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BEM-VINDO AO MUNDO CERTABO®!
Obrigado por comprar um tabuleiro de xadrez Certabo®, o seu novo tabuleiro de
xadrez Certabo® é construído com a seleção das melhores madeiras e é acabado á
mão por artesãos especializados na Itália. Os tabuleiros de xadrez Certabo®
integram um sofisticado quadro eletrônico de arte com reconhecimento avançado
de peças de xadrez e garantem uma incrível experiência de jogo de xadrez interativa
ao longo do tempo. Os tabuleiros de xadrez Certabo® têm uma compatibilidade
multiplataforma e podem ser conectados aos mais poderosos mecanismos de
xadrez. O software padrão Certabo® * está aberto e roda o motor de xadrez
Stockfish. O software é fornecido sob licença GPL v3.0 e isso basicamente significa
que tem a liberdade de usar, modificar, fazer a sua própria versão sob os mesmos
termos de licença, para adaptar a experiência do tabuleiro Certabo® de acordo com
os seus desejos. Veja a seção do desenvolvedor para mais informações e limitações.

COMO JOGAR
1. Instale os drivers e o software no PC, conecte o tabuleiro de xadrez Certabo®
ao seu PC ou o Raspberry PI
2. Inicie o jogo no seu PC ou na tela de toque do seu PI. Para Raspberry PI, o jogo
também pode ser iniciado remotamente a partir do seu smartphone,
instalando o aplicativo Certabo® disponível para Android
3. Evite checar o mate de Stockfish se puder
Todas as informações disponibilizadas neste documento estão sujeitas a modificações ou cancelamentos a qualquer
momento e sem aviso prévio. Exceto quando indicado, todo o conteúdo deste documento é fornecido de acordo com as
seguintes condições. Qualquer reprodução parcial ou total com qualquer meio é proibida sem o consentimento por
escrito.
* INVENTHIO Srl renuncia explicitamente toda a responsabilidade por qualquer mau funcionamento do jogo, interface gráfica ou falhas de
reconhecimento de peças do tabuleiro de xadrez usado com versão de software diferente das oficiais. A versão oficial do software Certabo® está
disponível e distribuída exclusivamente em www.certabo.com
Certabo® é uma marca registrada da Inventhio Srl - Itália
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Manual de Instruções
Deve ter recebido um link para baixar drivers e software no seu email, se não, basta baixar a versão mais
atualizada do nosso site.
Instale os drivers e o software antes de conectar o tabuleiro de xadrez a um PC.
Anexe as fichas de reconhecimento auto-adesivas fornecidas na parte inferior do seu jogo preferido de
xadrez (um chip adicional é fornecido para rainha sobressalente para peças brancas e pretas). Inicie o
software de configuração e instale os drivers e o software Certabo® antes de conectar o tabuleiro de xadrez
ao PC. Conecte o tabuleiro de xadrez ao seu PC ou PI usando o cabo USB. Inicie o software no PC, ou PI, o
software inicia automaticamente ao ligar a unidade. Depois de iniciar o software, todos os leds do tabuleiro
de xadrez piscarão por um segundo. O tabuleiro de xadrez digital será exibido na tela.

CONFIGURAÇÃO INICIAL
Se estiver usando o tabuleiro de xadrez pela primeira vez, coloque as peças eletrônicas no tabuleiro de
xadrez na posição inicial, como mostrado na (fig. 1), e pressione o botão
para iniciar o
processo de reconhecimento, que levará alguns segundos. No final do processo de reconhecimento, todas
as peças serão reconhecidas e o status real das peças será mostrado na tela. Em caso de posição errada,
repita o processo de configuração. Cada vez que premir o botão de configuração, elimina a configuração
anterior e guarda uma nova. Após o processo de configuração inicial, o tabuleiro de xadrez reconhecerá
automaticamente as peças e não haverá mais necessidade de repetir o processo de configuração inicial.

Fig. 1
No caso de precisar adicionar uma peça extra à configuração atual (por exemplo, uma peça extra necessária
para promoção ou, por exemplo, se você quiser adicionar um conjunto extra de peça), basta colocar a nova
rainha ou peça desejada em sua posição inicial e clicar
irá adicionar a rainha extra ou
outras peças ao set-up e as peças adicionais serão devidamente reconhecidas no caso de você precisar
alterar ou adicionar durante o jogo.
Dica: Pode adicionar quantas peças extras forem necessárias ao mesmo tempo para o preto e o branco.
Basta colocar a peça e pressionar o botão

.
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COMECE O JOGO
Para iniciar o novo jogo pressione o botão
, você será solicitado com a seleção do nível de
profundidade e para selecionar se jogar com branco ou preto (fig. 2). O nível de profundidade pode ser
definido entre 1 e 20. Esse nível definirá a profundidade de pesquisa do mecanismo de xadrez do Stockfish.

Fig.2
Após a seleção, pressione o botão

.

Dica: definir um nível alto de profundidade pode resultar em um tempo de computação muito longo para o
mecanismo de xadrez. O tempo de computação está relacionado ao poder real do hardware em que você
está rodando.

TOQUE
Após o início, o tabuleiro de xadrez verificará a posição correta das peças se eventualmente houver uma
peça perdida (fig. 3) o tabuleiro de xadrez convidará para posicionar corretamente as peças de acordo com
a tela de posição inicial.

Fig.3
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Após a colocação correta das peças no tabuleiro de xadrez, uma faixa verde convidará para fazer o seu
movimento (fig. 4).

(Fig. 4)
Quando você concluir o movimento no tabuleiro de xadrez Certabo®, o mecanismo de xadrez começará a
analisar o jogo e fará um movimento contrário para o Certabo® (fig. 5).

Fig. 5
Dica: Você pode forçar o Certabo® a concluir a sua mudança a qualquer momento clicando em
.
Quando qualquer um dos dois movimentos for detectado pelo motor de xadrez ou for pressionado o botão
de movimento de força, a tela mostrará o movimento da peça Certabo®, os leds na origem e no quadrado
alvo se acenderão no tabuleiro de xadrez Certabo® e a tela convidará para mover a peça física Certabo® no
tabuleiro de xadrez (p. ex., mover o peão Certabo® de d7 para d5, fig. 6).
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(Fig. 6)
Depois de mover a peça física Certabo®, os leds serão desligados e você será solicitado a fazer novamente o
movimento.
Dica: você pode a qualquer momento durante seu turno pedir ao motor de xadrez uma dica para o seu
movimento pressionando o botão
, o motor de xadrez irá sugerir e mostrar o melhor movimento
para si (fig. 7, por exemplo, melhor jogada sugerida é c1f4).
Nota que a função hint está relacionada ao nível de profundidade que você definiu para o jogo, então
quanto maior a profundidade, maior será o tempo de cálculo para obter a dica.

Fig.7
Dica: você pode a qualquer momento durante o seu turno retornar seus movimentos, pressionando o botão
. A pressão no botão de retrocesso cancelará o último movimento de ambos os jogadores
pretos e brancos e o display mostrará a situação anterior antes de seu último movimento. Coloque a peça
de acordo com o layout mostrado no visor e faça novamente o seu movimento.
Nota O software mantém a memória de todos os movimentos do histórico, assim você pode voltar quantos
movimentos quiser até o começo do jogo.
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SAIR, SALVAR, RETOMAR O JOGO
Você pode, a qualquer momento, salvar o jogo clicando no botão
pressionando o botão

, digitando o nome do jogo e

(fig.8)

Fig.8
Clicando no botão de saída, você será solicitado a salvar o jogo antes de sair (fig.9).

Fig. 9
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Para retomar o jogo, clique no botão
, selecione o jogo desejado salvo (Fig. 10) e
retome-o. O display mostrará a posição salva das peças, portanto coloque as peças de xadrez de acordo
com a tela, o jogo será reiniciado automaticamente a partir da situação salva. Para remover um jogo salvo
anteriormente, selecione-o e, em seguida, clique em

para que ele seja excluído.

Fig. 10
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PARA USUÁRIO PI RASPBERRY
Para desligar corretamente o PI RASPBERRY, pressione por alguns instantes (3 s) no logotipo Certabo® (fig.
11). Isso desligará o dispositivo e cortará a fonte de alimentação no tabuleiro de xadrez. Após o
desligamento, pode desconectar com segurança a fonte de alimentação PI. Um desligamento incorreto do
PI pode resultar em corrupção de alguns arquivos no cartão micro SD e pode exigir uma nova gravação do
arquivo de imagem no cartão micro SD. Clicando no logo no software de versão do Windows irá fechar as
janelas e desligar o jogo.

Fig.11

NOTA DO USUÁRIO DO PC
Após o lançamento do software para PC, uma janela secundária será aberta em segundo plano. Esta janela
secundária (fig.12) é um monitor que reporta logs de jogos, a string FEN atual, e várias mensagens em
formato de texto, o fechamento desta janela irá desligar o jogo, sugerimos mantê-lo minimizado durante o
jogo.

Fig.12
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SEÇÃO DO DESENVOLVEDOR
O software Certabo® é fornecido sob a versão GPL v3.0. Isso basicamente significa que você tem a
liberdade de usar, modificar, criar sua própria versão, melhorar e redistribuir o software sob os mesmos
termos, mas o uso do logotipo e da marca Certabo® é proibido a qualquer momento, sem direitos de uso,
disseminação, distribuir o logotipo Certabo®, a marca e o elemento gráfico são concedidos ao destinatário.
Por favor, consulte os termos aqui https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html.
ANOTAÇÕES IMPORTANTES


Além disso, se o software CERTABO® for fornecido sob a versão GPL v.3.0, o logotipo Certabo® é
uma marca registrada da INVENTHIO Srl. Você não pode, a qualquer momento, usar, reproduzir,
distribuir logotipo, marcas relacionadas e elementos gráficos.



Como suplemento da atual Seção de Licença da GPL v3.0:
7 (e) "Recusar-se a conceder direitos sob a lei de marcas para uso de alguns nomes comerciais,
marcas comerciais ou marcas de serviço da Certabo®" O destinatário deve remover o logotipo e
parte gráfica do software e distribuir sua própria cópia sem qualquer parte coberta por marcas
registradas.



As versões oficiais do software Certabo® estão disponíveis apenas no site Certabo®.

Os códigos-fonte estão disponíveis para distribuição mediante solicitação por escrito. Para solicitar códigosfonte, escreva para sourcecodes@certabo.com.

JOIN CERTABO® COMMUNITY !
TRAZER A EXPERIÊNCIA CERTABO® EM SUA
PLATAFORMA PREFERIDA DE HARDWARE!!
Para receber informações sobre protocolos de interface para os tabuleiros de xadrez Certabo®, envie um
inquérito para developer@certabo.com
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CERTABO APP
Cada dispositivo PI gera uma rede Wi-Fi dedicada que permite conexão remota ao tabuleiro de xadrez a
partir de um smartphone ou tablet Android (5.0 e superior) e permite o uso do telefone como tela para o
jogo. Por favor, instale o Certabo App no seu smartphone ou tablet e inicie a aplicação. Caso o wifi do
telefone esteja desligado ligue-o clicando em “ligar wifi”, escolha no menu “selecione placa” a rede Certabo
identificada pelo nome CERTABO-Net-xxxx, insira a senha padrão gochess! e clique em conectar.
Nota O nome da rede Certabo é criado aleatoriamente a cada partida, o que garantirá que qualquer
tabuleiro de xadrez terá um ID exclusivo para conexão remota.

O telefone se conectará automaticamente ao tabuleiro de xadrez e mostrará a interface de toque na tela
pronta para jogar o jogo. Zoom e outros recursos fáceis estão disponíveis tocando na tela. Clique no novo
jogo e aproveite!!
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E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE
Equipamentos de rádio:
CERTABO VITTORIA; IDA
Fabricante:
Inventhio s.r.l.
Via A. Pacinotti, 43
40141 Bologna
Italy
Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Objeto da declaração:
Tabuleiro de xadrez eletrônico
Marca: CERTABO
Nome do modelo: VITTORIA, IDA
O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação pertinente de
harmonização da União:
2014/53/EU RE relativo à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio
2014/30/EU EMC relacionados à compatibilidade eletromagnética
2014/35/EU LVD relativos a equipamentos elétricos para uso dentro de certos limites de baixa
tensão
1999/519/EC relativa à limitação da exposição do público em geral aos campos electromagnéticos
Referências às normas harmonizadas pertinentes utilizadas ou às referências a outras
especificações técnicas para as quais é declarada a conformidade:
EN 300 330 V2.2.1 dispositivos de curto alcance (SRD); Equipamentos de rádio na faixa de
freqüência de 9 kHz a 25 MHz e sistemas de loop indutivo na faixa de freqüência de 9 kHz a 30
MHz.
EN 301 489-1 V1.9.2 Padrão de compatibilidade eletromagnética para equipamentos e serviços
de rádio..
EN 301 489-3 V1.6.1 EMC específico para dispositivos de curto alcance (SRD)
EN 60950-1:2006 +A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013 Equipamento de tecnologia da
informação. Segurança. Requerimentos gerais.
EN 50364:2010 Limitação da exposição humana a campos eletromagnéticos de dispositivos
operando na faixa de freqüência de 0 Hz a 300 GHz, usado em Vigilância Eletrônica de Artigos
(EAS), Identificação por Rádio Frequência (RFID) e aplicações similares.
Assinado por e em nome de: Inventhio s.r.l.
Bologna, 15-May-2018
Pietro Mandurino CEO

_______________________
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