend der örtlichen Gesetzeslage abzugeben ist. Ο Keinesfalls darf πεθαίνει από τον Produkt
über den normalen unsortierten Restmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder bis zu drei Jahren geeignet. Enthält Kleinteile. Ersti-ckungsgefahr !.

Der DGT Centaur entspricht der Verordnung "Der Grüne Punkt", eingetragene Marke des Duales System Deutschland GmbH.

MAN_12011_DGT Centaur_ Ver 1.0_4LANG
© Copyright 2019 Digital Game Technology BV

DGT Hengelosestraat 66 7514 AJ Enschede Ολλανδία digitalgametechnology.com
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1. Εισαγωγή

Félicitations pour l'achat du DGT Centaur, un compagnon parfait pour les d'échecs!

Votre partie d'échecs est meilleure lorsque vous êtes remis en question, tout en ayant encore une πιθανότητα
ντε γκαγκνερ. C'est plus satisfaisant d'avoir un αντίπαλος, κατάλληλη δύναμη, τιμολόγηση ou juste au-dessus de
votre niveau. C'est ακριβής ce qu'offre le DGT Centaur. Διαθέτω μοναδικό αναλυτή ροής
votre jeu μενταγιόν la partie, κ.λπ. χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να ρίξουν τη δουλειά τους. Εντελώς,
le centaur joue comme un αντίπαλος réel pour vous offrir une expérience de jeu parfaite.

Le Centaur est un ordinateur d'échecs de haute technologie avec un capteur et d 'καινοτόμοι éclairages
Κυκλικοί LED χύστε μοναδικά πραξικοπήματα. Είμαι aucun δίπλα στον de lécer lécran et donc vous pouvez
vous συγκεντρωτής σέρβις sur le plateau et les pièces. Jouer contre Centaur ξανασυναρμολογούν à jouer
contre une personne réelle et la pratique du jeu d'échecs avec Centaur est bénéfique pour votre
ανάπτυξη échiquéen. Et bien sûr, Centaur est toujours là pour refaire une autre partie avec vous!

L'échiquier a e-affichage e-paper pour modifier les paramètres, pour afficher la notation du jeu ou voir
une image de la position, ρίξτε afficher des indices ή ρίξτε évaluer la position faite par l'ordinateur.
L'écran a un contraste doux agréable à l'œil et peut être berkenaané clairement depuis toutes les κατευθύνσεις
et sous n'importe quelle lumière.

DGT Centaur est conçu comme un échiquier léger et moderne, avec des pièces d'échecs σχεδιαστής qui
vous permettent de jouer, pratiquer et profiter du plus populaire jeu de κοινωνία du monde quand vous
voulez, oo que vous σόγια. Centaur est toujours là pour être votre compagnon idéal aux d'échecs.

Jouons aux échecs!

Temps du jeu Centaur

Etat de la batterie

Echiquier

Temps du jeu jouer
Βαθμολογία de la position

Liste des πραξικοπήματα

Indice de la θέση
Ακουελλ

Χατ

Βασ

Εντάξει / Μενού

Προηγούμενο

Αναπαραγωγή / Παύση - Allumer /
Eteindre

Εναλλακτικό δείκτη / κουπέ

Σχήμα 1. Επεξηγήσεις αγγίζει.
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2. Επεξηγήσεις

Vers le haut / Haut
Utilisez la touche «flèche haut» permet de se déplacer εναντίον le haut dans la liste du μενού. Νταν
la notation du jeu, vous pouvez maintenir cette touche enfoncée pour un défilement rapide.

Vers le bas / Bas
Utilisez la touche «flèche bas» permet de se déplacer έναντι le bas dans la liste du menu. Νταν λα
σημείωση du jeu, vous pouvez maintenir cette touche enfoncée pour un défilement rapide.

Προηγούμενο
Utilisez la touche "retour" ρίξτε ρεβενίρ à l'écran précédent. Lorsque cette touche est enfoncée
dans l'écran de jeu, l'écran e-paper est realisis.

Εντάξει / Μενού
Le bouton Ok est utilisé pour enter enters και menu et les sous-menu. Επωφελής χρήση
ρίξτε την επιβεβαίωση.

Εναλλακτικό δείκτη / κουπέ
Η s'agit de la clé de l'indice. Lorsque cette touche est enfoncée, Centaur donne une astuce ou
εναλλακτικό πραξικόπημα.

Αναπαραγωγή / Παύση - Allumer / Eteindre
Utilisez cette touche pour allumer ou éteindre le Centaur ou lorsque vous jouez avec avec le
temps, ce bouton est utilisé pour arrêter ou démarrer les horloges.

Μενού Utiliser

Ρίξτε το μενού του μενού, appuyez sur le bouton «Ok / Menu». Λε
κύριο μενού s'affiche. Το Utilisez les αγγίζει το "flèche haut" και το "flèche bas"
menu naviguer dans le. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre sous-
μενού avec la touche «Ok / Μενού». Δυνατότητα επιλογής, επιλογή
en cours peut être activée ou désactivée en appuyant sur le bouton «Εντάξει / Μενού»
κρυβόμαστε. Utilisez le bouton «Retour» pour revenir au précédent écran
de menu / jeu.

Εικ. 2. Μενού.
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3. Commencer à jouer aux échecs

Au premier use de Centaur, il est recandé de de charger complètement la batterie. Ρίξτε la charger
faut brancher l'adaptateur comme il est indiqué dans le guide rapide.

Εικ. 3. La position de depart.

Θήκες éclairées
Lors d'un coup la case de destination s'allume brièvement indiquant que Centaur a reconnu votre πραξικόπημα.
Centaur pense désormais à son propre πραξικόπημα. Le coup de Centaur sera indiqué par le clignotement en
εναλλαγή entre la case de départ et la case de destination pour la pièce qu'il veut jouer. Η s'arrête de
clignoter dès que vous faites le déplacement pour le Centaur. Ensuite, c'est votre tour et vous pouvez
πραξικόπημα faire votre prochain.

Vous pouvez toujours décider d'ignorer le coup indiqué par Centaur et lui faire faire un autre πραξικόπημα à la
θέση. Centaur détecte automatiquement tout autre coup quous vous faites et la partie Continera avec ce
πραξικόπημα.

Un πραξικόπημα

Si vous jouez un coup qui, selon les règles du jeu d'échecs, n'est pas autorisé,
la case de départ et la case de destination clignotent quickement et quand le
son est activé, un bip retentit. Τα στρατεύματα δείχνουν πολύπλοκες ερωτήσεις
sur l'affichage ρίξτε μοναδικά un πραξικόπημα. Le clignotement des cases s'arrête
Λόρσε λα πησέ, αντικαθιστώντας, λοιπόν, περίπτωση ντεμάρτ, ή κουρτίνα.

Το Les trois επισημαίνει το appandissent quand:

• Centaur a mis votre roi en échec, mais vous ne vous êtes pas defu contre
Είμαι. On peut se défendre contre l'échec soit en déplaçant une pièce entre
le roi et la pièce attaquante, soit en capturant la pièce attaquante ou en
déplaçant votre roi sur une case où il n'est plus en échec.

• Centaur a détecté un coup qui est en contriction avec les règles de
déplacement de cette pièce: vérifiez si vous avez placé la pièce sur la bonne
case de destination selon les règles de déplacement pour cette pièce.

• Centaur ne peut pas détecter la pièce: vérifiez si vous avez placé la pièce
Dans Le Center de la Case de Destination.

Εικ. 4. Trois σημεία d'interro-
γκαζόν.

Commencer une partie
Allumez le Centaur en appuyant sur le bouton «Αναπαραγωγή / Παύση». Lors du démarrage,
Centaur émet un bip, les LED dans l'échiquier s'allument et les pièces d'échecs
sont détectées.

Placer les pièces sur l'échiquier καιs leur position de départ.

Ξεκινά το πρώτο πραξικόπημα του Vous pouvez. Βους
n'avez pas à appuyer sur les περιπτώσεις. Vous pouvez simplement déplacer les pièces
comme vous le feriez sur un échiquier ordaire.

Ρίξτε éteindre le Centaur gardez la touche «Αναπαραγωγή / Παύση» enfoncée κρεμαστό τρόις
δευτερόλεπτα. Une brève tonalité se fait entender. Lors de l'arrêt, νόμισμα LED LEDs
droit vibre lentement jusqu'à ce que le Centaur soit complètement éteint.
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Εικ. 5. Reprendre un coup.

Σχ. 6. Δείκτης.

Αποκατάσταση αδιαθεσίας de pièce n'est pas détecté
Dans de rares cas Centaur ne détecte pas διόρθωση και πραξικόπημα. Vous pouvez διευκόλυνση résoudre ce
problème en soulevant la pièce et la remettant sur la case de προορισμός. Vous pouvez aussi ramener la
pièce à sa case de départ et répéter le πραξικόπημα.

Reprendre un πραξικόπημα
Centaur vous permet de revenir sur un ou plusieurs πραξικοπήματα. Vous pouvez ρεβενίρ
sur autant de coups que vous voulez, mais devez toujours le faire
dans l'ordre αντίστροφα καιs lequel les πραξικοπήματα κατά την αρχική διαδικασία. Άφιν ντε
reprendre un coup remettez simplement la pièce à la place d'où elle vient. Βους
pouvez consulter la notation des coups pour voir quels πραξικοπήματα και άλλα
dans quel ordre ils ont été effectués. Lors de la reprise des coups faites-les un
par un, en reprantant le dernier coup d'abord et ainsi de suite, Centaur détecte
automatiquement quand vous reprenez un coup et il édite automatiquement
la liste des coups et la position sur l'échiquier comme indiqué sur l'affichage.

Δείκτης
Le Centaur peut sopérer les bons πραξικοπήματα. Εμπορικός αγοραστής «Indice /
Coup alternatif », Centaur indique le meilleur πραξικόπημα ainsi que plusieurs
εναλλακτικές λύσεις. Dès que vous faites un coup sur l'échiquier, l'écran d'indice
παράνομη. Le mouvement que vous faites nà pas à être un des coups προτάσεις.
Vous pouvez également μάσκα l'écran de l'indice en appuyant à nouveau sur
le bouton indice.

Το καλύτερο δυνατό de recevoir des conseils en permanence à chaque tour en
ενεργοποιητής l'option «Indice» και μενού le «Réglages» (voir les επιλογές
d'affichage, εικ. 12). Avec cette option activée, à chaque tour un indice s'affiche
au bas de l'écran.

Εναλλακτική λύση
Le bouton «Indice / Coup alternatif» permet également d'obtenir des
εισηγήσεις χύστε le coup de l'ordinateur. Si c'est au tour du Centaur il
πραξικόπημα indiquera tout d'abord le meilleur. Εμπορικός αγοραστής «Indice /
Coup alternatif », il affichera les coups εναλλακτικές λύσεις dans l'affichage. Out
στιγμή, ντεκόρ ντεζουέρ κουπόζ, ντε Τζούερ ντε νουν
εναλλακτικά εναλλακτικά πραξικοπήματα, δεν πρέπει να κάνετε πραξικόπημα. Κένταυρος acceptera
n'importe quel coup que vous jouez comme son propre coup et συνέχεια
πάρτι. L'écran avec des coups alternatifs disparaît dès qu'un coup est effectué.
Vous pouvez toujours faire un autre coup que celui qui est indiqué sur
Είμαι. L'écran avec des coups εναλλακτικές προτάσεις για αγοραστές à
nouveau sur le bouton «Indice / Coup εναλλακτική λύση».

Le grand et le petit roque
Le grand roque est affiché sur l'écran par 0-0-0 et le petit roque par 0-0. Βους
επίδειξη πραξικοπήματος en déplaçant tout d'abord le roi de deux case avant de jouer
εκδρομή.
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Προώθηση du pion
Lorsqu'un pion atteint l'autre côté de l'échiquier, il est promu à une autre pièce.
L'écran affiche les différentes pièces que vous pouvez sélectionner. Σι νους
sélectionnez pas de pièce, Centaur transformera le pion en dame. Dans CE
cas, vous pouvez simplement jouer le coup suivant du Centaur et συνέχεια
Λα πάρτι. Afin de promouvoir une pièce différente, sélectionnez la pièce
en appuyant sur les boutons «Haut» et «Bas» et confirmez votre choix en
appuyant sur le bouton «Ok / Μενού». L'écran de sélection disparaîtra et vous
pourrez συνέχεια συνέχεια.

Ρίξτε τερματικό la partie
Vous avez gagné la partie si vous avez maté Centaur ou que Centaur vous a
σύντροφος. Les autres raisons pour mettre fin à la partie sont un match nul, un pat
Το l'insuffisance de matériel pour mater. Le résultat de la partie est montré à
Λίκραν.

• Echec et Mat
Un échec et mat est affiché par un 1-0 (les blancs ont gagné) ou 0-1 (les
noirs ont gagné) et «Echec et Mat» apparaît à l'écran.

• Πατ
La partie se termine par match nul si le joueur au trait ne peut plus effuer
un πραξικόπημα légal alors que le roi n'est pas en échec. Στο dit que la partie se
όρο par «Pat». Le résultat de la partie est match nul et «Pat» apparaît
sur l'affichage.

• Match nul
Dans un match nul, la partie se termine par égalité. L'affichage indique le «
Not - ½ »σημείωση et le mot« Remis ».

Εικ. 7. Προώθηση.

Commencer une nouvelle partie
Si vous voulez commencer une nouvelle partie, θα παραμείνει η θέση του les pièces dans la position
ντε ντερτ. Dès que Centaur détecte que les pièces sont dans la position de départ θα ξεκινήσει
automatiquement une nouvelle partie. Vous entendrez un bip (si le son est activé) ρίξτε indiquer qu'un
nouveau jeu peut être démarrer.

Μεφίζ-βους! Les informations de la partie précédente sont supprimées dès que vous terminez le paramétrage
de la position de départ ρίξτε une nouvelle partie. Votre partie précédente n'est συν ορατό.

Ο Ajourner et reprendre une partie
Vous pouvez interrompre une partie et la poursuivre ultérieurement. Μενταγιόν la partie vous pouvez
éteindre le Centaur tout simplement en appuyant sur le bouton «Marche-Arrêt» μενταγιόν 3 δευτερόλεπτα. Σι
vous le souhaitez, vous pouvez enlever les pièces de l'échiquier. Lorsque vous redémarrez le Centaur, λα
θέση de la partie ajournée est indiquée sur l'affichage. Si vous aviez enlevé les pièces, les remplacer
comme indiqué sur l'écran puis vous pouvez συνεχής le jeu.

Μεφίζ-βους! Ne pas remettre les pièces dans la position de départ. Si vous faites cela votre partie actuelle
αποστολή ντε λα μιμόνι ντε λακικιέρ.
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4. Λειτουργία de jeu

Le Centaur a trois modes de jeu: «Amical», «Difficile» και «Expert». Λόρσκ
vous allumez le Centaur c'est dans le mode «Amicale» qui s'affiche. Βους
quittez le menu «Mode partie» en appuyant sur le bouton «Αναπαραγωγή / Παύση».
Confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton «Ok / Μενού». Βους
pouvez changer le mode moment tout moment, également lors d'une partie.
Changer le mode n'influence pas indices. L'ordinateur vous propopera
toujours les coups les plus φρούρια.

• Amical
L'option «Amicale» vous donne une bonne ευκαιρία de gagner. Κρεμαστό κόσμημα
le jeu Ο Κενταύρος αναλύει τη δύναμη της ψηφοφορίας. Κένταυρος
jouera à votre niveau de compétence afin que vous ayez un αντίπαλο
ανταποκριτής à votre niveau. C'est le mode parfait ρίξτε une partie
détendue, agréable et διδακτικό.

• Difficile
Le mode «Défiant» est un peu plus exigeant. C'est le mode parfait si vous
voulez améliorer vos compétences et jouer contre un αντίπαaire qui est
un peu plus fort que vous. Centaur, jouera encore à votre niveau, mais
jouera des coups φρούρια και σουβενίρ.

• Ειδικός
Λειτουργία «Expert» le moteur du Centaur joue à pleine force sans s'adapter à votre niveau ou à votre
δύναμη de jeu.

L'ordinateur joue
Dans le sous-menu ”Mode partie, vous pouvez choisir la couleur avec laquelle l'ordinateur doit jouer. Λα
couleur jouée par l'ordinateur peut être définie par «Noirs» ή «Blancs».

• Noirs
Lorsque vous allumez Centaur et commencez à jouer il pré-suppose que vous jouez avec les pièces
blanches et que lui joue avec les noirs. Dans le sous-menu «Mode partie», vous pouvez changer la
Κούλερ avec laquelle vous voulez jouer ainsi que celle de Centaur.

• Blancs
Si vous choisissez de jouer avec les pièces noires vous-même et faites le choix que Centaur joue
avec le blancs, l'échiquier dans l'affichage est inversé. Les pièces blanches seront de l'autre côté de
Λίτσικιερ. Vous devrez remettre les pièces sur l'échiquier dans le bon sens.

• Αναλύσεις
Η επιλογή του Κένταυρου παρατηρείται la partie jouée sur l'échiquier. Au cours du jeu Centaur
ne πρότασηera pas de coups et les περιπτώσεις n'allumeront pas. Si vous appuyez sur le bouton «Indice»
des conseils vous serons donnés. Centaur indique si un coup joué est une bonne idée, πρέπει να είσαι
επιλογή meilleure. Ce mode d'analyse permet donc de rejouer et d'analyser une partie. C'est également
une bonne option pour jouer avec un αντίπαλο sans que les cases s'éclairent. L'option «Indice»
disponible et peut vous aider à améliorer votre jeu.

Σκορ
Ο Κένταυρος χρησιμοποιεί τη μοναδική θέση του nombre l'évaluation de chaque. Βαθμολογία Avec ce (l'évaluation de
l'ordinateur) Centaur σύγκριση la position des pièces blanches à la position des pièces noires. Όχι σκορ
θετικά («+») signifie que les Blancs sont mieux; un skor négatif («-») signifie que les Noirs sont mieux. Λε
βαθμολογία και εκτίμηση de la valeur des pièces. Παράδειγμα Si Blancs και συν σχέση
aux Noirs, le σκορ est «+1». Le skor est indiqué par la valeur matérielle des différentes pièces d'échecs:

Εικ. 8. Λειτουργία πάρτι.
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Quand Centaur évalue une position il ne manatue pas seulement l'écart matériel entre les Blancs et les Noirs,
mais il prend en compte aussi la position des pièces, si elles sont actives ou passives ou si il a des possibilités
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mais il prend en compte aussi la position des pièces, si elles sont actives ou passives ou si il a des possibilités
τεχνικές και θέση la. Συγκριτικές βαθμολογίες ρίχνουν des coups διαφορετικά διαφορετικά δυνατά προβλήματα
πραξικοπήματα vont donner une meilleure θέση.

5. Temps du jeu

Ειναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθούν από τον Χόργουαντ Κουντ Βους Τζουέζ, Κένταυρος.
Παρασκευή, l'horloge est éteinte. Allumez en appuyant sur le bouton «Εντάξει /
Μενού », puis en sélectionnant l'option« Temps de jeu ». Βους πουβέζ
sélectionner le temps de jeu suivants: 2, 5, 10, 20, 30, 45, 60 ou 90 λεπτά
par joueur par partie. Εφαρμοσμένες πινελιές fléchées vous faites défiler le
menu et votre choix est confirmé en appuyant sur le bouton «Ok / Μενού».
Ρίξτε démarrer la partie et la sortie du menu, appuyez sur le bouton «Jouer /
Παύση ». Les temps de l'horloge seront affichés à l'écran.

L'horloge démarre dès que vous effectuez votre premier πραξικόπημα. L'horloge
de Centaur, ξεκινά ο γιος compte à rebours et arrête dès que Centaur
μοναδικό πραξικόπημα. Απρς Κου βους Αϊζ Τζου Κουπ ντε Σενταύρ Σουρ
L'échiquier, votre horloge démarre et συνεχίστε γιος compte à rebours.
Utilisez le bouton «Αναπαραγωγή / Παύση» χύστε διαρκώς μια στιγμή
ρίξτε mettre la partie και παύση.

Quand un joueur atteint 0:00:00, un drapeau s'affiche du côté du joueur qui
από την ώρα άφιξης à 0:00:00 en premier et donc qui a utilisé tout son temps. Λα πάρτι
peut cependant συνέχεια, même si l'horloge a atteint 0:00:00.

6. Démarrer à partir d'une θέση précise / Placer des piéces

Vous pouvez mettre in place une position και συνέχεια à jouer à partir de
θέση cette. Ceci peut être utilisé pour analyzer ή jouer une θέση
intéressante pour voir ce quil qu seil passer ή χύστε résoudre un problème
d'échecs.

Η ύπαρξη deux façons de mettre en place une position: commençant par la
θέση de départ ou en commençant par un échiquier vide.

Mise en place de la position de départ
La façon le plus απλό de mettre και θέση στη θέση c'est à partir de
la position de départ. D'abord, placez toutes les pièces dans la θέση
de départ comme si vous vouliez commencer une nouvelle partie. Βους
pouvez déjà le faire dans l'écran κύριος avant d'entrer dans le menu et en
sélectionnant l'option «Difinir pièces».

Μια στιγμιαία στιγμή που σουέβερ une pièce et la déplacez vers
n'importe quelle case (ou le retirer de l'échiquier). Le déplacement des
pièces κρεμαστό κόσμημα en place n'a pas à être comple aux règles du jeu
d'échecs.

Centaur se souvient de la pièce qui a été soulevée en dernier et toute pièce
Σουβάντε Κου Βους Πλατς sur l'échiquier sera pareille à celle que vous avez

Εικ. 10. Placer des pièces.

Εικ. 9. Temps du jeu.
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σουλέβι. Vous verrez également le type de pièces indiqué sur l'écran Centaur.
Διαμορφωτής une position de cette manière est très intuitif, commeousous le
constaterez après avoir essayé plusieurs fois.

Lorsque vous avez configuré la position souhaitée sur l'échiquier, appuyez sur
le bouton «Ok / Μενού». L'écran affichera les paramètres suivants (εικ. 11).

Sens de jeu
Avec la position souhaitée installée sur l'échiquier, il faut indiquer à Centaur
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
• Blancs

Le sens du jeu ρίξτε λεφτά blancs est du bas εναντίον le haut de l'échiquier.
• Blancs

Le sens du jeu ρίξτε τις λεύκες και τις ασφάλειες εναντίον της λεκάνης.

Ω χαρακτηριστικό
Συντηρητικό indiquer qui est au trait dans la position.
• Blancs

Sélectionner les Blancs si les Blancs doivent faire le premier coup dans la
θέση

• Noirs
Sélectionner les Noirs si les Noirs doivent faire le premier πραξικόπημα.

L'ordinateur joue avec
Si vous voulez παρατηρητής ce que va donner une contre Centaur, vous devez à ce moment-là
spécifier si Centaur joue avec les pièces noires ou des pièces blanches. Sinon vous pouvez régler Centaur
afin d'analyser la θέση.

• Blancs
Régler blancs si vous voulez que Centaur joue avec les pièces.

• Noirs
Régler noirs si vous voulez que Centaur joue avec les pièces noires.

• Αναλύσεις
Lorsque vous choisissez cette επιλογή, Centaur analyse le jeu. Centaur ne fera pas de coups au cours
de la partie et les περιπτώσεις ne s'allumeront pas. Σιν βους appuyez sur le bouton point d'interrog,
vous pourrez voir des index. Centaur indique si le coup qui a été joué était bon, ou s'il υπάρχει
une meilleure εναλλακτική λύση. Appuyez sur le bouton «Αναπαραγωγή / Παύση» ρίξτε επιβεβαιώσεις. Σι λα
θέση sur l'échiquier et que le réglage que vous avez fait est légal, Centaur ira dans le menu de
πάρτι. Vous pourrez alors commencer votre partie à partir de la θέση σε θέση.

Θέση μη αναλογικό
Σημειακές παραστάσεις και εκ των υστέρων θέση, aut autesées, un bip retentit et Centaur retourne
vers les paramètres de l'écran. Dans ce cas veuillez vérifier si la position réglée respe les règles du jeu
d'échecs. Παράδειγμα, vérifiez les point suivants:

• Est-ce qu'il ya un roi blanc et un roi noir sur l'échiquier;
• Est-ce qu'un des rois est peut-être en échec mais c'est à αντίπαλο de jouer;
• Est-ce qu'il ya un pion sur la première ou dernière rangée;
• Est-ce qu'il ya trop de pièces d'une même sorte de pièces sur l'échiquier; Παραδείγματος χάρη

permis d'avoir deux rois d'une même couleur ou neuf pions d'une même couleur.
• La position ne peut pas être échec et mat.

Εικ. 11. Deuxième affichage de
διάθεση des pièces.
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7. Affichage

Les renseignements indiqués sur l'écran peuvent être réglés selon vos préférences.
Utilisez les αγγίζει fléchées pour faire défiler le menu et appuyez sur le bouton «
Εντάξει / μενού »ρίξτε επιλογές για ενεργοποιητές. Sortir du menu en appuyant sur
la touche «Αναπαραγωγή / Παύση». Si vous souhaitez revenir à l'affichage du menu précédent,
appuyez sur le bouton «Revenir».

Echiquier
L'échiquier peut être activé ou désactivé sur l'écran. L'échiquier montre tous vos
πραξικοπήματα. Si vous souhaitez συνταξιούχος un coup, vous pourrez voir la position de la pièce sur
Λίτσικιερ.

Horloge
L'horloge peut être allumée ou éteinte sur l'écran. L'horloge s'affiche dès que «Temps
de jeu »κύριος κύριος μενού.

Σκορ
Le skor peut être activé ou désactivée sur l'écran. Le skor montre la force de votre
Θέση celle du Centaur, δυνατός πραξικοπηματισμός.

Δείκτης
Indice peut être activé ou désactivé sur l'écran. Centaur peut vous donner des
conseils et προτεινόμενο un bon coup. Si cette επιλογή est activée, un indice s'affichera sur
Πραγματικό πραξικόπημα. Δίπλωμα ευεξίας, cous fonctionnalité, vous pouvez toujours
demander des indices lorsque vous appuyez sur le bouton «Indice / Coup εναλλακτική λύση».

Liste des πραξικοπήματα
Centaur indique les coups de la partie. Cette liste peut être affichée en petites ou
grandes πολιτικές.

Εικ. 12. Affichage.

Εν ολίγοις, si vous souhaitez changer une pièce par une autre, vous pouvez le changer en suivants
les étapes suivantes:
• Αλλαγή Soulever la pièce que vous souhaitez.
• Utiliser les αγγίζει fléchées pour sélectionner l'icône de la pièce que vous souhaitez mettre à la place

de la pièce soulevée.
• Mettre la pièce soulevée sur la case requise.
• La pièce est maintenant changée pour la pièce sélectionnée.

Mise en place d'un échiquier βίντεο
Une autre façon de mettre en place une position est de commencer avec un échiquier vide. Allez και
le menu «Definir pièces». Εφαρμοστέες les αγγίζει fléchées, sélectionnez l'icône de la pièce que vous
voulez mettre sur l'échiquier. Placez ensuite la pièce sur l'échiquier à la case prévue. Σι βους σουχάιτς
placer plusieurs pièces du même type, vous pouvez συντηρητικό le faire. Après cela, vous pouvez χρήστη
les sentes fléchées pour sélectionner d'autres pièces et répétez les étapes ci-dessus.

Prenez soin de choisir διόρθωση l'icône lorsque vous placez des pièces. Το ατύχημα του Si vous avez
mal placé une pièce, vous pouvez corriger en re-sélectionnant l'icône κατάλληλα. Lorsque vous terminez
le paramétrage de la position, cliquez sur le bouton «Ok / Menu» et effectuez les sélections dans l'écran
du menu suivant, comme il il indiqué ci-dessus sous «Mise en place de la position de départ».
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8. Γιος

Δευτερεύουσα, ο γιος est activé. Είμαι ο γιος μου:
• Vous allumez et enteignez Centaur.
• Lorsqu'un πραξικόπημα illégal est exécuté.
• Lorsque Centaur s'eteint après 30 λεπτά d'inactivité.
• Lorsqu'une θέση παράξενη θέση «Definir pièces».
• Lors d'un réinitialisation matérielle.

Lorsque le son est désactivé, vous n'entendez pas de bip quand vous allumez le Centaur.

9. Eclairage

L'intensité des LEDs peut être réglée à «Bas», «Moyen» ou «Haut». Lorsque vous jouez dans une pièce
ζοφερή, les LED peuvent être estompés. Quand vous jouez dehors ou dans la lumière du soleil, l'intensité
peut être augmentée.

10. Langue

Centaur est configuré par défaut en anglais. Il peut être configuré pour l'allemand, l 'anglais, l'espagnol,
le français, l'italien, le néerlandais, le polonais, le russe ou le turc.

11. Αυτοματοποίηση Sauvegarde

30 Απριλίου sans activité, Centaur s'éteint. Lorsque le son est activé, un bip se fait entender. Λε Τζου
en cours est enregistré. (voir la ενότητα «Ajourner et reprendre la partie»).

Συμφωνείτε
Si, lors d'un partie, Centaur ne réagit plus et que vous ne pouvez pas arrêter, όσο το δυνατόν πιο de le forcer à
s'enteindre en gardant le bouton «Play / Pause» enfoncé μενταγιόν 10 δευτερόλεπτα. Centaur reviendra alors à
ses paramètres d'usine.

12. Αξεσουάρ

Περιεχόμενο:
• Echiquier éléctronique
• Pièces d'échecs (avec deux dames pour chaque couleur)
• Παγκόσμιο φαγητό
• Le mode d'emploi
• Οδηγήστε το ride

13. Entretien et υποστήριξη

Ρίξτε valider la garantie et les mises à jour futures veuillez enregistrer votre échiquier sur notre στο διαδίκτυο.
Ρίξτε το l'enregistrement du produit rendez-vous à la τμήμα υποστήριξης του ιστότοπου de la DGT et sélectionnez
«Καταχωρήστε το προϊόν σας». Centaur a une finition de haute qualité de permukaan imprimée. Lorsqu'il est traité
avec soin, il ne vous donnera aucun souci κρεμαστό κόσμημα de nombreuses années sans altérer sa performance.
Ρίξτε το nettoyer Centaur un chiffon doux légèrement humidifié doit être utilisé. N'utilisez pas de produits
υγρά λειαντικά. Σαν βους avez des ερωτήσεις σχετικά με τις κουρτίνες του Μανουήλ, προξενικός σύμβουλος
Συχνές ερωτήσεις για την υποστήριξη της ιστοσελίδας. Η λύση είναι και η λύση καιs la
ενότητα FAQ, n'hésitez pas à contacter le service de support de la DGT.

Σελίδα 37

37

14. Συνθήκες de garantie

Le Centaur répond à nos normes de qualité les plus élevées. Si malgré nos soins dans le choix des
συνθέτες, des matériaux, dans la production et le transport, votre Centaur montre un défaut dans
les deux premières années après l'achat, merci de contacter votre détaillant. Nettoyez le Centaur
αποκλεισμός avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits nettoyants λειαντικά. La garantie
n'est valable que si le produit est utilisé de façon raisonnable et prudente comme il a été destiné à être
χρησιμοποιώ. La garantie ne peut être appliquée si le produit n'a pas été utilisé correction ή si uneentative
μη αυτόματη τροποποίηση a été entreprise sans l'accord explicite et par écrit du τεχνική υποστήριξης
DGT ou d'un des centres de services εκτιμά η DGT. Une liste de centre de service peut être consultée
sur le site web DGT. Si vous avez toujours des question par rapport au Centaur qui ne trouve pas de
réponse dans ce mode d'emploi, merci de consulter le FAQ sur notre site web.

15. Ρήτρα de non-responsabilité

Ψηφιακή Τεχνολογία Παιχνιδιού και η προσπάθεια βελτίωσης των πληροφοριών και της λειτουργίας
d'emploi sont διορθώνει et complètes. Η αύρα χυδαία υπεροχή της ευθύνης και η υπόθεση
αποστολή. Ψηφιακή Τεχνολογία Παιχνιδιών Αποθηκεύστε τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών ρίξτε le Matériel
et le logiciel décrit dans ce mode d'emploi, χωρίς προτίμηση. Aucune partie de ce mode d'emploi ne
peut être reproduite, transmise ou traduite sous aucune forme, par aucun moyen, sans la άδεια
préalable et écrite de Digital Game Technology.

16. Ανοιχτός κώδικας Logiciel

Το DGT Centaur χρησιμοποιεί desiviciels Open Source suivants:
Εφαρμόζεται Python, la license pour le logiciel Python Software Fondation (PSF).
Python-Chess, la license GNU Δημόσια έκδοση 3 (GPL3) που ισχύει.
DGT tient à remercier les nombreux προγραμματιστές de logiciel qui on permit le dévéloppement de Centaur
ρίξτε les amoureux des échecs partout dans le monde.

17. Τεχνικές προδιαγραφών

Taille de l'échiquier 444,5 x 400,5 mm (17,5 "x 15,8")
Taille des περιπτώσεις 48 x 48 mm (1,9 "x 1,9")
Θρέψη Fournie μέσω le καλώδιο USB
Πιο όμορφο Châssis en plastique διαφανές avec un échiquier avec une επιφανειακό εφέ

de haute qualité.
Poids σκληρό 2,3 κιλά (81,1 ουγκιές) L'ordinateur d'échecs, les pièces d'échecs, les câbles, la documentation et

μου

Le DGT Centaur est en συμμόρφωση avec les directifs 2004/108 / EC και 2011/65 / EU.

Παρασκευή, παραγγελία ανακύκλωση qui indique que, à la fin de sa vie, le produit doit être éliminé à un
point de collecte des déchets κατάλληλες τοπικές τοποθεσίες. Ne pas jeter le produit dans la poubelle domestique
normale de déchets non triés.

Παρακολουθήστε τα καλύτερα αποτελέσματα για 0 - 3 ans. Συμπληρώστε des petites pièces. Κίνδυνος d'étouffement.

Cette horloge de voyage de la DGT est συμμόρφωση à la réglementation l'Allemand "Der Grüne Punkt" Marque déposée de
Duales System Deutschland GmbH.

MAN_12011_DGT Centaur_ver 1.0_4LANG
© Copyright 2019 Digital Game Technology BV

DGT Hengelosestraat 66 7514 AJ Enschede Ολλανδία digitalgametechnology.com
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1. Εισαγωγή

¡Felicitaciones por su inca del DGT Centaur, su perfecto amigo de ajedrez!

El ajedrez es mejor cuando tienes desafíos, pero tiene una oportunidad justa de ganar. Ες μας
ικανοποιητικό cuando tenemos un oponente adecuado, con una fuerza παρόμοια o algo por encima de
nuestro nivel. Εκ των υστέρων DGT Centaur. Cuenta con un sistema único para analizar
su juego durante la partida y utilizar esa información para desafiarle a su propio nivel προσωπικό. Además,
DGT Centaur juega de una manera muy humana para su perfecta experienceencia de juego.

DGT Centaur es un ordenador de ajedrez de alta tecnología con un tablero de sensores e innovadoras
παρουσιάζει κυκλικές λυχνίες LED για indicar los movimientos. Χωρίς es necesario mirar la pantalla; puede συμπυκνωμένο
únicamente en el tablero y las piezas. Jugar con DGT Centaur es parecido a jugar con una persona real y
jugar con él es beneficioso para su desarrollo. ¡Por supuesto, DGT Centaur siempre está ahí παραχωρήθηκε,
dispuesto para otra partida!

electrónico para modificar la configuración, ver la notación de la partida o ver una imagen del tablero,
mostrar sugerencias o ver la valoración de la posición en el ordenador. Dicha pantalla tiene και αντίθεση
ευχάριστη και ευχάριστη, αληθινή και εκλεκτική, οδηγημένη και απλή.

DGT Centaur está diseñado como un tablero de ajedrez ligero y moderno con piezas de diseño que le
permen jugar, prakticar y disfrutar del juego de mesa είναι δημοφιλές del mundo cuando quiera y donde
θάλασσα que esté. DGT Centaur siempre está ahí para ser su amigo perfecto de ajedrez.

¡Juguemos al ajedrez!

Ρολόι

Μπαταρία

Tablero de ajedrez

Ρολόι

Puntuacion

Lista de movimientos

Δείκτης πραγματικής ένδειξης

Αρίμπα

Abajo

Εντάξει / Menú

Άτρας

Reproducir / Pausa -
Encender / Apagar

Sugerencia / Movimiento
εναλλακτικά

Σχήμα 1. Explicacion de los botones.
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2. Explicación de los botones

Αρίμπα
Χρησιμοποιήστε το el botón "Flecha Arriba" para moverse a través de la lista del menú. Εν λα
notación de la partida puede mantener presionado este botón para un desplazamiento
ραπίντο.

Abajo
Χρησιμοποιήστε το el botón “Flecha Abajo” para moverse a través de la lista del menú. Εν τω μεταξύ
partida puede mantener presionado este botón para un desplazamiento rápido.

Άτρας
Χρησιμοποιήστε το el botón “Atrás” para volver a la pantalla anterior. Cuando se presiona este botón en la
pantalla de reproducción, la pantalla de papel electrónico se actualiza.

Εντάξει / Menú
Este botón se usa para acceder al menú de configuración ya los submenús, también se usa
για επιβεβαίωση una selección.

Sugerencia / Movimiento εναλλακτικά
Este es el botón de sugerencia. Cuando se presiona, DGT Centaur muestra una
sugerencia o movimiento alternativo.

Reproducir / Pausa - Encender / Apagar
Χρησιμοποιήστε este botón para encender o apagar DGT Centaur. Cuando se juega con reloj, este botón
se utiliza para pausarlo o iniciarlo.

Operar con el Menú
Παρασκευή con men Men, presione el botón «Ok / Menú». Se abrirá el menú
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ σχολειου. Χρησιμοποιήστε los botones de "Flecha arriba" y "Flecha abajo" para navegar por
Ελ Μενού. Si es necesario, puede seleccionar otro submenú con el botón «Εντάξει /
Μενού". Σημαντικός δείκτης, εν τω μεταξύ, πραγματική ενεργοποίηση
desactivar presionando nuevamente el botón "Ok / Menú". Χρησιμοποιήστε το el botón "Atrás"
para volver al último menú / pantalla de reproducción.

Εικ. 2. Menú.
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3. Empezar a jugar al ajedrez

Cuando χρησιμοποιήστε το DGT Centaur por primera vez, se recomienda cargaromplamente la batería. Para cargarla
conecte el adaptador como se indica en la Guía Rápida.

Σχ. 3. Θέση αρχική.

Al hacer un movimiento, la casilla de destino se iluminará brevemente para indicar que DGT Centaur ha
reconocido su movimiento. DGT Centaur ahora está pensando su propio movimiento. El movimiento
de DGT Centaur se indicará mediante el parpadeo alterno de la casilla de inicio y la casilla de destino de
la pieza que desea μετακινούμενος. Dejará de parpadear tan pronto como usted realice el movimiento para DGT
Κένταυρος. Δεσποινέζες, es su turno y puede hacer su siguiente movimiento.

Siempre puede decidir ignar el movimiento que DGT Centaur quiere jugar y hacer un otro diferente en
σου Λούγκαρ. DGT Centaur detará automáticamente cualquier otro que haga y la partida Continuará con
ese movimiento.

Un movimiento ilegal

Si juega un movimiento que, de acuerdo con las reglas del ajedrez, no está
permido, la casilla de salida y la de destino parpadearán rápidamente y,
cuando el sonido esté activado, se escuchará un pitido. Βλέπετε
signo de de interrogación en la pantalla para indicar el movimiento ilegal. Ελ
parpadeo de las casillas se detendrá cuando la pieza vuelva a colocarse en su
casilla original o cuando se realice un movimiento legal.

Λος tres signos de interrogación se muestran cuando:

• DGT Centaur dao jaque a su Rey, pero su movimiento no se defión contra
Ελ τζακ; defiéndase contra él moviendo una pieza entre su Rey y la pieza
atacante, capturando la pieza atacante o moviendo su Rey a una casilla
χαίρε, όχι εσύ και τζακ.

• DGT Centaur detoco un movimiento que έρχεται σε αντίθεση με το las reglas para el
movimiento de esa pieza; verifique si colocó la pieza en la casilla de destino
correcta de acuerdo con las reglas de movimiento para esa pieza en
ιδιαιτερος.

• DGT Centaur no puede detar la pieza. incuebe si colocó la pieza en el
centro de la casilla de destino.

Εικ. 4. Tres signos de interrogacion.

Comenzar una partida
Encienda DGT Centaur presionando el botón «Reproducir / Pausa». Ντουράντε Ελ
enendido, DGT Centaur emite un pitido y los LEDs se iluminan en el tablero y las
piezas son son detadas.
Coloque las piezas en el tablero en la posición επίσημη.

Ahora puede hacer su primer movimiento y la partida comienza. Χωρίς τιέν
que presionar en las casillas, simplemente mover las piezas como lo haría en
un tablero κανονικό. Para apagar DGT Centaur, mantenga presionado el botón
"Reproducir / Pausa" durante tres segundos. Se escuchará un tono corto. Ντουράντε
el apagado, el LED en la esquina derecha parpadea lentamente hasta que DGT
Centaur se apaga ολοκλήρωση.

LED Indikore
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Εικ. 5. Retroceder / Lista de
ταινίες.

Εικ. 6. Sugerencia.

Un movimiento no es detectado correctamente
Εν γένει, DGT Centaur no detecta correctamente un movimiento. Αναλυτής Puede este
προβληματικη διαθεσιμότητα levantando la pieza y colocándola de nuevo en la casilla de destino. Ταμπιέν
puede volver la pieza a su casilla original y repetir el movimiento.

Αντιστροφέα
DGT Centaur le permite volver atrás uno o más movimientos. Puede Volver
atrás tantos movimientos como desee, pero siempre debe hacerlo ακριβός
en el orden opuesto en el que se realizaron. Para volver atrás un movimiento,
simplemente vuelva a colocar la pieza en la casilla de donde vino. Puede
συμβουλευτής la lista de movimientos para ver qué movimientos se realizaron y
en qué orden se realizaron. Cuando vuelva atrás movimientos, hagalo uno a
uno, volviendo atrás el último movimiento primero y así sucesivamente. DGT
Centaur detará automáticamente cuando esté volviendo atrás movimientos
y ajustará automáticamente la lista de movimientos y la posición del tablero
como se indica en la pantalla.

Sugerencia
DGT Centaur puede sugerir o proponer buenos movimientos. Al presionar
el botón «Sugerencia / Movimiento alternativo» DGT Centaur indicará el
mejor movimiento, así como varias alternativas. Tan pronto como haga
un movimiento en el tablero, la pantalla de sugerencias desaparecerá. Ελ
movimiento que realice no tiene que ser uno de los movimientos sugeridos.
También puede ocultar la pantalla de sugerencias presionando nuevamente el
botón de sugerencias.
Είναι πιθανό recibir συνέχεια, sugerencias en cada turno activando la
opción «Sugerencia» el el menú «Pomtella» (συμβουλευτείτε το σχήμα 12). Συγκεκριμένα
activada, en cada turno se mostrará una sugerencia en la parte inferior de la
παντάλα.

Movimiento Alternativo
El botón "Sugerencia / Movimiento alternativo" también se puede usar para
obtener sugerencias para el movimiento del ordenador. Σιλ Ελ Τέρνο ντε
DGT Centaur, primero indicará su mejor movimiento. Al presionar el botón
«Sugerencia / Movimiento alternativo» se mostrarán movimientos alternativos
en la pantalla. Εν γένει momento puede decidir jugar el movimiento
propuesto, jugar uno de los movimientos alternativos o jugar un movimiento
ολοκλήρωση diferente. DGT Centaur aceptará cualquier movimiento que
juegue como propio y contuará la partida. La pantalla con los movimientos
Alternativos desaparecerá tan pronto como se realice un movimiento. Σιέμπρε
puede hacer otro movimiento que el indicado en la pantalla. Λα παντάλα
con movimientos alternativos sugeridos también desaparecerá al presionar
nuevamente el botón «Sugerencia / Movimiento alternativo».

Enroque corto y largo
El enroque largo se indica en la pantalla con 0-0-0 y el enroque corto con 0-0.
Realice estos movimientos primero moviendo el Rey dos casillas y después la
Τορέ.

Σελίδα 43

43

Προώθηση de peón
Cuando un peón alcanza la última fila; promociona (se convierte en otra)
πιεζα). La pantalla muestra las diferentes piezas que puede seleccionar. Σι
no selecciona ninguna DGT Centaur asumirá que quiere que se convierta en
Ντάμα. Εναλλασσόμενο, simplemente puede jugar el siguiente movimiento de DGT
Centaur y Continuar la Partida. Para pasar a una pieza diferente, seleccione
la pieza presionando los botones "Arriba" y "Abajo" y confirme su elección
presionando el botón "Aceptar / Menú". La pantalla de selección desaparecerá y
podrá continuar la partida.

Τέρμα la partida
Η μερική τέρμα και η χρήση του dado jaque mate a Centaur o este se lo ha
Ντάντο ένα σπασμένο. Otros motivos para terminar una partida son tablas, ahogado o
ανεπαρκές υλικό για τον dar jaque mate. El resultado de la partida se muestra
en la pantalla.

• Jaque mate
Se indica jaque mate con 1-0 (blancas ganan) ó 0-1 (negras ganan) y
aparece "Jaque mate" en la pantalla.

• Ahogado
La partida es tablas cuando el jugador que mueve no tiene movimiento
νόμιμο και δεν είναι ο σύντροφος. Se dice que la partida termina con
«Αιογκάδο». El resultado de la partida es tablas και aparece "Ahogado"
en la pantalla.

• Tablas
Τάμπλα σημαντικές και τμηματικά τερματικά. La pantalla mostrará la
notación "½ - ½" y la palabra "Tablas".

Εικ. 7. Promoción de peón.

Comenzar una nueva partida
Si desea comenzar una nueva partida, simplemente coloque las piezas en la posición επίσημο. Ταν Πρίντο
como DGT Centaur deta que las piezas están en dicha posición, automáticamente comienza una
nueva partida. Escuchará un pitido (si el sonido está activado) para indicar que se puede iniciar la nueva
Παρτίδα.

¡Tenga cuidado! La información de la partida anterior se elimina tan pronto como termine de
configurar la posición inicial para una nueva; su partida anterior ya no se podrá ver.

Suspensión y reinicio de una partida
Puede suspender una partida y contuarla más tarde. Durante la partida, simplemente apague DGT
Centaur presionando el botón "Enrender / Apagar" durante 3 segundos. Si lo desea puede quitar las
piezas del tablero. Al volver a encender DGT Centaur, la posición de la partida suspendida se muestra
en la pantalla. Si ha quitado las piezas, coloquelas como se indica en la pantalla y puede continuar la
Παρτίδα.

¡Tenga cuidado! Δεν υπάρχει επίσημο coloque las piezas en la posición. Εν τω μεταξύ, αιωρούμενη και πραγματική
se eliminará de la memoria del tablero.
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4. Modo de Juego

DGT Centaur tiene tres modos de juego: Ακατάλληλο, Exigente y Experto.
Cuando enciende DGT Centaur por primera vez, está en modo «Amistoso».
Abandone el menú "Modo de juego" presionando el botón "Reproducir /
Παύσα ». Επιβεβαιώστε το selección presionando el botón “Ok”. Puede cambiar
el modo de juego en cualquier momento durante la partida. Cambiarlo
δεν υπάρχει πρόβλημα για τη ΓΔ DGT Centaur siempre sugerirá los
movimientos más fuertes.

• Φιλικό
El modo "Amigable" le da una oportunidad justa de ganar. Durante la
partida, DGT Centaur analiza su juego y determina su fuerza. DGT Centaur
jugará a su nivel para que tenga un oponente igual. Este es el modo
perfecto para una partida de ajedrez relajada, divertida και instriva.

• Exigente
El modo "Exigente" είναι και exigente que el anterior. Es el modo
perfecto si quiere mejorar sus habilidades y jugar kontra un oponente
que es un poco más fuerte que usted. DGT Centaur seguirá jugando a su
nivel, pero jugará movimientos más fuertes con δήμαρχος frecuencia.

• Εμπειρογνώμονας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ «Experto», el módulo del DGT Centaur jugará con toda su fuerza sin adaptarse a su nivel o
fuerza de juego.

El ordenador juega
Εν ολίγοις, Modo de juego, puede, ειδικό χρώμα, debe jugar DGT Centaur. Se puede
configurar con "Negras" o "Blancas".

• Νέγρες
Cuando enciende DGT Centaur y comienza a jugar, asume que usted juega con las piezas blancas y
que DGT Centaur juega con las piezas negras. Έλ υπομενού "Modo de juego" puede cambiar el χρώμα
con el que desea que juegue DGT Centaur.

• Blancas
Εφαρμοσμένη ελιγμένη κανάρα con paszas negras y configura DGT Centaur para que lo haga con las blancas, el
tablero de la pantalla girará. Las piezas blancas estarán al otro lado del tablero. Tendrá que cambiar las
piezas en el tablero πραγματικό χρησιμοποιημένο λάθος.

• Ανάλυση
Al seleccionar esta opción, DGT Centaur analiza la partida del tablero. DGT Centaur χωρίς προπόνη
ningún movimiento y las casillas no se iluminan. Si presiona el botón «Sugerencia» verá sugerencias.
DGT Centaur indicará si un movimiento es bueno, o si hay una opción mejor. Από το ταντό, este modo
de análisis puede utilizarse para reproducir y analizar una partida. También es una buena opción para
jugar con un oponente sin que las casillas se iluminen. La opción "Sugerencia" μόνιμα διαθέσιμα y
puede ayudarle a mejorar su juego.

Valoración
Centaur usa un número para valorar cada posición. Con esta valoración (evaluación por ordenador),
Centaur compara la posición de las piezas blancas con la posición de las piezas negras. Una valoración
positiva ("+"), πολύτιμα, blancas están mejor; una valoración negativa (“-”) σημαντικές και νέγρες
están mejor. La valoración hace referencia al valor de las piezas. Από το ejemplo, si las blancas tienen un
peón extra en komparación con las negras, la puntuación es "+1". Pero si las negras tiene cuatro peones

Εικ. 8. Modo juego.
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más que las blancas, la valoración se indica como "-4". La valoración se relaciona con el valor υλικό de
las diferentes piezas de ajedrez: un Peón vale 1 punto, un Caballo o un alfil valen 3 puntos, una Torre vale 5
puntos y una Dama vale 9 puntos.

Cuando Centaur evalúa una posición, no solo observa las diferencias materiales entre blancas και negras,
sino que también tiene en cuenta la posición de las piezas, si estas están activas o pasivas y si hay alguna
posibilidad táctica en la posición. Συγκριτικά, το de valentración de diferentes movimientos, usted puede ver qué
movimientos dan como resultado una mejor posición.

5. Partidas con tiempo

Πιθανότατα usar un reloj cuando se juega contra DGT Centaur.
Από defecto, el reloj está apagado. Enciéndalo presionando el botón «Εντάξει /
Menú "y luego seleccione la opción" Tiempo de Juego ". Puede seleccionar
los siguientes tiempos de juego: 2, 5, 10, 20, 30, 45, 60 o 90 minutos para
cada jugador por partida. Χρησιμοποιήστε το las teclas de flechas para desplazarse por el
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ «Aceptar» για επιβεβαίωση su elección. Παρα σαλίρ
del menú e iniciar la partida, presione el botón «Reproducir / Pausa». Λος
tiempos del reloj se mostrarán en la pantalla.

El reloj arrancará tan pronto como se haga el primer movimiento.
Comenzará (si es el primer movimiento) o Continuará (si no es el primer)
movimiento) la cuenta atrás del reloj de DGT Centaur y se detendrá tan
pronto como DGT Centaur indique su movimiento. Después de realizar
el movimiento de DGT Centaur en el tablero, comenzará (si es el primer)
movimiento) o Continuará (si no es el primer movimiento) la cuenta atrás
de su reloj y se detendrá tan pronto como usted realice su movimiento. Χρήση
el botón «Reproducir / Pausa» para detener los relojes en cualquier momento
que desee pausar la partida.

Cuando un jugador llega a 0:00:00 primero y ha usado todo su tiempo,
se mostrará una bandera al lado del reloj. Sin embargo, la partida puede
συνέχεια, incluso cuando el reloj haya llegado a las 0:00:00.

6. Empezar una partida desde una posición / Configurar las piezas

Puede configurar una posición y contuar jugando desde dicha posición.
Εκ των πραγμάτων, αναλύσεις και κανάτες
επίλυση un problema de ajedrez.

Hay dos formas de configurar una posición; comenzar desde la posición
επίσημο o comenzar desde el tablero vacío.

Επίσημη διαμόρφωση
Φόρμας και διαμόρφωση
επίσημος. Para esto, primero coloque todas las piezas en dicha posición
como si quisiera comenzar una nueva partida. Puede hacerlo estando en
κυριότερη αρχή και εκ των προτέρων επιλογή
"Configurar piezas".

En este momento, puede levantar una pieza y moverla a cualquier casilla (o)
quitarla del tablero). Los movimientos de las piezas que se configuran αρ
tienen que estar de acuerdo con las reglas del ajedrez.

Εικ. 10. Configurar las piezas.

Εικ. 9. Tiempo de partida.
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Centaur recuerda qué pieza se levantó por última vez, cququier pieza que
posteriormente coloque en el tablero será de ese tipo. También verá que
el tipo se indica en la pantalla de Centaur. Διαμορφωμένο una posición de esta
manera es muy intuitivo, como verá al intentarlo ποικίλλει.

Cuando haya configurado la posición deseada en el tablero, presione el botón
"Aceptar / Menú". La pantalla mostrará los siguientes ajustes (Εικ. 11)

Dirección de juego
Con la posición deseada en el tablero, ahora deberá indicar a Centaur quién
mueve y en que dirección mueven los peones.
• Μπλάνκο

La dirección de juego de los peones blancos es de abajo hacia arriba en el
tablero de ajedrez.

• Μπλάνκο
La dirección de juego de los peones blancos es de arriba a abajo en el
tablero de ajedrez.

Υποκινητής
Ahora indique quién mueve en la posición.
• Μπλάνκο

Seleccione blancas si son las blancas quien deben hacer el primer movimiento en la posición.
• Νέγρες

Seleccione negras si son las negras quien deben hacer el primer movimiento.

Ελ ordenador juega con
Si desea jugar la posición contra Centaur, ahora deberá especificar si Centaur juega con las piezas negras
o con las blancas. Alternativamente, puede configurar a Centaur para analizar la posición.

• Μπλάνκο
Seleccione blancas si quiere que Centaur juegue con las piezas blancas.

• Νέγρες
Seleccione negras si quiere que Centaur juegue con las piezas negras.

• Ανάλυση
Cuando se selecte esta opción, DGT Centaur analiza la partida. DGT Centaur no realizará ningún
movimiento durante la partida y las casillas no se iluminarán. Si presiona el botón de signo
de interrogación, verá sugerencias. Centauro indica si el movimiento que se jugó fue un buen
movimiento, o si hay una mejor opción. Presione el botón «Reproducir / Pausa» για επιβεβαίωση la
διαμόρφωση. Σημαία της Δελτίο Ταμπλόρο και Λα Ρυθμίσεις, DGT Centaur irá al menú de
αναπαράσταση και εκτίμηση της παραγγελίας.

Θέση χωρίς διαμόρφωση
Σημερινή διαρρύθμιση και επισκόπηση της τάξης, δεν υπάρχει έκταση, η συνοδεία και η πεντίδο της DGT Centaur
volverá a la pantalla de configuración. Δευτερεύουσα, ημικύκλιες και διαμορφώσεις
Λας reglas del ajedrez. Από το ejemplo, incuebe lo siguiente:

• ¿Hay un Rey blanco y otro negro en el tablero;
• ¿Tal vez uno de los Reyes esta en jaque, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
• ¿Hay un peón en la primera o en la última fila;
• ¿Hay demasiadas piezas de un tipo en el tablero; Από το ejemplo, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για τη βελτίωση της δόσης Reyes del

mismo color o tener nueve Peones del mismo χρώμα.
• La posición configurada no puede estar en jaque mate.

Εικ. 11. Segunda pantalla de
configuración de piezas.
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7. Pantalla

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρησιμοποιήστε το las teclas de flecha para desplazarse por el menú y presione el botón “Aceptar /
Menú ”para activar o desactivar las opciones. Salga del menú presionando el botón
"Reproducir / Pausa". Si desea volver al menú anterior, presione el botón “Atrás”.

Tablero
El tablero de ajedrez se puede activar (mostrar) o desactivar (no mostrar) en la
παντάλα. El tablero de ajedrez muestra todos sus movimientos. Si desea volver atrás
un movimiento, verá en el tablero de ajedrez la posición de la pieza.

Ρολόι
El reloj se puede activar (mostrar) o desactivar (no mostrar) en la pantalla. El reloj se
muestra en cuanto se configura "Tiempo de juego" en el menú.

Valoración
La valoración se puede activar (mostrar) o desactivar (no mostrar) en la pantalla. Λα
valoración muestra la fuerza de tu posición o la de DGT Centaur, pero también lo
fuerte que es πιθανή κίνηση.

Sugerencia
La sugerencia se puede activar (mostrar) o desactivar (no mostrar) en la pantalla. DGT
Centaur puede hacerle sugerencias y sugerirle un buen movimiento. Στίχοι που σημαίνει: Si esta opción
está activada, se mostrará una sugerencia en la pantalla con cada movimiento. Σι
deshabilita esta opción, aún puede solicitar sugerencias cuando presione el botón
"Sugerencia / movimiento alternativo".

Lista de movimientos
DGT Centaur indica los movimientos de la partida en una lista. Esta lista se puede
mostrar en fuente pequeña o grande.

Εικ. 12. Configuración de
παντάλα.

Εσωτερική στιγμή, si desea cambiar una pieza por otra, puede hacerlo de la siguiente manera:
• Levantando la pieza que desea cambiar.
• Utilice las teclas de flecha para seleccionar el icono de la pieza a la que desea que -

cambie la pieza levantada.
• Ponga la pieza levantada en la casilla requerida.
• La pieza ahora ha cambiado a la pieza seleccionada.

Διαμορφώστε το des tab el el tablero vacío
Ουσιαστικά διαμορφωμένα και αληθινά a tabiro vacío. Ir al menú «Conjunto de piezas».
Usando las teclas de flecha, seleccione el icono de la pieza que desea poner en el tablero. ΕΝΑ
contuación, coloque la pieza real en la casilla ανταποκριτής del tablero. Si desea colocar más piezas
del mismo tipo, ahora puede colocar todas las piezas de ese tipo.

Después puede usar las teclas de flecha para seleccionar otras piezas y repetir los pasos anteriores.
Tenga cuidado de seleccionar correctamente el icono deseado al colocar las piezas. Si colocó
ατύχημα una pieza correcta, puede resolverlo volviendo a seleccionar el icono correcto.
Cuando haya terminado de configurar la posición, seleccione el botón “Ok / Menú” και realice las
selecciones en la siguiente pantalla de menú como se indica arriba en “Configurar desde la posición
ανεπίσημο ».
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8. Σονίντο

Από defecto el sonido está activado. Habrá un sonido cuando:
• Εν γένει DG AP Centaur.
• Se realiza un movimiento ilegal.
• DGT Centaur se apaga automáticamete después de 30 minutos sin actividad
• Se ha configurado una posición ilegal «Configurar piezas».
• Un reinicio forzado.
Cuando el sonido está desactivado, slo escuchará un pitido corto al iniciar DGT Centaur.

9. Ιλουμίνιο

Οι ενδεικτικές λυχνίες La intensidad de los δείχνουν ένα Baja, Media o Alta. Cuando juegue en una habitación más
oscura, los LEDs pueden atenuarse. Cuando juegue al aire libre o bajo la luz del sol, puede aumentar la
ένταση.

10. Ίδιο

Από defecto, DGT Centaur está configurado en inglés. Puede configurarse en alemán, inglés, español,
francés, italiano, holandés, polaco, ruso o turco.

11. Ahorro de energía

Después de 30 minutos sin actividad, DGT Centaur se apaga. Cuando el sonido está activado, sonará un
pitido corto. La partida πραγματική se Guarda. (Ver la sección «Pausar y reanudar una partida»).

Apagado forzado
Si DGT Centaur deja de responder durante una partida y no se puede apagar, puede forzarlo a que
se cierre presionando "Reproducir / Pausa" durante 10 segundos. DGT Centaur luego vuelve a la
configuración de fábrica.

12. Accesorios

Contenido:
• Tablero de ajedrez electrónico.
• Piezas de ajedrez (con dos damas de cada χρώμα).
• Adaptador universal de corriente.
• Εγχειρίδιο.
• Guía rápida.

13. Mantenimiento y Soporte

Τα πρόστιμα και οι συμβολαιογραφικές πραγματικοποιήσεις, το μητρώο su tablero en nuestro sitio web. Para ello, vaya α
la sección de soporte del sitio web de DGT y seleccione "Καταχωρητής su producto / Καταχωρήστε το προϊόν σας".
Centaur está acabado con una superficie impresa de alta calidad. Si es tratado con cuidado, le dará
mostos años de rendimiento sin problemas. Para limpiar Centaur, se debe utilizar un paño suave
ligeramente humedecido. Χωρίς χρήση líquidos de limpieza abrasivos. Χρησιμοποίησε το τιένιο alguna pregunta que
εγχειρίδιο χρήσης esté cubierta por este, consulte las preguntas frecuentes (FAQ) en la sección de soporte
de nuestro sitio web. Si no puede encontrar una solución allí, no dude en ponerse en contacto con el
Departamento de Soporte de DGT.
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14. Condiciones de garantia

DGT Centaur cumple con nuestros más altos estándares de calidad. Si, ένα pesar de nuestro cuidado en la
elección de componentes, materiales, producción o transporte, su DGT Centaur muestra algún defecto
dentro de los dos primeros años después de la conta, από την πλευρά του επαφών. Limpie DGT
Centaur sólo con un paño suave humedecido. Κανένα χρήσιμο productos de limpieza abrasivos. La garantía
sólo es válida si el producto se utiliza de forma razonable y prudente según su propitoito. La garantía
quedará sin efecto si el producto ha sido mal utilizado o si se han realizado intentos no autorizados para
modificarlo sin el previo izinimiento expreso por escrito del servicio de asistencia de DGT o de uno
de los centros de servicio autorizados de DGT. Se puede encontrar una lista de Centros de Servicio en
el sitio Web de DGT. Si tiene alguna pregunta sobre DGT Centaur que no haya sido contestada en este
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el sitio Web de DGT. Si tiene alguna pregunta sobre DGT Centaur que no haya sido contestada en este
εγχειρίδιο, Por Favor Consulte las FAQ (preguntas frecuentes) en nuestro sitio web.

15. Descargo de responsabilidades

Εγχειρίδιο Ψηφιακής Τεχνολογίας no escatimó esfuerzos para garantizar que la información en este manual
sea correcta y completa. Αμαρτωλό εμπάργκο, καμία απάντηση στο σφάλμα και παραλείψεις. Ψηφιακό παιχνίδι
Τεχνολογία se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware και λογισμικό
Εγχειρίδιο εγχειρήματος previo aviso. Εγχειρίδιο Ninguna parte de este puede ser reproducida, transmitida ni
traducida en ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de
Τεχνολογία ψηφιακών παιχνιδιών.

16. Sofware de Código Abierto (Open Source)

Λογισμικό DGT Centaur utiliza el siguiente de Código Abierto (Open Source):
Εφαρμόζεται το Ίδρυμα Λογισμικού Python, la licencia de Python (PSF).
Python-Chess, la Licencia Pública GNU έκδοσηón 3 (GPL3) είναι εφαρμόσιμη.
DGT desea agradecer a los lotos desarrolladores de software que hicieron πιθανό que desarrollemos
DGT Centaur para los lotos amantes del ajedrez en todo el mundo.

17. Especificaciones Técnicas

Tamaño del tablero 444,5 x 400,5 mm (17,5 "x 15,8")
Tamaño de las casillas 48 x 48 mm (1,9 "x 1,9")
Alimentación suministrada a través del cable USB
Cubierta Chasis de plástico transparente para PC con una superficie de tablero de ajedrez impreso de

Άλτα Καλιτάντ.
Πέσο bruto 2,3 κιλά (81,1 ουγκιές) Ordenador de ajedrez, piezas de ajedrez, cable, documentación y embalaje.

DGT Centaur cumple con las directivas: 2004/108 / ΕΚ και 2011/65 / ΕΕ.

Este producto está marcado con el símbolo de reciclaje que indica que, al final de su vida útil, el producto debe desecharse
en un punto de recogida de residuos adecuado de acuerdo con las regulaciones τοπικές ρυθμίσεις. Χωρίς deseche el producto en la
cadena normal de residuos domésticos sin clasificar.

Este producto no es adecuado para niños de 0 a 3 aosos edad. Συμπεριλάβετε piezas pequeñas. Riesgo de asfixia.

DGT Centaur cumple con la normativa de la Marca Registrada Alemana “Der GrünePunkt” de Duales System Deutschland
GmbH.
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