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Schakel alle componenten van
uw ATARI Home Computer-
systeem uit.

Steek de steker van de
netspanningsadapter in een
wandcontactdoos.

i l.t a i I t a l I t t I l a i t I I

t
I
3
)
,
3
)
j

ATARI '1027



al M.et de printer is een invoer/ 1 Sluit het. andere uiteinde van de a Klik een inktrol vast op de plastic

J H'lJifi:i3'ilii-:,#:3fl:x"'o el"xxl,::x;.;,6:T;1.* 6:ji,.:t%,t*"*n",*--
aan op de met PERIPHERAL _. ^. aan de achierzijde van uw printer. Het onaeriGrning zorgt ervoor dat degemerkte connector van uw ATARI- maakt niet uit welke. inhrol niet telen hlt wiel rust.
computer, of van een ander
randapparaat van uw systeen, 

5t"em 
de afdekkap weg.

Zet de aldekkap op zijn plaats
terug.
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Druk de papiervrijmaakhelboom
van u af in de vrijstand.

Steek een blad PaPier in de
papierinvoersleul tot tussen de
transportrol en de aandruk klilllil{llr
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.L Haal de papiervnJmaakhefboom r Wilt u na het aldrukken het
-{ naar u toe en draar de papier Ii paprer uit de printer nemen,
9 transportknop met de wijz6rs van 9 dan draait u dat, net als bil
de klok mee zodat de bovenrand van
het blad boven uit de printer komt.

Druk de papiervrijmaakhelboom
van u af zodat u het papier kunt
uitnchten en haal de hefboom

daarna weer naar u toe, in de
werkstand.
Stel het papier op de juiste hoogte in
door de transportknop tegen de
wijzers van de klok in te draaien.

een schrijfmachine, eenvoudig met de
papiertransportknop uit de printer. Ook
kunt u de papiervrijmaakhef boom rn

de vrijstand zetten en dan het papier
eruit trekken.

Waarschuwing: Trek het papier nooit
aan de onderrand of met geweld uat

de printer, dit kan de machine
beschadigen.
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lI zult u hem ongetwijleld willen 
-10 

LPRINT "MIJN ATARI 1027 I eens een ander programma
proberen. Daarvoor heeft-u ATABI PRINTER DOET HET" dan alleen BASIC. Bent u in het
bASIC of een 20 GOTO 10 bezit van tekstverwerkingssoftware,

i"ifl"i:fuE:l';lx%?'J"#H,, ll3.i""H"i'ende 
korte 

D''",i":fl ":l'#--tL[i'f"zutr u hem 6ngetwilteld witten jlO tpRtruf "Ult.tN ATARI 1027 f eens een anrler programn
rren Daarvoor heett-u ATARI PRINTFR DOFT HET" dan alleen BASIC. Bent u in het

tekstverwerkingsprogramma nodig. Het zoals AtariWriter", probeer dan
voorbeeldprog-ramm-a dat hieronder is r Tvp RUN in en kiik wat er wordt eens om aan de hand van de
algedrukt weii<t met BASIC, maar u fl, aigeOruXt. tichtlijnen in de handleiding een
ku"nt ook elk ander programma I " voor6eeldbrief al te laten drukken.
gebruiken dat met 6en printer werkt. Experimenteer net zo lang met

.r Om te stoppen drukt u de kantlijnen en spaties totdat het

4 n::f,[*::'. ?"3i?:iJ'J""n :fi'i} ij?,0" 
inderins geheer naar

dan het stoiingsoverzicht op de Beschikt u over een bestand-
volgende pagina. programma of over een boekhoud-

r dan eens eenprog ram ma,
huishoudbor op te stellen en bij
te werken, of een financieel
overzicht te maken. Doen zich
problemen voor, kijk dan of de
volgende pagina een oplossing
biedt.
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l,hl"{j"$"J:1fijft:ltH, v#i##Iftfd",J#il v3;flffi:"tli'1<arakters 

zin fe'ls

transporteren.

Affilffi!flld1:itsl r A#fl{",,ri'.!f "ffiifl::** *lf:i[rj*ii"#
stevig op zijn plaats, voor het lefterwiel 1 ; Hoe moet ik miin printer

l, illli,iffi i#3lJH:: 0"n"" 
l'fi't,X3iin3lllU 

"i"il"?S:l"ff 
R"",' !/ smeren?

U hangende regel van verwarde eens.

,-,.Vfrffii13,':i"fri:'H:""1"
,uiste methode?

getrokken) hebt.

letters, cijfers en symbolen af te
drukken.

Het lettenviel moet aan het
van een regel precies links

F ingesteld staan. ls dat niet het
geval, dan zal de machine weliswaar
afdrukken, maar is de afdruk
onbegrijpelijk. Daarom moet u bij het
verwisselen van de inktrol de printer
uitschakelen. Het probleem laat zich
dan ook gemakkelijk opheffen: schakel
de printer uit en daarna weer aan en
controleer of het lettenviel lchzelf
automatisch uitricht.

worden afgedruM

afdekkap weg. Controleer of de inktrol

Om te onderstrepen typt u in;
tvvee maal ESC gevolgd door
CONTROL Y (Control-toets

ingedrukt houden en Y intypen). De
printer onderstreept dan tot het eind
van de regel ol totdat u intypt: twee
mad ESC gevolgd door CONTROL Z.
Dit kunt u ook gebruiken als u
internationale karakters laat aidrukken.
Ook kunt u onderstrepen door
CONTROL O in te typen; om te
stoppen typt u dan in CONTBOL N.

De inktrol is wellicht versleten of
beschadigd. Vervang deze
en kijk ol het probleem

Gebruikt u de printer elke dag
gedurende ongeveer een uur,
smeer dan de plastic tand-

wielen onder het inspektieluikje om de
vier maanden met twee of drie
druppels kwalitatief hoogwaardige
machine-olie uit de meegeleverde tube.
Gebruikt u de printer langer dan dde
uur per dag, smeer hem dan elke
maand. Breng niet meer dan twee of
drie druppels olie aan, omdat een
overmaat aan o[e het vuil vasthoudt.



ver het algemeen zal de ATARI
1027 de karakters afdrukken
die op het toetsenbord van de

computer worden ingetypt. Er zrjn
echter uitzonderingen waarmee u
karakters kunt afdrukken die niet op
het toetsenbord voorkomen.

Werkt u met een tekstverwerkings-
programma dan kunt u internationale
tekens laten afdrukken door eerst in te
typen: twee maal ESC gevolqd door
CONIROL W (Control-toets rngedrukt
houden en W intypen). Onderstaande
tabel laat zien weik commando voor
welk karakter moet worden getypt. De
andere karakters typt u op de
gebruikelijke wijze rn. De decimale
karakterco'jes zln bedoeLd voor de
meer ervaren gebruiker. om de
internationa e karakter,fun ktre te
verlaten, typt u in: tweemaal ESC
gevolgd door CONTBOL X

Werkt u met BAS C dan kunt u
internat onale karakters laten afdrukken
door t-el voloc'roe I o.o proqra.n-ra I

te typen:

10 0PEN#2,8,0, ',P:"

2OPR #2:"ESC ESC CONIBOL W'

Daarna kunt u, door gebru k te maken
van de gegevens utt nevenstaande
tabel, rnternationale karakters
afdrukken. Dit kan d.m v. het
CONIROL commando of met de
dec male karaktercode. Om
bilvoorbeeld het eerste teken uit de
tabei te krilgen moet een van de twee
volgende regels worden rngevoerd:

30?#2; "CONTROL " of
30?#2; CHR$(00)

Om vanuit BASIC het afdrukken van
internationale karakters te stoppen, typt
U tn

PR #2; "ESC ESC CONTROL X"

TABEL VAN INTERNATIONALE KARAKTERS

- KARAKTERCODES -
Karakter Commando Code

Hexadecimale
Code

e
a
a
a
a

A
a
6

c
E
i
i
i
I

n
N
6
o
6

U

ri
0
U
e
t
I

00
11

17
24
25
26
123
04
20
zl
)'7

03
07
09
19
96

02
05
06
14

12
01
'10

13
.18

16
08
28
29
30
31

00
OB
11

18
19
1A
7B
04
14
15
17
UJ
07
09
1a

60
16
02
05
06
OE
OF
OC
01
OA
OD
12
10
08
1C
1D
1E
1F

o
o
n

CNTL ,

CNTL K
CNTL Q
CNTL X
CNTL Y
CNTL Z
CNTL ;

CNTL D
CNTL T
CNTL U
CNTL W
CNTL C
CNTL G
CNTL I

CNTL S
CNTL .

CNTL V
CNTL B
CNTL E
CNTL F
CNTL N
CNTL O
CNTL L
CNTL A
CNTL J
CNTL M
CNTL R
CNTL P
CNTL H
ESC CNTL t
ESC CNTL J

ESC CNTL .
ESC CNTL *



Alle mogelijke moeite is gedaan om de n.. vkeurigheid van dsze handleiding te waarborgen.
Door voortdurend verbeteren en mdudfiE^e-rdf va; onze computerprogramma,s eri apparatuur is
Atari lnc. echter niet ln staat de juishen viFtiidnjft€rk tot na O" a"t In van puttikatie te
garanderen en kan zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor wijzigingen, foutsn ol
weglatingen.

Eahngr{ko lnfo tatle: Net als zoveel andere elektrische huishoudelUke apparatuur produc€ert
ook uw ATARI Computer HF€nergie, Wordt de apparatuur niet goed 'geihstalleerd 

en gebruakt
volgens de richtlijnen zoals gegeven in deze gebruiksaanwijzing 

-Oan 
t<in de apparatuui uw

radie en televisie-ontvangsl storen.

De apparatuur werd getesl en is gebleken te voldoen aan de eisen van Klasse B
computerapparatuur als gespecificeerd in Paragraal J van oeel i5 van de Fcc-voorschriften.
oeze regels werden opgesteld om bij gebruik van deze apparatuur in de huishoudelijke sleer
een redelijke bescherming tegen dergelijke storingen te tieden. Er is echter geen eniele
garantie te geven dat dergelijke sloringen zich in bepaalde Stuaties niet zullen voordoen.
Meent u dat de computerapparatuur uw ry-ontvangsl stoort, probeer dan eens de apparatuur
aan en uit te schakelen. Verdwijnt de storing als de apparatuur wordt uitgeschakeld, dan is de
apparatuur mogelijk de ooaaak van die storing. Met de apparatuur ingeschakeld kunt u trachten
het probleem op te lossen door een ol meer van de volgende maatregelen te treffen:

. Wijzig de plaats van opstelling van de apparatuur ten opzichte van radie en
TV-ontvanger.

o Haal de apparatuur weg uit de buurt van radiG ol Tv-ontuanger.

o Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos zodat apparatuur en radic
of Tv-ontvanger uit verschillende groepen gevoed worden.

. Rrcht radio- of Tv.antenne opnieuw.

Raadpleeg zonodig uwATAB| Computer-dealer of een ervaren radio/Tvlechnicus voor andere
suggesties.
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