
 

Saitek Skaktræner 
Dansk vejledning 

 
Tillykke med dit valg af Kasparov 
Skaktræner (Alchemist). Denne com-
puter er udviklet af Saitek, specielt til 
begyndere og lettere øvede skakspil-
lere. Saitek skakcomputere anbefales 
af verdens bedste skakspiller gennem 
tiderne  - Garry Kasparov, samt af 
Dansk Skakunion! 
 
Denne manual er en brugervejled-
ning i brug af computeren, hvis du 
ønsker yderligere oplysninger om-
kring computeren, eller selve spillet 
skak, henviser vi til den engelske 
manual eller til bøger omkring em-
net. 
 
1. Du finder batterirummet på 

bagsiden af computeren. Skub lå-
get i pilens retning, og sæt 3 stk 
AA batterier i maskinen (placér 
batterierne som vist, med rigtig 
pol retning). Brug kun alkaline 
batterier. Computeren udfører nu 
en selvtest og hvis testen er OK 
lyder der 3 bip lyde. Hvis compu-
teren ikke reagerer kan man med 
en papirclips trykke på ACL 
knappen i det lille hul på bagsiden 
for at nulstille computeren.  

 
2. Du starter et spil ved at trykke på 

GO/STOP knappen. Computeren 
slukker automatisk efter 20 minut-
ter, hvis du ikke trykker på en 
knap eller laver et træk. Den hu-
sker spillet i op til 600 timer. Tryk 
GO/STOP for at starte den igen. 

 
3. ACL kontakten. Statisk elektrici-

tet kan forekomme midt under et  

 
spil, eller når du har isat nye batterier. 
Brug en papirclips  - og tryk på ACL 
kontakten i nogle sekunder. Dette vil 
fjerne den statiske elektricitet og 
slette et igangværende parti, men det  

gør computeren spilleklar igen. 
 
4. Du flytter med dine brikker ved 

at trykke brikken forsigtigt ned og 
flytte den fra et felt til er andet 
felt. Computeren registrere dit 
træk ved et kort bip for hver gang 
du trykker brikken ned. 

 

5. Computeren viser sit træk i det 
lille LCD display. F.eks. kunne 
den vise E7:E5 og du skal forsig-
tigt trykke dens brik på E7 ned og 
flytte den til E5, hvor du igen 
trykker den forsigtigt ned. Når du 
har foretaget computerens træk 
forsvinder trækket fra displayet, 
og erstattes normalt af skakuret, 
for at vise at det nu er din tur igen. 

 
6. NEW GAME: Denne tast sletter 

igangværende parti, og stiller 
brikkerne i start position i compu-
terens hukommelse. 

 

7. Take Back: Man kan fortryde op 
til 14 træk (7 på hver side). For at  
fortryde dit træk skal du trykke 
Take Back. Displayet viser nu det 
felt du rykkede til. Tryk forsigtigt 
brikken ned og computeren viser 
nu feltet den blev flyttet fra. Flyt 
brikken til dette felt og tryk den 
forsigtigt ned. Hvis trækket havde 
slået en anden brik, minder com-
puteren dig om at sætte brikken 
ind på sin plads igen. 

 
8. LEVEL: Tryk på denne knap for 

at ændre spille niveau.  Du kan 
vælge mellem 64 niveauer. Hvert 
felt på brættet svarer til et niveau. 
Du skifter niveau ved at trykke på 
LEVEL knappen. Niveauerne er 
inddelt i 8 grupper. Fun levels er 
A1 til A8. Når du spiller på Fun 
Levels laver computeren en del 
dårlige træk. NB! Hvis du spiller 
på Fun Levels, så skal du trykke 
på ACL-tasten på bagsiden af 
computeren, for at nulstille den til 
at spille på de andre niveauer!  
Casual levels B1 til C8 er niveau-
er beregnet på begyndere, hvor der 
spilles uden brug af ur. Når du 
starter første gang vil computeren 
starte på B4. Blitz (tidsbestemte 
niveauer) finder du fra D1 til D8. 
Her skal spillet være bragt til ende 
inden den valgte tid. Den specielle 
Bronstein tidstagning ligger på 
niveau E1 til E4. Spillet skal her 
være bragt til ende inden den valg-
te tid, som løbende bliver forøget 
for at kompensere for hvert træk. 
Bonus Timer, som ligeledes er en 
speciel tidstagningstype, ligger på 
niveauerne fra E5 til E8. Spillet 
skal her  være bragt til ende inden 
for den valgte tid, som bliver for-
øget med en foreskreven tid for at 

kompensere for hvert træk før 
trækket er foretaget. Tournament  
niveauer (som er de typiske 
tidstagningsniveauer i skak) ligger 
på niveauerne fra F1 til F8. På dis-
se niveauer skal et vist antal træk 
foretages inden en given tid.  
Fixed Depth analyseniveauer lig-
ger på niveau G1 til G8. Man an-
giver, hvor mange træk compute-
ren må tænke frem. Tactical (tak-

tiske niveauer) findes på H1 til 
H8. Man angiver hvor mange træk 
computeren må tænke frem og 
computeren vurderer ikke strategi-
ske fordele. Generelt kan man sige 
at jo mere tid computeren har til at 
tænke jo stærkere vil den spille.  

 
9. Teach mode er en speciel funkti-

on, der giver dig mulighed for at 
træne dit spil med en bestemt brik. 
Hvis du f.eks gerne vil lære om 
bondens kraftfulde styrke i et spil, 
så har du mulighed for det med 
denne funktion. Du kan vælge alle 
briktyper. Med den undtagelse at 
når du vælger Kongen, vil brætop-
stillingen være som et normalt 
parti. Du vælger brik ved at trykke 
LEVEL, den ønskede briktype (på 
briktasterne) og afslutte med LE-
VEL. Vil du f.eks spille med 
Dronning trykker du LEVEL, 
Dronning symbol og LEVEL. Den 
vil nu spille med Bønder, Dron-
ninger og Konger på brættet.  

 
10.  Openings Coach: Computeren 

har 16 forskellige åbningssekven-
ser. For at træne i kendte åbninger  
trykker man på knappen Openings 
Coach. Computeren udsender nu 
et kort bip og viser o=: i displayet. 
Man vælger nu et af de 16 sekven-
ser ved at trykke på A1 til B8. Fig. 



3.1 i den engelske vejledning viser 
de forskellige åbninger. Hvis man 
f-eks. vil træne den spanske åb-
ning, så trykker man på A3 og 
displayet viser nu o=:3 for at indi-
kere, at man har valgt netop 
spansk åbning. = tegnet viser at 
computeren spiller for begge si-
der. Hvis man trykker A3 igen vil 
displayet vise 0_:3 for at indikere, 
at computeren spiller hvid og du 
skal spille sort. Endnu et tryk på 
A3 viser, at computeren skal spille 
sort og man selv spiller hvid. 
Trykker man en fjerde gang spiller 
man selv for både hvid og sort og 
computeren retter en undervejs! 
Tryk Openings coach for at sætte 
spillet i gang. Hvis du ønsker at 
forlade åbningstræning, og spille 
et almindeligt spil, så skal du 
trykke på NEW GAME.  

 
11.  Play: Play knappen har flere 

funktioner:  
1. Ved at trykke Play mens com-
puteren tænker kan man afbryde 
den og den vil så lave det bedste 
træk den er kommet frem til på de 
givne tidspunkt.  
2. Ved at trykke Play mens man 
selv er i trækket, så beder du com-
puteren om hjælp til at lave et 
godt træk. Når du gør dette, så 
skifter du samtidig side med com-
puteren (!) medmindre du trykker 
Play igen! Når du trykker Play 
igen, så spiller computeren igen 
”sine” brikker (typisk sort). Hvis 
du ikke kan lide computerens for-
slag, så tager du bare trækket til-
bage med ”take back” funktionen  
 

12. NON AUTO: Normalt vil compu-
teren besvare dit træk med et mod-
træk. Man kan slå denne funktion 

fra, hvis man f.eks. vil indgive 
nogle træk fra et parti, uden at 
computeren ”blander sig”. Hvis 
man alligevel vil have hjælp, så 
kan man trykke PLAY og compu-
teren laver så det næste træk, her-
efter går den tilbage i NON AU-
TO indstilling. Hvis du vil ud af 
NON-AUTO indstillingen, så 
trykker du på NON-AUTO, hvor-
efter computeren med 2 bip-lyde 
bekræfter, at du er tilbage i normal 
status. 

 
13. SOUND: Computeren har 3 lyd 

indstillinger.  3 høje toner betyder 
at man har valgt lyd og træner. 2 
Høje toner betyder at man kun har 
valgt lyd. 1 høj tone betyder at 
man har slået lyden fra.  
Når man vælger Lyd og træner vil 
computeren vurdere dit træk 
umiddelbart efter det er foretaget. 
Laver du et dårligt træk vil com-
puteren advare dig med 2 lave to-
ner. Giver computeren 1 lav lyd 
fra sig betyder det, at den ikke har 
registreret trækket, eller at trækket 
er ulovligt  (i modsætning til den 
høje bip-lyd, som betyder, at 
computeren har forstået trækket). 
med en streg foroven. 
  

14. Kontrol af Brikker Hvis du er i 
tvivl om den korrekte placering af 
brikkerne, fx hvis brikkerne væl-
ter, så kan du kontrollere placerin-
gen ved gentagne tryk på brikta-
sterne (øverst i panelet). Hvis du 
fx vil se hvor springerne står, så 
trykker du på springeren; i dis-
playet vil du kunne se hvilke felter 
springerne står på, de hvide brik-
ker vises med en streg forneden 
før feltet, og de sorte brikker vises 
med en streg foroven. 

 
15.  Skakregler : Computeren kender 

alle skakregler, incl. rokade, remis 
og en passant. Vær opmærksom 
på at rykke kongen først ved roka-
de! Skulle du undervejs i et spil nå 
at trykke din brik ned på ”fra-
feltet” og så opdage, at dit plan-
lagte træk er dårligt, så kan du 
ganske enkelt trykke på ”fra-
feltet” igen for at annullere det 
planlagte træk. Når du at fuldføre 
trækket, så bruges Take Back 
funktionen jfr. tidligere. 

 
16.  Yderligere oplysninger : Du kan 

få yderligere uddybende informa-
tion i den engelske vejledning, og 
dersom du får ”blod på tanden” 
med skak, så har Dansk Skak 
Union mange gode tilbud til dig. 

 
Rigtig god fornøjelse! 
 
Med venlig hilsen, 
 
Y.E.S., Your Electronic Supplier A/S 
DK-4300 Holbæk 
Teknisk support: Tlf. 5912 1005 
e-mail: support@y-e-s.dk 

 
 
 


