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Pelissä pyritään nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestariksi.
Aloittelijana pelaajan on voitettava useita maailman parhaista
nyrkkeilijöistä päästäkseen ottelemaan maailmanmestaria vastaan.

Voiton voi saavuttaa joko tyrmäyksellä tai pisteillä. Riittävän
monta suoraa osumaa tyrmää vastustajan. Jos kumpikaan ottelija
ei saa toista tyrmätyksi ennen otteluajan (1:30) päättymistä,
voittaa se, jolla on enemmän pisteitä.
Jos vastustaja tyrmää pelaajan, on hänen aloitettava ottelut
uudelleen alusta.

Tulostaululla  näkyy  molempien  ottelijoiden  nimet,  pisteet  ja
pelaajan voimat. Jos pelaaja tyrmää vastustajan, uusi vastustaja
astuu  kehään.  Ohjelman  voimassaoleva  maailmanmestari  ja
viimeinen  vastustaja  on  Muhammad  Ali.  Pisteitä  saadaan
jokaisesta  osumasta.  Pelaajan  voimat  vähenevät  jokaisesta
lyödystä  suorasta  riippumatta  osumisesta.  Voimat  lisääntyvät
vain osuuneesta koukusta. Jos pelaajan voimat pääsevät ehtymään,
ei hän voi lyödä suoria. Pelaajan voimat palautuvat ennalleen
uuden vastustajan myötä.

Nyrkkeilijää voidaan ohjata sekä näppäimistöllä että sauvaohjai-
mella.

Näppäin A on suora
        S on suojaus
        D on koukku
        K liikuttaa nyrkkeilijää vasemmalle
        L liikuttaa nyrkkeilijää oikealle.

Sauvaohjaimen sauva ylös on suora
              nappula on suojaus
              sauva alas on koukku
              sauva vasemmalle liikuttaa nyrkkeilijää vasemmalle
              sauva oikealle liikuttaa nyrkkeilijää oikealle.
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OHJELMAN LATAAMINEN

10...Knockout! -ohjelman käyttämiseksi tarvitset seuraavan lait-
teiston:

Commodore 64 -tietokone
televisio tai tietokonemonitori
Commodore 1530 -kasettiasema tai
Commodore 1541 -levyasema

Tarkista, että yllämainitut laitteet on kytketty virtapiiriin ja
televisio sekä kasetti- tai levyasema on liitetty tietokonee-
seen. Kytke virta kaikkiin laitteisiin. Kuvaruudulle tulostuu
teksti:

               **** COMMODORE 64 BASIC V2 ****
64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE

READY.

Lataaminen kasetilta

1.  Aseta  ohjelmakasetti  kasettiasemaan  niin,  että  nauha  on
kelattu kokonaan vasemmalle kelalle. Sulje kasettiaseman luukku.
Käynnistä  ohjelman  lataus  painamalla  yhtä  aikaa  SHIFT-  ja
RUN/STOP-näppäimiä. Paina sitten kasettiaseman PLAY-näppäintä.

2.  Kuvaruutu  pimenee  hetkeksi  ja  ohjelma  alkaa  latautua
kasetilta koneen muistiin.

3. Jos kuvaruudulle tulostuu virheilmoitus, lataaminen ei ole
onnistunut. Kelaa kasetti alkuun ja aloita lataaminen alusta.

Lataaminen levykkeeltä

1. Aseta ohjelmalevyke levyasemaan niin, että levykkeen etiketti
on  ylöspäin  ja  kirjoitussuoja  vasemmalle.  Sulje  levyaseman
luukku. Käynnistä ohjelma kirjoittamalla LOAD "A",8,1.

2. Amersoftin tunnus on kuvaruudulla latauksen ajan.

3. Jos kuvaruudulle tulostuu ilmoitus READY, kirjoita RUN. Jos
kuvaruudulle tulostuu virheilmoitus, lataaminen ei ole onnis-
tunut. Kytke tällöin tietokoneen virta ensin pois ja sitten
päälle ja aloita lataaminen alusta.

Päävalikko tulostuu kuvaruudulle ohjelman latauduttua kokonaan
koneen muistiin.


