09-1986 [L-1301] Novag - Chessman
Een zeldzaam aan te treffen reismodel met de compacte afmetingen van 18,5 x 13,5 x 3 cm.
Aan het design is goed te zien dat dit model een kloon is van de Novag Prelude.

Chessman (Novag Prelude clone)
(foto: Tom Luif)
De Chessman heeft géén sensorbordje, maar men moet via de bedieningsknoppen de zetten
invoeren. De schaakzetten verschijnen dan op het kleine LCD-schermpje. Het schaakbordje
met de insteekschaakstukjes hebben dus aan de onderkant geen sensorcontacten. Een beetje
omslachtig is de dialoog daardoor wel, want je zit met een 'dubbele bediening', of het moet
zijn dat je een partij wilt 'blindschaken' of deze discipline natuurlijk wilt oefenen!

Chessman
• Gemakkelijk te bedienen.
• Geprogrammeerd overeenkomstig de internationale schaakregels inclusief en-passant
zetten, rokades en pion promoties.
• Accepteert geen illegale zetten.
• 8 speelsterkte niveaus inclusief 1 toernooi niveau.
• Veranderen van niveau ook tijdens een partij.
• Snelle antwoordtijden.
• Schaak, mat en remise aankondiging.
• Speelt tegen zichzelf.
• Eenvoudige verbetering van zwakke of verkeerde zetten.
• Keuze van kleur (ook tijdens een partij).
• Take back functie.
• Eenvoudig opzetten van schaakstellingen.
• Lost vrijwel alle mat-in-2 problemen op.
• Volledige stellingscontrole (ook tijdens een partij).
• Werkt met een 9V blok-batterij.

Chessman (Novag Prelude clone)
(foto's: Luuk Hofman)

Vergelijking: Novag Prelude en Chessman (Novag kloon).
L. Hofman: Novag Prelude en Chessman zijn technisch identiek!
(Teststellingen uit Schaakbulletin nr. 148 van maart 1980)

S. Loyd (1859): mat in 2 zetten
Prelude en Chessman beide op niveau 8: 1. Te3! in 55 sec.

Nenarokov-Grigoriev (1923) - zwart aan zet: 1. ... Ld6!
Prelude en Chessman beide op niveau 8: 1. ... d1D? in 4 min. en 45 sec.

anoniem (1889): 1. Lb1
Prelude en Chessman beide op niveau 8: 1. Lb1 in 10 sec.

Chessman (Novag Prelude clone)
Programmierer / Programmer
• (David Kittinger)
Baujahr / Release
• Erste Einführung: September (?) 1986 (?)
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: Singlechip (?)
• Taktfrequenz: 8 MHz (?)
• Programmspeicher: 2 KB ROM
• Arbeitsspeicher: 128 Byte RAM (?)
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke (DWZ/Elo): ca. 1250
• Bewertung: Gelegenheitsspieler (DWZ 1000 ~ 1200)
Verwandt / Family
• Novag - Allegro 6 MHz
• Novag - Allegro 15 MHz
• Novag - Allegro (American version)
• Novag - Piccolo 6 MHz
• Novag - Piccolo 15 MHz
• Novag - Prelude
• Novag - Prelude (Siemens)
Betriebsanleitung / Instruction / Mode d' Emploi / Gebruiksaanwijzing
Chessman English
Deutsch Francais Ned..pdf

Spiel / Game
http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/Chessman/chess1.php?item=1&merk=Ches
sman [Game: Chessman - Luuk Hofman]
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