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INSTRUCTIEBOEKJE

GEMAAKT DOOR DANTE DEKETELE

Bedankt om voor de VTI-ES Tegare 8-bit te kiezen. We wensen u veel speelplezier toe!

DOEL VAN HET SPEL / SPELBESCHRIJVING

Kan jij alle pionnen omzeilen en de koning verslaan? Vermijd contact met de vijanden
en sla de koning van het bord. Bedenk goede tactieken om de versnellende pionnen
te verslaan in hun eigen spel.
Lees dit instructieboekje om ervoor te zorgen dat je nieuwe spel op de juiste manier wordt gebruikt, en
bewaar het boekje voor toekomstig gebruik.

1. PREVENTIEVE MAATREGELEN
1)

Dit is een computer met hoge precisie. Het mag niet worden bewaard op plaatsen die erg
warm of koud zijn. Sla er nooit op en laat het niet vallen. Haal het niet uit elkaar.
2) Raak de elektronica niet aan, maak ze niet nat of vuil. Als je dit doet kan het spel
beschadigd raken.
3) Niet reinigen met benzeen, verfverdunner, alcohol of andere soortgelijke oplosmiddelen.
Opmerking:
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in het belang van productverbetering kunnen de specificaties van de VTI-ES en zijn
ontwerp zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Preventieve maatregelen
Inhoudsopgave
Aansluitingen
Namen van de controller-onderdelen en bedieningsinstructies
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Credits
Extra info
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3. AANSLUITINGEN
Voor deze game sluit u een originele NES controller aan op de controller-ingang op de front I/O.
Voor de optimale ervaring sluit u ook best een PC-speaker aan via de 3,5mm jack.
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4. NAMEN VAN DE CONTROLLER-ONDERDELEN EN
BEDIENINGSINSTRUCTIES
NES Controller
D-Pad: gebruik deze knoppen om de actieve speler te
verplaatsen.
B-knop: Activeer de geselecteerde actie.
A-knop: Gebruik deze knop om te wisselen van
karakter.
startknop: Gebruik deze knop om naar het
hoofdmenu te gaan.
selecteerknop: Gebruik deze knop om naar het
selecteermenu te gaan.
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5. HOE TE SPELEN
opstartscherm
Bij het opstarten van het spel kan u tijdelijk een scherm zien met het logo van Tegare. Als dit
scherm niet snel verandert, is er een fout opgetreden bij het opstarten. Probeer het spel opnieuw
op te starten door de computer volledig uit en in te schakelen. Wanneer er problemen blijven
optreden kan u contact met ons opnemen via info@deebug.be.

Hoofdmenu
In het hoofd menu kan u kiezen tussen “Play” en “Levels”. Bij het selecteren van “Play” kan u
beginnen bij het eerste level. Bij het selecteren van “Levels” kan u specifiek kiezen welk level u
speelt. U kan uw selectie maken door met het D-pad de cursor te verplaatsen en de activeerknop
in te drukken.

Gameplay
In de game bestuurt u 2 pionnen (wit). Telkens wanneer u een pion beweegt, zullen alle vijanden
(zwart) ook bewegen. Wanneer een vijand in contact komt met een speler, moet u het level
opnieuw beginnen. Wanneer beide spelers op een eindtegel staan, kan u aan het volgende level
beginnen. In het laatste level neemt u het op tegen de koning. Hier is het de bedoeling dat je juist
wel in contact komt met de vijand.
Veel speelplezier!
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6. GAME ART | TILESHEET
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7. CREDITS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dante Deketele .......... | Spelontwikkelaar, Designer, Ontwerper van Picture Processing Unit,
Website ontwikkelaar
Lucas De Smet ........... | Ontwerper van Central Processing Unit & Graphics Processing Unit
Brenda Van Heghe ..... | Technische Mentor, Jury, Leerkracht Engineering & Elektronica
Christophe Lombaert.. | Jury, Leerkracht Engineering & Elektronica
Stijn Vandenbroucke .. | Leerkracht Engineering
Joost Libbrecht.......... | Taalmentor, Leerkracht Nederlands

8. EXTRA INFO
Wilt u nog meer van Tegare? U kan Tegare spelen op Windows, Android, PC-VR en de Oculus Quest
door ze te downloaden op itch.io of naar de website https://vties.deebug.be te gaan voor meer
info over de game. U kan ook onze andere projecten volgen over games, elektronica en meer op
https://www.deebug.be.
Wilt u zelf een VTI-ES computer maken? Alle bestanden kan u downloaden op onze website en bij
vragen kan u ze daar of via info@deebug.be stellen.
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Kan jij alle pionnen omzeilen en de
koning verslaan? Vermijd contact
met de vijanden en sla de koning van
het bord. Bedenk goede tactieken
om de versnellende pionnen te
verslaan in hun eigen spel.
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