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Pelissä yritetään väistellä ja tuhota tukialustasi uhkaavia len-
täviä lautasia sekä avaruudessa leijailevia meteoreja.

Ladattuasi ohjelman koneeseen tulee näyttöön ohjelman otsikko-
ruutu. Peli alkaa painamalla F1-näppäintä. Kuvaruudun yläreu-
nassa olevat numerot ilmoittavat pistemääräsi, jäljellä olevien
alusten lukumäärän ja pelitason. Pisteitä saat seuraavasti:

Suuri meteori      --- 2 p.
Keskisuuri meteori --- 5 p.
Pieni meteori      --- 10 p.
Lentävä lautanen   --- 50 p.
Halleyn komeetta   --- 1000 p.

Peli alkaa ensimmäiseltä tasolta, jolloin pelissä on tukialuk-
sesi  lisäksi  yksi  suuri  meteori  sekä  satunnaisin  väliajoin
ruutuun ilmestyvä lentävä lautanen. Suureen meteoriin osuminen
hajottaa sen moneksi keskisuureksi ja pieneksi meteoriksi. Kun
kaikki meteorit on tuhottu, etenee peli seuraavalle tasolle.
Kunkin tason alkaessa suuria meteoreita on aina yksi enemmän
kuin  edellisellä  tasolla.  Säännöllisin  väliajoin  pelitason
vaihtuessa kohtaat Halleyn komeetan.

Pelin alussa käytössäsi on kolme alusta. Menetät aluksen aina,
kun törmäät meteoriin, lentävään lautaseen tai Halleyn komeet-
taan. Jos onnistut tuhoamaan komeetan, saat yhden ylimääräisen
aluksen. Alustasi ohjaat peliohjaimesta kääntämällä peliohjaimen
vipua siihen suuntaan, johon haluat aluksesi liikkuvan. Alus
jatkaa kulkuaan samaan suuntaan kunnes valitset jonkin toisen
suunnan. Ampuminen tapahtuu painamalla peliohjaimen laukaisunap-
pulaa, ammukset lähtevät aluksen kulkusuuntaan.

Peli päättyy, kun olet menettänyt kaikki aluksesi. Jos pistemää-
räsi pelin loputtua on kymmenen parhaan joukossa, saat kirjoit-
taa nimesi tuloslistalle. Kirjoitettuasi nimesi paina RETURN-
näppäintä, jolloin ohjelma palaa otsikkoruutuun ja voit aloittaa
uuden pelin.
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OHJELMAN LATAAMINEN

Halleyn  komeetta -ohjelman  käyttämiseksi  tarvitset  seuraavan
laitteiston:

Commodore 64 -tietokone
televisio tai tietokonemonitori
Commodore 1530 -kasettiasema tai
Commodore 1541 -levyasema
joystick-peliohjain (kytketään porttiin 1)

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.


