




De ATARI 1029 Printer is een veetzijdig en handig apparaat, dat makkelijk te
bedienen is. De printer kan letters, cijfers en inteinatlonale karakters
aldrukken. Daarnaast beschikt hij over de mogelijkheid tot onderstrepen en
gespatieerd schrift. Het is zelfs mogelijk grafisahealbeeldingen die u met uw
ATABI Home Computer ontwerpt, afte diukken,

ln de hiernavolgende pagina's wordt in het kort uiteengezet hoe u de printer
moet aansluiten en bedienen. Gun u zelf tijd de verschillende onderdelen en
functiesvan uwATARi 1029 Printerte lerenkennen. Dezeworden verderop in
deze handleiding uitvoerig besproken.

VOEDING MN/UIT

PAPIEFTBANSPORTKNOP

VOEDINGSLAMPJE

BESCHERMKAP



PAPIERAANDRUKKER PAPIERSCHEIDER

SCHRIJFPLAAT

ZELFTESTSCHAKELAAR

INPUT/OUTPUTPOORTEN

VOEDINGSKABEL



1.

2.

Schakel alle onderdelen van uw ATARI home computer systeem uit.

Controleer of de voedingsschakelaar van de printer op OFF staat. Sluit de
voedingskabel van de printer aan op het net.

Sluit een uiteinde van de bijgeleverde verbjndingskabel aan op een van de
input/oulput-poorten (PERIPHERALS) van uw ATARI home computer, of
op een ander randapparaat van uw systeem.

4. Sluit het andere uiteinde van de verbindingskabel aan op een van de

inpul/outputpoorten aan de achterzijde van uw prinler'

N.B. Schakel de printer niet in alvorens de transportbeveiliging te hebben verwi,derd'

3.

VERBINDINGSKABEL



5. Verwijder de beschermkap door deze aan de achterzijde van onderen vast
te pakken en vervolgens op te tillen.

0. Verwiider de transportbeveiliging door deze bij het labelvast te pakken en
uit de printer te trekken.

TRANSPOBTBEVEILIGING



t

7. Neem de lintcassette uit de verpakking. Draai de lintvoorspoelknop in de
richting van de piil zodat het lint niet stap hangt.

PBINTKOP LINTVOORUITSPOELKNOP

SCHRIJFPLAAT

INSTELHENDEL PRINTKOP

8. Zet de instelhendelvan de printkop zo ver mogelijk naar u toe, dus van de
schrijlplaat al. Schuif het lint voorzichtig tussen de printkop en de
schrijfplaat. Druk zachtjes op de linkerziide van de lintcassette tot de
cassette-vergrendeling dichtklikt. Draai de lintvooruitspoelknop
nogmaals in de richting van de piil zodat het lint niet slap hangt. Druk
vervolgens zachtjes op de rechterzijde van de cassettetotde rechtercas-
sette-vergrendeling eveneens dichtklikt.



9. Zet de instelhendel van de printkop weer terug in de middelste stand
(aangegeven met een rood driehoekje). Breng de beschermkap weer aan.



Kettangformulaeren

1. Verwijder de beschermkap.

2. Zet de instelhendelvan de printkop zo ver mogeliik naar u toe, dus van de
schrijfplaat af.

PAPIERSCHEIDER

Zet de papieraandrukker omhoog, d.w.z. los van de voorrollen. Zet de
papierscheider in de verticale stand.

PAPIEBMNDBUKKER



KLEMMEN TBANSPORTIVlECHANISIVE

4. De achterrollen worden vrijgemaakt door de papiertransporlknop
voorzichtig naar buiten te trekken tot deze in die positie vastklikt. Zet de
klemmen van het transportmechaniSme in de vertikale stand.

SCHRIJFPLAAT

5. Schuif het papier in de papierbaan. Schu if het verder onder de roldoor tot
voorbij de printkop. Zorg dat de papiergeleiders op de baan rusten.

ERTRANSPOBTKNOP

:l
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PAPIEBGELEIDERS



TRANSPORTPENNEN

6

7.

Zorg dat de perforatles van het papier over de pennen van het transport-
mechanisme vallen. U ku nt de positie van de transportpennen aanpassen
door de transportpen nen naar links of rechts te verschuiven.

TRANSPORTPENNEN

Sluit beide klemmen van het transportmechanisme om het papier vast te

zetten. Controleer of de pertoraties goed over de transportpennen vaLlen

dool het papier met beh ulp van de papiertransportknop door.de printer te

uoeien. tholen nodig kunt u de transporlpennen aan weerszrjden va.n het

papier verschuiven iodat het papier strak, maar nlet te vasl tussen de

pennen en om de rol zit g

KLEI\,4MEN THANSPORTI\,IECHAN I Sl\,tE



PAPIERSCHEIDER PAPIEBMNDRUKKEB

8. Zet de papieraand ru kker weer terug zodat deze op het papier rust. Zet de
papierscheider weer in de oorspronkelijke stand. Zet de instelhendel van
de printkop weerlerug in de middelste stand (het rode driehoekje). Breng
de beschermkap weer aan.

Nuttige taps

. Verwijder kettingformulieren als volgt: scheur het papier na de laatst
afgedrukte pagina al. Draai de papiertransportknop linksom. Houd het
papier vast terwijl het uit de printer komt.

Zorg dat de achterrollen vrij staan, voordat u gaat afdrukken (zie stap 4).

Zorg dat de voorrollen zich op 6en lijn bevinden met de rollen oD de
papieraandrukker, voordat u gaat afdrukken.
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Aldrukken op loase vetten papaor

Hoewel uw 1029 Printer niet speciaal is ingericht voor het aldrukken op losse
vellenpapier, is dit wel mogelijk en kunnendaarmee redelijkgoede resultaten
behaald worden.

Het inzetten van een los vel komt in grote lijnen overeen met het inzetten van
kettingformulieren. Schuil de transportpenmechanismen zover mogeliik
naar de buitenzijden van de prinler. Druk de papiertransportknop naar binnen
om de achterrollen en voorrollen tegen elkaar te drukken. Draai de knop
rechtsom om het papier onder de schrijlplaat door en voorbij de printkop te
voeren. Voor een goede afdrukkwaliteit moet het papier door de voorrollen
worden vastgeklemd alvorens u met hel afdrukken begint.

N.B. U verwijdert het papier door de papiertransportknop rechtsom te draaign tot het papier
niel megr door de voorrollen wordt vastgeklemd.

11
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AFDRUKKEN

J.

4.

Nu u de printer hebt aangesloten, de lintcassette hebt aangebracht en het
papier hebt ingevoerd, kunt u hem gaan uitproberen.

1. Schakel de printer in. De printkop gaat twee keer naar het midden van de
geleidingsrail en keert terug naar zijn oorspronkelijke positie. Dit gebeurt
telkens als de printer wordt ingeschakeld.

Zetde SELF-TEST schakelaaraan de achterziide van de printer in de stand
ON. En ...

De printer gaal aldrukken !

Als u hebt vastgesleld dat de printer naar behoren werkt, kunt u de
SELF-TEST schakelaar in de stand OFF zetten. De printer maakt de regel
af en stopt.

Mochten er problemen optreden bij deze zelf-test, raadpleeg dan het
hoofdstuk 'Oplossen van problemen' verderop in deze handleiding.

Nuttlge tips
. Zorg ervoor dat het bedrukte papier zich niet opstapelt boven op het

onbedrukte papier dat over de papierinvoerplaat loopt. Het bedrukte
papier zou dan weer terug in de printer getrokken kunnen worden,
waardoor het papier vast kan lopen. Dit kan beschadiging van de printertot
gevolg hebben.

. De printer ls niet uitgerust met een 'papierop'-sensor. Als u met losse
vellen werkt, controleer dan ol de af te drukken tekst ook op het papier
past. Als de tekst te lang is, komt de printkop in direct contact met de
schriifplaat. Dit kan beschadiging van de printkop tot gevolg hebben.
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DEATARI IO29
EN ATARI BASIG

ln dit hooldstuk leert u hoe u met behulp van ATARI BASIC alle functies van
de 

.1029 
Printer kunt gebruiken. Als u over een ATARI 400rM, 8O0rM of

1200XLTM computer beschikt, dient u eerst de BASIC-module le plaatsen en
daarna pas de computer in te schakelen. Bij de ATARI 600XLTM en SOOXLTM
computers in BASlCstandaard ingebouwd. Bijdeze laatste twee types werkt
BASIC al meteen na het inschakelen van de computer

BASIC biedt u de keuze uit twee modes: de lmmediate en de Programming
mode. ln de lmmediate mode wordt geen gebruik gemaakt van regelnum-
mers. Elk ingetoetst BASIC-statement wordt na het indrukken van ffi
meteen uilgevoerd, De Programming mode maakt daarentegen wel gebruik
van regelnummers. ln deze mode worden de ingetoetste statements pas
uitgevoerd na het intikken van RUN en het indrukken van @. Zodra u
een regelnummer intikt, gaat u over naar de Programming mode. Zolang u
geen regelnummer inlikl, bent u in de lmmediate mode.

BASIC-statements worden pas uitgevoerd of in het geheugen opgeslagen na
het indrukken van de RETURN{oets. Als u in de voorbeelden die nu volgen
lffiziet staan, dan moet u op de RETURN{oets drukken.

We gaan nu enkele BASIC-printcommando's nader bespreken.

LPRIl{T

Als u LPRINT intikt, drukt de compuler alles af tussen de aanhalingstekens
die volgen op LPBINT. Dit commando kan zowel in de lmmediate als in de
Programming mode worden gebruikt,

Hieronder volgt een voorbeeld van het LPRINT-commando in de lmmediate
mode. Tik het volgende Statement in:

LPRINT "I..tIJN 1029 PRINTER IS FANTASTISCH !"
Zodra u opffidrukt, zal de printer afdrukken:

MUN 1029 PRINTER IS FANTASTISCH!

Zo werkt het LPRINT-commando in de Programming mode:

1O LPRINT "I'IIJN 1029 PRINTER IS
FANTAST I S CH !"

Tik vervolgens RUN en druk op E. De printer drukt weer af :

MUN 1029 PRINTER IS FANTASTISCH!



Het LPRINT-commando kan ook worden gebruikt om de printer een regelte
laten verspringen zonder iets al te drukken. U volstaat dan met het intoetsen
van LPRINT en het indrukken van E.
Voorbeeld:

1O LPRINT ''REGEL
REGEL OPSCHUIVEN"
20 LPRINT M
3O LPRINT "ZIE JE
RUN @

2O LAAT DE PRINTER EEN
@
UEL." E@

Op het papier verschijnt nu:

REGEL2O LAAT DE PRINTER EEN REGEL OPSCH(IVEN
ZIEJEWEL.

Uw computer begriipt BASIC-commando's zoals LPRINT alleen maar als
deze in hoofdletters worden ingetikt. BASIC verschijnt niet voor niets in
hoofdletters op uw scherm. Wilt u kleine letters gebruiken, druk dan op de
CAPS-toets. Vervolgens kunt u de teksl tussen aanhalingstekens in de
LPR I NT-statement inlikken.

Voorbeeld:

LPRINT "@k Lei ne tetters kri j gt u door deze
tussen aanha Ii ngstekens i n Ipri nt-s tatement s
op te nemen-"m

De printer drukt dan af:

kleine letters krijgt u door deze tussen
aanhalingstekens in I print-statements op te nemen.
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U keert weer terug naar de hoofdletters door nogmaals op UE te drukken.
(BijATAR| 400 of 800 computers moel u, terwijl u EE ingedrukt houdt, op
E drukken om naar hoofdletters terug te k6ren.)

Voor LPRINT kunt u ook een afkorting gebruiken. U tikt dan LP in, gevolgd
door een punt (LP.). Deze afkorting werkt precies hetzelfde als LPRINT.

Voorbeeld:

LP. ''IK KAN LPRINT OOK AFKORTEN TOT LP."E
De printer drukt dan af:

IK KAN LPRINT OOK AFKORTEN TOT LP.

LlSt 'P!"
Met dit commando drukt de computer uw BASIC-programma via de printer af
op papier, in plaats van op het beeldscherm.

Voorbeeld:

1O LPRINT ''VOORBEELD'' M
2O LPRINT "VOORBEELD" E

Tik vervolgens in:

LIST "P:" E
En dit verschijnt op papier:

10 LPRINT "\OORBEELD"
20 LPRINT "\OORBEELD"

Elk in ATARI BASIC geschreven programma kan met het commando
LIST" P: " worden afgedrukt. Een uitzondering hieropvormen programmalis-
tings waarin ESCAPE-codes voorkomen. Programma's met ESCAPE-codes
kunt u listen en ardrukken met behulp van de CHRS(nn)Juncties.
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OPEI{

Dit commando opent kanalen die nodig kunnen ziin voor het uitvoeren van
bepaalde stalements ol programma's. Deze kanalen worden ook wel
lnput/Output Control Block's (IOCB's) genoemd. Via deze kanalen
communiceert uw ATARI Computer met alle op de input/output aangesloten
apparatuur. ln totaal beschikt uw computer over acht kanalen; deze zijn
genummerd van O-7. BASIC reserveert de kanalen 0, 0 en 7 voor bepaalde
lunclies, De overige kanalen (1 t/m 5) zijn vrijgehouden voor gebruik in

BASIC-programma's.

Het OPEN-statement koppelt een kanaal (IOCB) aan een bepaald apparaat
Het OPEN-statement bestaat uit het woord OPEN gevolgd door vier
parameters die de gewenste handeling delinidren.

Voorbeeld:

10 OPEN 2,8,O,"P:" E

Het eerste getal dat op OPEN volgl, is het kanaalnummer. ln bovenstaand
voorbeeld werd kanaal #2 gekozen, maar dit had evengoed een ander getal
tussen 0-5 kunnen zijn. Latere input/output-statements verwiizen nu op
eenvoudige wijze naa( kanaal #2.

Voorbeeld:

10 oPEN #2,8,O,"P: " E
20 PRINT H2t Dtr KANAAL IS 0PEN V00R
UITVOER NAAR DE PRINTER. " E@!

Zodra u RUN intikt en op drukt, zal de prinler de onderstaande regel
aldrukken:

DTT K{NML IS OPEN \OOR UTTVOER NAAR DE PRINTER.

Het getal dat op het kanaalnummer volgt, specificeert welk soort handeling
via het betreffende kanaal moet worden uitgevoerd. ln ons geval is dat 8,
hetgeen staat voor " alleen output" . Het derde getal, 0, is permanenl
gereserveerd voor andere eenheden en wordt hier genegeerd, maar moet
t-och in het statement worden opgenomen om de juiste syntax van het
OPEN-statementte behouden. De vierde parameier specificeert de eenheid
die zalworden gebruikt. ln dit geval is dat "P:", d.w.z. de printer.
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Als u nu in uw programma naar kanaal #2 verwiist, wordt de output naar de
printer gestuurd.

10 0PEN #2,8,0,"P:" ruE20 PRINT #2;"DLT KANAAL IS 0PEN V00R
UITVOER ITIAAR DE PRINTER.'' il
30 PRIt{T #2; "0.K.?" E40 PRINT fl2; "O-K." m

Als u RUN intikt en op lll[U drukt, verschiint het onderstaande op papier:

D]T KAI\ML IS OPEN \OOR UTI\IOER NAAR DE PRINTER.
o.K.?
o.K.

Verderop in deze handleiding leert u hoe het OPEN-statement nog eflicidnter
kunt gebruiken. Voorlopig volstaal de hier gegeven uitleg.

CLOSE

Dit commando sluit de kanalen die eerder via het OPEN-commando werden
geopend. Een geopend kanaal bliift tot hel einde van het programma
geopend;wiltu het tussentiids sluiten, dan dient u dit meteen CLOSE-state-
mentte doen. Als u een programma mel een END-statement bedindigt, dan
sluit u daarmee automatisch ookalle kanalen. Dit is ook het gevalwanneer het
programma stopt nadat alle programmaregels zijn afgewerkt.

Het CLOSE-commando sluit een specifiek kanaaltijdens het programma.
Hierondervolgt een voorbeeld met kanaal2, dat we zoiuist hebben geopend:

50 cL0sE #2

Kanaal 2 wordt nu gesloten.



Escape.codes

Met escape-code kunt u speciale functies van uw 1029 Printer aanroepen.
Daarbii behoren onder meer luncties als onderstrepen, gespatieerd schrift,
internationale karakters en graphics.

U voert een escape-code in door twee maal op E te drukken. Op uw
scherm verschiint het karakter El .

Daarna moet u nog een commando ingeven om de computer te vertellen
welke escape-code u wilt gebruiken. ln de meeste gevallen zult u na het
indrukken van I E een control-code intikken. Dit doet u door
ffiingedruktte houden en gelijktiidig op een andere toets te drukken.
Welke toets is afhankelijk van de control-code die u wilt gebruiken.

Als u bijvoorbeeld in BASIC wilt onderstrepen, luidt de control-code
En. Dit betekent dat u m ingedrukt houdt en gelijktijdig op
E drukt. Er verschiint dan een grafisch karakter op uw scherm-
Bij@lM Oiivoorbeeld ziet dit graf ische karakter er zo uit: l_1.

Geen zorgen, deze grafische karakters worden niel mee afgedrukt.
Ze symboliseren slechts de door u gebruikte speciale functies,

Onderstrepen

Een van de functies waarvoor een escape-code is vereist, is de lunctie
onderstrepen. Om in BASIC karakters te onderstrepen, dient u in de
tekststring, dus tussen de aanhalingslekens, v66r het eerste karakter dat
onderstreept moet worden, achtereenvolgens op @EEEEEte
drukken.

Voorbeeld:

LPRINT"EEMZO OETJE
ONDERSTREPEN. '' M

De printer drukt dan onderstaande regel af:

ZO MOET JE ONDERSTREPEN.

De printer onderstreepttot het einde van de programmaregel (d.w.z. tot de
EE die de regel alsluit), tenzij u het commando geeft om het onderstre-
pen eerder te beeindigen. De escape-code hiervoor luidt: EIEE.



Voorbeeld:

LPRINT'' E! I E DIT IS
ONDERSTREEPT. E TM @M EN DIT
NIET.'' E

De printer drukt dan onderstaande regel a{:

DIT IS ONDERSTREEPT. EN DIT NIET!

G*patieerd schritt

Naasl de normale afstand tussen karakters (10 karakters per inch), kan uw
'1029 Printer uw tekst eveneens gespatieerd afdrukken (5 karakters per inch).
Deze laatste funclie kunt u in BASIC activeren door in de tekst-string, dus
tussen de aanhalingstekens, v66r de te spatieren tekst achtereenvolgens op
EEEtedrukken.
Voorbeeld:

LPRINT"EEEDITIS
GESPATIEERDE TEKST. " lm

De printer drukt dan onderstaande regel al:

DIT IS CESPATIEERDE TEKST.

Net als bij de escape-code voor onderstrepen blijft de prinler gespatieerd
afdrukken tot het einde van de programmaregel (d.w.z. tot de IE@ die de
regel alsluit), tenzij u het commando geeft om eerder terug te keren naar de
normale karakterafstand. De escape-code hiervoor luidt: EEEM
Voorbeeld:

LPRINT"EEEDITIS
GESPATIEERDE TEKST.'' E E EEN DIT IS NORI4ALE TEKST." EIm

Dit leidt tot:

DIT IS GESPATIEERDE TEKST.
EN DIT IS NOR/VIATE TEKST.



lnternationale karakters

Met de 1029 Printer kunt u een grote verscheidenheid aan internationale
karakters afdrukken. Om deze op een bepaalde regel al te drukken, drukt u
achtereenvolgens op E E E. Vervolgens tikt u de
control-code(s) van 66n of meerdere internationale karakte(s) in.

Voorbeeld:

LPRINT''EEEE"il

Bovenslaande regel geelt het volgende resultaat:

A

Bij gebruik van internationale karakters in meerdere programmaregels
binnen 66n programma verdient het aanbeveling met het OPEN-commando
een IOCB voor de internationale karakters te openen. U kunt dan op elke
gewenste plaats in uw programma op eenvoudige wijze internationale
karaklers aanroepen.

Voorbeeld:

10 0PEN H2,8,O,"P="
20 PRINr #Z; "D E ru"
30 PRINT #2; E"
40 PRINT #2; @"
50 PRINT flz; W"
60 PRINT il?; E"

De printer geeft dan onderstaande internationale karaklers:

A
i
n
il

N-8.: Als u beschiktover een ATARI600XL of800XL Computer, kunt u in BASIC de
internationale karakters op het beeldscherm afbeelden. Daarvoortiktu in: POKE 756,204 en
vervolgens de control-codes voor d€ gewensie internationale karakters. Om terug te keren naar
de grafische karaklers voor de control-codes tikt u in: POKE 756, 224.



U kunt ook op een en dezellde regel alwisselend internationale en nie!inter-
nationale karakters gebruiken. Een lijst met de controlcodes voor de
verschillende internationale karakters vindt u verderop in deze handleiding in
de tabel' lnternationale Karakters'.

Als u over een ATARI 1200XL Computer beschikt, dan kunt u op het scherm
in plaats van de gralische karakters voor de control-codes ook de internatio-
nale karakters zelf afbeelden. Daarvoor drukt u op: W en
vervolgens tikl u de control-codes voor de gewenste internationale karakters
in. Om terug te keren naar de gratische karakters drukt u nogmaals op
EE. ln plaats daarvan kunt u ook POKE 756,204 ei POKE 7s6,224
gebruiken. Dit geeft hetzelfde resullaat.

Gebruik van de functie CHR$(nn)

Elk karakler dat de '1029 Printer kan afdrukken, heeft ook een decimale code.
Dit geldt eveneens voor alle escape- en control-codes. De 96 ASCII-karakter
codes, die de 1029 Printer kan afdrukken, vindt u verderop in deze handlei-
ding in detabel ASCII-Karakters' (ASCll staat voorAmerican Standard Code
lor lnformation lnterchange). De internationale karaktercodes vindt u in de
tabel' lnlernationale Karakters'.

ln BASIC kan elk karaKer in decimale vorm worden opgegeven en als
zodanig naar de printer worden gesluurd. Daarvoor maaK u gebruik van de
CHR$(nn) string{unctie. Voor (nn) moet dan de decimale code van het
karakter worden ingevuld.

Voorbeeld:

LPR I NT CHR$(97);CHR$(98);CHR$(99) E

De decimale code voor de letter a is 97, voor b 98 en voor c 99, dus de printer
drukt af:

abc

CHH$(nn)-luncties zijn werkzaam binnen LPRINT-statements, maar mogen
evenwel niet binnen de aanhalingstekens worden opgenomen. Doet u dit
wel, dan wordt de CHR$(nn)-notatie zelf afgedrukt, zoals elke andere
karakter-string tussen aanhalingstekens. De CHR$(nn)Junctie wordt dan
ook niet uitgevoerd.

Toch kunt u binnen hetzelfde LPRINT-statement CHR$(nn)Juncties
afwisselend gebruiken met karakter-strings lussen aanhalingstekens.



Voorbeeld:

LPRINT
VAN HET

CHR$(65);" m IS DE
ALFABET. EEE EilT";

DE TI{EEDE- E
cHR$(67);" E IS DE

EERSTE LETTER
CHR$(66),"

DERDE. " m
IS

De printer drukt af:

A IS DE EERSTE LETTER VAN HET ALFABET. B IS DETWEEDE.
C IS DE DERDE-

U moet er dus op letten dat u de CHB$(nn)-functies niet tussen de aanha-
lingstekens opneemt.

De CH R$(nn)-functie komt vooral van pas wanneer u karakters wilt ardrukken
die anders niet gebruikt zouden kunnen worden, bijvoorbeeld aanhalingste-
kens in LPHINT-statements. U kunt geen aanhalingstekens in een LPRINT-
statement opnemen en verwachlen dat deze'ook worden algedrukt.
Aanhalingstekens ziin immers een onderdeel van het LPRINT-commando
zell; ze geven het begin en einde van een tekst-string aan. Daarom moet u
dan ook de CHR$(nn)Junctie gebruiken als u aanhalingstekens in uw tekst
wilt afdrukken. ln dat geval tikl u voor (nn) de decimale code 34 in (de
decimale code voor het aanhalingsteken).

Naast letters, leestekens en getallen kunt u met de CHR$(nn)-functie ook
escape-code f uncties aanroepen. Voorbeeld :

LPRINT CHR$(27);CHR$(25);"20 0NDERSTREEPT U
li'l E T DE CHRS(NN)-FUNCTIE:" ffi

De printer drukt al:

ZO ONDERSTREETT O MET DE CHR$(NN)-FUNCTIE.

De getallen 27 en 25 ziin de decimale codes van de escape-code voor
onderslrepen. De printer heelt de tekst dan ook onderstreept. Baadpleeg de
tabel met de ATAH I escape-codes verderop in deze handleiding voorde
decimale codes van de overige escape-codes,

Hetzelfde geldt voor de control-codes. Raadpleeg de tabel met ASCII-karak-
tercodes verderop in deze handleiding voor de decimale codes van de
control-codes.

ETE
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Graphics'

Met uw 1029 Printer kunt u zell grafische albeeldingen ontwerpen. ln de
grafische mode werkt u niet meer met vooral bepaalde karakters. ln deze
mode bepaalt u zell wat de printkop op papier aldrukt.

De karakters, die uw 1029 Printer op papier zet, ziin opgebouwd uit losse
punten. Neem maar eens een aldruk voor u. Als u de letters nauwkeurig
bekijkt, ziet u de afzonderliike punten die samen de volledige letter vormen.
ln de gralische mode kunt u zell bepalen (programmeren) waar elk puntje op
het papier wordt afgedrukt. M.a.w. u kunt de punten'adresseren'.

Op elke afzonderlijke regel kunnen 480 puntkolommen worden onderge-
bracht, die elk 7 punten hoog zijn. Een klein rekensommetje leert dat we in de
grafische mode per regel3360 punten (7 x 480) kunnen adresseren olwel
aldrukken.

Hieronder volgt een voorbeeld:

Aantal puntkolommen horizontaal

123 4 5 6 7 8 9

Een afgedrukie r6gel
(66n doorgang van de
printkop)

Richting printkop -

I

I

3360 adresseerbare punten lijkt heelwat, maar vergeet niet dat de punten erg

klein ziin en dal ze zeer dicht bii elkaar moeten staan om een leesbaar

karakter te vormen.

* Als u een listingrenstvan door u geschreven gralische ptogramma's gebruik.dan de

Ctfi$(nn)-tunctii om Ae escape-coJes aan te geven. Dil werd uitvoerig behand€ld in de vorige

paragraaf: 'Gebruik van de functie CHR$(nn)'.
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ln BASIC adresseert u de puntkolommen via DATA-statements. Binnen deze
DATA-statements neemt u getallen op, die als ze door de computer worden
gelezen en naar de printer gestuurd, een grafisch patroon opbouwen.

Hoe weet u nu met welk nummer u de vierde punt van onderen in de vijrde
puntkolom kunt laten aldrukken? Goede vraag, daar gaan we nu nader op in.

Eerst moet u de gewenste afbeelding op een stuk papier uitzetten. Daarvoor
kunt u het best een vel ruitjespapier met kteine ruitjes gebruiken, Elk ruitje
vertegenwoordigt namelijk e6n al te drukken punl, en zoals u weet zijn die erg
klein. Als u te grote ruiljes kiest, is het erg moeiliik een overzichtetijke
grafische afbeelding ult te zetten.

Verdeel het vel papier in blokken van zeven ruities hoog (zeven 'punten'
hoog). Nummer, in de linkerkantlijn, de ruitjes als volgt:

Nu gaan we de atbeelding op papier uitzetten. We willen een vlinder
afbeelden. Daartoe vullen we onderstaande ruitjes in:
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ln de eersle puntkolom (rekenend van boven naar beneden) moet de tweede
punt van boven worden afgedrukt. De waarde daarvan is 32; dat wordt dan het
eerste getal in het DATA-statement.

ln de tweede kolom moet de bovenste punt en de derde van boven worden
afgedrukt. De waarden daarvan zijn resp. 64 en 16. We tellen 64 en 16 bii
elkaar op en krijgen dan de waarde 80. Het getal 80 wordt het volgende getat
in ons DATA-statement.

ln de derde kolom moeten drie punten worden afgedrukt, met resp. de

" waarden 64, 8 en 2. Deze waarden tellen we bijelkaar op, zodat 74 het. 
volgende getal in het DATA-stalement wordt.

In de vierde kolom moeten ook drie punten worden afgedrukt, met resp, de
waarden 64, 4 en 1, Bij elkaar opgeteld geeft dat de waarde 69 als volgend
getal in ons DATA-statement. ln de viifde kolom moeten de punten 32 en 2
worden algedrukt, dus de waarde voor de viilde kolom is 34: het volgende
getal in het DATA-statement. ln de zesde kolom moeten de punten '16, I en 4
worden afgedrukt. Samen geefl dat de waarde 28 als het volgende getal in het
DATA-statement.

Omdat de rechterzijde van de albeelding het spiegelbeeld is van de
linkerziide, kunnen we de getallen van de linkerzijde opnieuw gebruiken,
maarnu in omgekeerde volgorde: de zevende kolom wordt34, deachtste69,
de negende 74, de liende 80 en de elfde 32.

Het DATA-statement ziet er nu als volgt uit:

DAT A 32,8O,74,69,31,28,34,69,74,80,32

Elk getal in dit DATA-statement vertelt de printerwelkvan dezeven punten in
elke kolom moet worden afgedrukt. Het eerste getal van het DATA-statement
geeft aan wat in de eerste kolom moetworden afgedlUkt, hettweede wat in de
tweede kolom moet worden afgedrukt, enz..

Het moeiliikste hebben we nu gehad. Nu moelen we nog zien hoe we de
printer voorbereiden voor ontvangst van het DATA-statement, zodat de
prinler exact print wat we uiteindeliik willen afdrukken. Dit doen we mel een
BASIC-programma, waarin ook het DATA-statement zal worden opgenomen.
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We moelen eerst een input/output-kanaal naar de prinler openen:

10 0PEN fr1 ,8,0,"P:"

Met bovenstaande regel hebben we kanaal #'l geopend voor uitvoer naar de
printer.

Vervolgens moeten we de printer laten weten dat hij negen regels per inch
(9 LPI) moet afdrukken. Om een dichter puntenbeetd te verkrilgen, moet de
grafische mode op 9 LPI worden ingesleld. De standaard afdrukdichtheid van
de 1029 Printer is zes regels per inch (6 LPI). U stelt de printer in op g Lpl met
behulp van deescape-code EE. (Als u weer naar 6 LPI wilt terugkeren,
druktuopEEE.)
De volgende programmaregel luidt nu dus:

20 PRINT #1;" E E E";

Ook moeten we de printer in de gralische mode (ook wel 'bit image mode,
genoemd) zetten. Daartoe drukt u op E@8. De votgende
programmaregel die we intikken, luidt dan:

30 PRINT #1;" B E E";
cHR$(0); cHR$(1 1 ) ; ll[il

CHfi$(0) en CHR$(11) staan respectievetijk voor de l',4ost Signilicant Byte
(MSB) en de Least Significanl Byte (LSB). Simpetgezegd laten deze twee
getallen de printer weten hoeveel data hij mag verwachten. Merk op dat we
voor LSB de waarde 11 hebben genomen. Dit komt overeen met het aantal
getallen dat we via het DATA-statement willen verzenden.

Vervolgens moet de computer het DATA-statement lezen (READ)zodat hij
ook dat naar de printer kan sturen. We doen dit met behulp van de volgende
programmalus:

40 FoR x:l T0 11 E@50 READ A IEIffS
60 PRINT #1;CHR$(A); IEM70 NExr x @
80 cL0sE #1 ffi90 DAT A 32,80,7 4,69,34,?8,34,69,74,
80,32 HrilN

De regels 20 tot en met 70 vertellen de computer dat hij elk getal in het
DATA-statement moet lezen en naar de printer moel sturen.



Het volledige programma ziet er nu zo uit:

10 0PEN #1,8,O,"P="
20 PRINT #1;" W E E";
30 PRINT fl1;" E E E";cHR$(0);CHR$(11);
40 FOR X:1 T0 11
5O READ A
60 PRINT #1;CHR$(A);
70 NEXT X
80 cL0sE f 1

90 DATA 32,8O.71,69,34,?8,34,69,74,80,32

U kunt het geloven of niet, maar als u nu RUN intikt en op lEW drukt, dan
laat de printer de onderstaande afbeelding op papier verschijnen.

Uw eerste tekening was slechts zeven punten (of wel 66n regel) hoog. Stel
dat u nu een tekening wilt maken die in de hoogte (meer dan zeven punten
hoog) en in de breedte groter is. Hoe gaat dat in ziin werk?

Net als bii het voorgaande voorbeeld begint u met een vel ruitjespapier. Deze
keergaan we een grotere vlinder maken:

29



Dit is het programma waarmee u die vlinder kunt laten afdrukken:
10 z-10000: G0SUB 1000
20 z:10100: G0SUB 1000
30 z=10200: G0SUB 1000
40 z-10300: c0SuB 1000
50 z=10400: G0SUB 1000
60 Z=10 5 00: c0sUB'1000
99 END
1000 0PEN 11,8,0"Pr"
1010 LSB=0: rSB=0: RESI0RE Z
1020 REA0 A: IF A:-1 THEN 1040
1030 LSB=LSB+ 1 : G0T0 1020
1040 IF LSB:255 THEN I'lSB=1 : LSB:LSB-256
1050 PRINI #1rcHR$(27)rcHR$(57);
CHRS(27)i CHR$(65); CHR$(flSB)i CHR$(LSB);
I060 RESTORE Z
1070 F0R x=l T0 LSB+(ilSB*256)
1O8O READ A
1090 PRINT #1i CHRS(A)i
1 100 NEXT X
1110 PRINI #1
1120 CL0SE #1
1130 RETURN
10000 DATA O,63 ,',\2? ,',\27 ,127 ,',t27 ,',t27 ,127 ,',t21.121,62.
63 ,63 .31 ,15 ,7 ,3 ,',t ,O ,O ,O ,O,O,O,O,O ,O ,O .O ,O,O,O,O,O,O,O .
o,1 ,3 ,7
10010 DATA 15,31,63,63,62,124,124,127,1?7,127,127,',t?7,
't27 ,63,O,-1
10100 DATA O,112,120,124,126,',\?7,127,127,31.15,7,3,65,
9 6 ,112 ,'.t 20 ,12 4 ,',l26 ,127 ,63 ,31 ,15 ,7',t ,67 ,48 ,12 ,3 ,O ,3 ,12 ,
48,67
10't10 DATA 71,15.3',1,63,127,126,',t24,',t20,112,96,65,3,7,
't 5,3 1, 1 27,',t 27, 1 27, 1 2 6, 1 2 1. 1 20. 1 1 2,O, -',l
'10200 DATA o,o,0 ,o ,o ,o,'124,126,'t27 ,127 ,127 ,127 ,',!27 ,',t27 ,
63 ,31 ,15 t7 ,3 ,65 ,97 ,',l',l3 ,121 ,125 ,127 ,63 ,95 ,63 ,9 5 ,',\27 ,
125
10210 DATA 121 ,113,97,65,3,7.',t5,31 ,63,',t27 ,127 ,127 ,',t27 ,
127 .127 ,126 .12 4 ,O ,O ,O ,O .O,O,-1
1 0300 DATA O,O.0.o.o,O,O,o,O,64,65, 67,7 1,7 9,95,',126,124,
120 ,1O4 .9 6 ,96 ,97 ,99 ,',l03 ,',l',l1 ,127 ,12 4 ,126 ,12 4 ,127 ,
111 ,',t03 ,99
10310 DATA 97,96,96,',\04,120,124,126,95,79,71,67,65,64,
o,o .0 ,o ,o ,o ,o ,o,o,-1
10400 DArA o,o,o,0 ,o,0,o,o .o.o,124,126,'t27 ,127 ,15 ,7 ,7 ,
15 ,3',l ,63 ,',l27 .127 .127 .',\27 .',l27 ,126 ,0 ,O ,0 ,126 ,12? ,127 ,127 ,
127
10410 DArA 127,63,31,15,7.7,15,127,',\27,126,'.t21,O,O.O,O,
o.o,0,o,o,o,-1
'11 0500 DArA o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,0,0,64,9 6, 1 1 2, 1 1 2,1 1 2,
1 12 ,1',l2 ,',\',\2 ,',l12 ,9 6 ,61 ,0 ,O ,O ,O ,O ,O ,O ,61 ,9 6 ,',\',\2 ,',l1? ,112 ,
112
1 05 10 DArA 1 1 2,1 12.1 I 2,9 6, 64,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O.O,
o,-1



Als u BUN intikt en op E drukt, kriigt u het volgende resultaat:

De regels 10 tol en met 60 leiden elk naar de subroutine die op regei 1000
begint. Vo6r elk DATA-statement dat zorgt voor de volgende regel van de
tekening, moet de Z-variabele opnieuw worden ingesteld.

Begel 99 voorkomt dat de subroutine opnieuw wordt doorlopen na uitvoering
van regel60.

Begel 1000 opent een IOCB naar de printer. De regels 1010 tot en met 1030
houden de telling bii van het aantal getallen binnen elk van de DATA-state-
ments. Regel 1040 houdt bij welke waarde MSB en LSB hebben.

Regel 1050 stelt de printer in op I LPl, schakelt hem over op de grafische
mode, en haalt de in regel 1040 gevonden MSB en LSB op. De CHR$(nn)-
functie wordt gebruikt om de printer in de grafische modete brengen, maardit
had evengoed een escape-code tussen aanhalingstekens kunnen ziin.

De regels 1060t/m 1100lezende DATAenvertellen de printer dal hijdie moet
aldrukken.

Regel 1110 is een extra PRINT-commando die aangeeft dat de printer een
wagenterugloop moet geven. Regel 1120 sluit kanaal # 1. Door regel 1 130
keert de computer terug van de subroutine naar de regel met de volgende
GOSUB (ga naar de subroutine).

De regels IOOOOt/m 1O51Oziin DATA-statements. U zietdataan heteinde van
de DATA-statements 10010, 10110, 10210, 10310, 10410 en 10510 een -1 is
toeoevoeod. Deze - 1 wordt door reoel 1020 oebruikt bii het tellen van het
aanial oetlllen in elk der DATA-state6ents. Al5 de compirter een - 1 leest,
weet hijdat hiihettellen moetbe6indigen en MSBen LSBvoordie regelmoet
vaststellen.

Vandaar dat deze -1 in de overige regels met DATA-statements ontbreekt.
ln dit programma telt de computer de dala voor een al te drukken regel tot hij

een - 1 tegenkomt. Als u deze subroutine in uw eigen programma's gaal
gebruiken, vergeet dan niet aan het einde van elk DATA-statement dat een af
te drukken regel beeindigt, een - 1 op te nemen.



Bij het vaststellen van de waarden voor het DATA-statement bij onze eerste
tekening hebben we gesproken over het Most Significant Byte (MSB) en de
Least Signilicanl Byte (LSB). Daar hebben we voor het gemak gesteld dat de
twee CH R$(nn)Juncties samen de printer vertellen hoeveel data hij kon
verwachten.

Hieronder wordt nader ingegaan op het verband tussen MSB en LSB
enerzijds en DATA-statements anderziids. Elk getal in een DATA-stalement
vertegenwoordigt 6en byte inlormatie die naar de printer wordt gestuurd.
Elke byte vertegenwoordigt een aparte puntkolom. Als u 255 bytes of minder
verstuurt, d.w.z. als uw DATA-statement(s) 255, of minder getallen
bevat(ten), dan is MSB altijd CHR$(0).

Als u 256 of meer bytes verstuurt, ligt het enigszins anders. MSB is dan
CHR$(1 ) en LSB geeft het verschil aan tussen het totale aantal bytes dat u wilt
verstu ren en 256. Stel dat u 300 bytes wil versturen (u adresseert dan op een
regel 300 puntkolommen). MSB is dan CHR$(1) en LSB is CHR$(4a).

MSB geeft dus telkens de 256e plaats aan; LSB geelt de eenheden aan. Een
0 op de 256e plaats betekent dat minder dan 256 bytes worden verstuurd en
dat het totale aantal bytes aangegeven wordt door LSB. Door op de 256e
plaats (MSB) een 

.1 
te zetten en een 44 in LSB geelt u aan dat u 256 plus 44

bytes (in totaal 300 bytes) naar de printer wilt sturen. De printer moet klaar zijn
om de getallen in de DATA-statements te ontvangen, dit is nu precies wat de
MSB en de LSB CHR$(nn)-functie doet.

U kunt niet meer dan 480 puntkolommen tegelijk adresseren omdat de
printer niet meer dan 480 kolommen naast elkaar kan afdrukken. Voor MSB
heeft u daarom slechts de keuze uit 0 of '1. Voor LSB (als u minder dan 256
bytes verstuurt) kunt u een waarde van 1 tot 255 speciliceren. Versluurt u
meer dan 256 bytes, dan kan voor LSB een waarde van 1 tot 244 worden
gespecificeerd. Als u voor MSB een I (dus 256 bytes) opgeeft, kan LSB nooit
meer ztln dan 224, immers, 224 plus 256 geeft samen 480 (het maximale
aantal bytes olwel puntkolommen dat op 6en regel kan worden afgedrukt.

ln 66n programmaregel kunnen tot 480 getallen in een DATA-statement
worden opgenomen. Zolang u evenwel IVlSB en LSB correctopgeeft, worden
de data sequentieel over meerdere programmaregels gelezen. De computer
leest uit het DATA-statement het aantal getallen dat geliik is aan het aantal
bytes dat in de CHR$(nn) NISB en CHB$(nn) LSB wordt gespecilieerd;
daarna geeft u de printer een linefeed. Voor elke afgedrukte regel graphics
moet u de escape-code voor de grafische mode intikken;ook moet u dan
MSB en LSB opnieuw defini6ren overeenkomstig het aantal bytes dat u voor
die betrelfende regel wilt versturen. (Tenzij u gebruikt maakt van de
subroutine die de printer in de grafische mode brengt en tegelijk automatisch
MSB en LSB optelt bij het telkens doorlopen van die subroutine).



ATARI IO2gPRINTER 

-

Eil ATABIWRTTEIITI{

Het Atariwriler tekstverwerkingsprogramma is een veelziidig en snel
hulpmiddel voor het verwerken van tekst. U kunt er rapporten, werkstukken
voor studiedoeleinden, en brieven, in haast elke gewenste indeling, mee
opstellen. Het Atariwriterprogramma is verkriigbaar bij uw ATARI-dealer.
De 1029 printer beschikt echter niet over alle voorzieningen die Atariwriter
biedt. lndexen en exponenten, afdrukken in twee kolommen en gecompri-
meerd en proportioneel schrirt zijn niet mogelijk.

Internationale karakters

Als u in uw AtariWritertekstbestand internationale karakters wilt gebruiken,
tik dan boven in uw tekstbestand, onder de format-regel de volgende codes
in: @@ 27 en @![ME 23. Uw tekstbestand is nu geformatteerd
voor internationale karakters. Als u nu een internationaal karakter in uw tekst
wilt gebruiken, hoeft u slechts ME in te drukken gevolgd door de
decimale code voor dat karakter.

Voorbeeld:

Avanc ffi 20

Als de tekst wordt afgedrukt, verschijnt:

Avanc6

Er zijn lwee versies van AtariWriter voorhanden. Een daarvan is volledig
compatibel met de 1029 Printeri de ander niet. Beide vereisen evenwel
hetzelfde f ormat voor internationale karakters.

Als u in het print-menu van uw Atariwriter-program ma de 1027 Printer als
optie voorkomt, dan is het programma eveneens volledig compatibel met de
1029 Printer. Als u wilt gaan afdrukken, tik dan het cijfer E als print-optie in.
Dit cilfer komt weliswaar niet in het menu voor, maar is toch het goede
nummer.

Gebruikt u op dezelfde pagina schrifl van normale breedte (10 karakters per

inch) en gespatieerd schrift (5 tekens per inch), dan dient u de kantliin op een
oneven waarde in te stellen b(bv. 9 of '1'1 

). Dit geldt alleen voor de versie van
Atariwriter die de 1027 Printer als prin!optie vermeldt, m.a.w. de versie die
ook compatibel is met de '1029 Printer.

Als u over laatstgenoemde versie beschikt, dan kunt u de nu volgende
onderdelen 'Onderstrepen' en 'Gespatieerd schrifl' overslaan. Gebruik de
standaardprocedures die in de AtariWriter gebruikershandleiding worden
beschreven.
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Komt de 1027 Printer niet in uw versie van Atariwriter als optie in het
print-menu voor, kies dan optie nr. 1 als u gaat afdrukken. Optie 1 is de '1025

Printer. ln hel resterende deel van dit hooldstuk worden de procedures
beschreven waarmee u toch alle mogelijkheden van uw 1029 printer volledig
kunl benutten.

Ondar.trcpen

Als u wiltgaan onderstrepen, tikt u v66r de te onderstrepen tekst EIIIEE
ZZ en@825. U sluit hetonderstrepen af door na de te onderstrepentekstEE2T enEI26 in tetikken. (Een !8, onmiddet-
lijk volgend op de onderstreepte tekst, beeindigt eveneens het onderstre-
pen.) Een regel ol alinea die onderstreepte lekst bevat, dient altijd met een
EEte worden afgesloten.

Voorbeeld:

EE 27
onderst reept.

5 Dit is
27

EE 26 Deze tekst niet. IIE
E 27 ED 25 Door op RETURN te
drukken lffi kun t u het onderstrepen ook
stoppen.

Laat deze tekst nu afdrukken. Vergeet niet de optie voor de 1025 Printer te
kiezen (optie 1). Dit is het resullaat.

Dit is onderstreeDt. Deze tekst niel
Door op RETURN te drukken
kunt u het onderstrepen ook stoppen.
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Gerpaticerd tchdft

ff ffi iii'iin'ffi'{ituf-tirl:ltJi,?J,i?:i:tsxlff ui:"'
spatieren tekst IE 27 enE 15 in te tikken. (Een EE,
onmiddellijk volgend op de gespatieerde tekst, bedindigt eveneens het
spati6ren.)

Voorbeeld:

E 27 IE 14 dit is GESPATIEERD
E zl E 15 Deze tekst niet.
E 27 

- 

t4 Door op llmte d rukken E kunt u het spati 6ren ook
stoppen.

Laat deze tekst nu afdrukken. Dit is het resultaat:

Dit iS G E S PAT IE E R D. DCZC tCKSt NiCL
Door op RETARN te drukken
kunt u het spatieren ook stoppen.

Als u met gespatieerd schrift werkt, dient u de lengte van de regel niet langer
te maken dan de ingestelde rechterkantlijn. (Vergeet niet dat gespatieerd
schrift twee maal zo breed is als normaal schrift.) Als u dit niet doet, houdt de
printer zich niet aan de ingestelde linker- en rechtkantlijn.
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Kwalateit yan de atdrukken

Vraag: Soms worden de karakters donker en vlekkerig atgedrukt, en soms
weerte licht. Wal moet ik doen?

Antwoold: Met de instelhendel van de printkop regelt u de alstand tussen
de printkop en het papier. Als de printkop te dicht op het papier staat, krijgt u
donkere of vuile karakters. Staat de kop le ver van het papier af, dan krijgt u te
lichte karakters. Omdat niet alle papiersoorten even dik ziin, kan het ziin dat u
de afstand tussen de printkop en het papier moet aanpassen.
Maak verschillende afdrukken met de instelhendet van de printkop ingesteld
op verschillende slanden aan weerszijden van het rode piiltje. Gebruik
daarbij de SELF-TEST-schakelaar.

Na verloop van tijd kan het voorkomen dat u vlekkerige aldrukken kriigt
doordat het cassettelint versleten of beschadigd is. Als de afdrukken te licht
worden kan het zijn dat het inktreservoir leeg is. ln beide gevallen moet de
lintcassette worden vervangen. Nieuwe lintcassettes zijn verkrijgbaar bii uw
ATARI-dealer. Volg bij het verwijderen van het oude lint onderstaande
aanwiizigingen op. Voer de slappen in omgekeerde volgorde uit bii het
plaatsen van een nieuw lintcassette.

1. Zet de voedingsschakelaar op OFF. (Als u de voeding uitschakelt, gaat alle
inlormatie in de printerbuffer verloren.)

2. Verwiider de beschermkap en zet de instelhendel van de printkop zo ver
mogelijk naar u toe, dus van de schriilplaat af.

3. Druk beide cassette-vergrendelingen voorzichtig mel de duimen naar
buiten en verwiider de lintcassette door die, eerst met de achterziide, uit
de printer te tillen.

Papie?treniport

Vraeg: De afdrukkwaliteit is goed, maar het papier wordt niet goed door de
printer gevoerd. Wat is er fout?

Antt oord: Waarschijnlijk is het papier vastgelopen. Verwiider het papier en
plaats hel opnieuw in de printer. Controleer of de transportpennen correct
ziin ingesteld. Controleer de papierbaan door met behulp van de papiertrans-
portknop het papier handmatig vooruit en achleruit door de printerle voeren.
U zet de achterrollen vrii door de papiertransportknop naar buiten te trekken
tot deze in die stand vastklikt. Verwiider voorzichtig alle papierresten uit de
papierbaan.
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De prlnter doot helemral naets!

Vraag: Als ik iets wil gaan afdrukken, verschijnt er een foutmelding op het
scherm. Wat moet ik doen?

Antwoord: ERROR 138 betekenl in BASIC dat de eenheid niel reageert
(DeviceTime Out). ln dit geval betekent dat uw printer niet op tijd opeen
printopdrachl heeft gereageerd. Ook biiAtariwriter kunl u dezemelding
krijgen. Conlroleer of de l/0-verbindingskabel en de voedingskabel correct
zijn aangesloten en of het voedingslampie brandt. Als u meerdan 66n printer
op uw systeem heeft aangesloten controleer dan of slechts 66n daarvan is
ingeschakeld.

Blijft deze fout daarna toch optreden, neem dan contact op met de djchtstbij-
ziinde Alari leverancier/dealer.

Storingsandieat:etampie

Waag: lk was een document aan het aldrukken en plotseling stopte de
printer en begon het voedingslampje te knippercn. Wat betekent dat?

Antwoord: Het voedingslampie dient ook als storingsindicator. Als het
voedingslampje gaat knipperen, dan betekent dit dat er ergens een storing in
de printer is opgetreden. Dit hoeft niet direct te betekenen dat de printer
defecl is. Zet de voedingsschakelaar van uw printer op OFF en daarna weer
op ON. Probeer hel document opnieuw af te drukken.

Onderhoud

Waag: Welk onderhoud heeft mijn printer nodig?

Antwoord: Uw 1029 Printer is zodanig geconstrueerd dat hij met weinig
onderhoud loch betrouwbaar functioneert. Net als alle andere apparaten met
mechanische onderdelen bestaat echter altiid de mogelijkheid dat er een
storing optreedt. Als u vermoedt dat u met een ernstig probleem te maken
heeft, laat de printer dan nakiiken bij de dichtstbijzijnde Atari leverancier/dealer.

Om uw printer in optimale conditie te houden, dient u de volgende richflijnen
in acht te nemen:

. Bescherm uw printer tegen stof, met name de printkop en de geleidings-
rail. Verwijder daarom niet onnodig de beschermkap en de papierscheider.
Ook niet als u de printer opbergt.

. Houd de voor- en achterrollen stolvrij. Beinig deze regelmatig met een
katoenen doek, gedrenkt in alcohol.

. Raak de printkopgeleidingsrail niet aan. Vingerafdrukken trekken stof aan.
Dit kan de printkop in zijn loop belemmeren.
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. Laat geen vooMerpen in de printer vallen. Mocht dit onverhoopt toch
gebeuren, schakel de printer dan onmiddellijk uit en verwijder dit
voorwerp.

. Tussen hel uit- en opnieuw inschakelen van de printer dient u minstens
twee seconden le wachten. Anders kan de printer niel correct opstarten.

. Schakel de printer nooit uit terwijl hii aan hel afdrukken is.

. Probeerde printkop nooit met de hand te bewegen.

. Probeer de printkop nooit tegen te houden als deze in beweging is.

. Maak geen afdrukken zonder papier of lint.

. Plaats de printer altiid op een vlak en horizontaal oppervlak.

. Plaats de printer niet in een vochtige omgeving.

. Vermijd direct zonlicht.

. Vermiid extremetemperatuurschommelingen. De bedriifstemperatuurligt
tussen 5'en 40'C. Opslagtemperatuur ligt tussen -10.C en 50.C.
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Prlnt method€:

Formals:

Regelarstand :

Afdruksnelheid:

Karakterset:

Papiertransport:

Handinvoer:

Papiersoort:

Papiergewicht:

Voeding:

Overige
voorzieningen:

Accessoires:

5xTdotmatrix

Normale breedte (10 karakters per inch / gO kolom-
men). Gespatieerd schrift (5 karaklers per inch / 40
kolommen).

6 regels per inch (normale breedte en gespatieerd
schrift).9 regels per inch (grafische mode).

50 karakters per seconde (bii normale breedte)

132 karakters (internationaal en niet-internationaal).

Friction feed en tractor feed. Friction feed wordt
ontkoppeld met papiertransportknop.

Vooruit en achteruit m.b.v. papiertransportknop.

Kettinglormulieren (41 /2" lol 91 /2" brced). Losse
vellen (8r/2" breed).

709/m2 tot 909/m2

Standaard 220 V / 50 Hz

Onderstrepen, ingebouwde interface (rechtstreeks
koppelbaar aan alle Atari home computers via
'Peripheral'-poort),'SellTest'-schakelaar, storingsin-
dicatielampie, verwisselbare lintcassette, inge-
bouwde voeding.

Nieuwe lintcassettes verkrijgbaar bii Alari-dealers.
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TABELASCII.KARAKTERS 

-

Atg.drukt
kerekter

Declmale
Coda

Heradlclmalg
Code. Toatr

Karakior
beeldsch€flI

B

c

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

o

,P

o

R

S

T

U

65

66

67

68

69

70

71

73

74

75

76

78

79

80

81

a2

83

u
85

86

41

42

(}

44

45

46

47

48

49

4B

4C

4D

4e

4F

50

51

52

53

54

55

56

B

c

D

E

F

H

I

J

K

L

M

N

o

P

o

R

S

T

U

B

c

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

o

P

o

R

s

T

U

ll.B. Hexadecimale codes worden gsbruikt bii het sciriiven van programmab in machingtaal.



Alg.drukt
kal!lter

Decimale
Code

llexadsclmale
Coda. ftets

(eaektorop
beldlcherm

x

z

a

b

c

d

e

I

s

h

i

j

k

I

m

n

o

p

q

I

s

t

u

a7

88

89

90

97

98

99

100

't0'1

102

103

104

105

106

1o7

't08

't09

110

'111

112

113

114

fi5

't16

1-17

57

58

59

5A

61

62

63

64

65

66

67

58

69

6A

6B

6C

6D

6E

6F

70

71

72

75

x

z

a

b

c

d

e

I

s

h

i

j

k

I

m

n

o

p

q

f

s

t

u

x

z

a

b

c

d

e

t

s

h

i

j

k

I

m

n

o

p

q

f

s

t

IJ
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ArgDdrukl
l(!'rldor

Docimab
Cods

lbrld€clmab
Codo' Toets

Karakbr
baldl.rl.rttr

x

v

z

Spac6

!

i

$

%

&

(

)

+

0

1

2

3

1'18

119

1m

121

12

32

33

u
35

36

37

3a

39

&

41

42

/|i}

44

,t5

il6

47

,a

49

50

51

76

T7

7A

79

7A

m

21

2.

24

25

26

27

2A

29

2A

29

2C

20

2E

2F

30

31

9.

33

x

v

z

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

+

0

1

2

x

v

z

!

s

&

(

)

+

0

'|

2

3
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Algedrukt
karakler

Dscimala
Code

Hax.doclmrla
Codet 6et8

Ka6kterop
bseldscherm

4

6

7

8

9

L

@

t

1

{

I

)

r

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

91

s2

93

94

95

96

123

124

125

r26

127

34

35

36

37

38

39

3A

3B

3C

30

3E

3F

&

5B

5C

5D

5E

5F

60

7g

7C

7D

E7

7F

4

6

7

t

I

I

I
I
I
II
T
!I
E

IE
E
E

I-
II

4

5

7

I

I

L

@

t

l

o
tr

I

ET

tr
tr

I-
II
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Algedrukt
karaKer

Dgcimale
Cod€

Hexadeclmale
Code* Tool8

BASlGkai op beelds.
400/800 i 60OXUflXlXUl2mXL

A

A

A

e

a

a

e

a

€

e

d

c

i

i

I

N

fi

o

6

d

6

o

26

123

00

11

17

24

25

04

03

20

21

23

07

09

19

02

22

12

05

06

14

1A

7fj

00

OB

't'l

18

19

04

03

14

17

o7

09

13

02

't6

0c

05

06

OE

OF

I
E
E
E!
EII]
EIE
u
E
I
I
E
E
I
IT
E

-
E
E
E
E
E

-

g
o
o
E
E
tr
o
o
o
o
EI
o
st
E
o
tr
Lg
o
at
o

A

A

a

a

e

a

a

I

6

a

6

i

i

N

fl

o

6

d

6

ii
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TABELIilTERNAT.KARAKTERS 

-
vervolg

Atg€drukt
kal-.kter

lroclmalo
Code

itexsdacimale
Code' Toetg

BASlGkar. op beelds.
400/800 6(x)xu8(xlxu1200xl

U

n

0

'i

0

i

r

1

J

16

0'l

't0

't3

18

96

08

2A

29

30

31

125

126

127

10

01

OA

OD

12

60

08

1C

1D

1E

IF

7D

7e

7F

-
E
E
E
E
E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

-
of

-E
E

E
II

Et*
D
tr
EI
EI
o
a
t

I

E

tr
tr

E

g
tr
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Escape

5 karakters
perinch

10 karakters
perinch

Starl inlernationale
karaktsrs

Siop internationale
karakters

Start on&Btrspefl

Stop onderslrepan

6 r€gsls

Pef indl

9 r€gels
perirdr

Sran Elit lnl8q6
llo&

27

27,14

27,15

27,23

27,24

27,25

27,26

27,

27,57

27,6

1B

l BOE

lB,OF

18,17

1B,18

IBJ9

l BIA

18,36

18.39

18,41

trI
III
II

-
II
E
rII
IIE
IIE
II I
II I
II

!

E
ET
go
tso
EC!
EE
gE
El 6

E9
EA



LET OP

Zoals alle elektrische apparatuur wordt ook in ATARI home comouter
apparatuur radiofrequentie-energie gebruikt en opgewekt. Wanirter de
apparatuur niet volgens de voorschriften in deze irindleidino wordt
geinstalleerd en gebruikt, dan kan dit storingen verooizii",iin Oe ontr"ngst
van radio en TV.

De 1029 Printer voldoet aan de criteria voor klasse B computerapparatuu(
overeenkomstig het FCC-reglement, paragraaf J, deet t5. Oeze ieoets
hebben ten doeleen redelijke bescherming tegen dergelijke storin-gen te
Dreoen. utt vormt echter geen qarantie dat er geen enkele storing in radio- of
W-ontvangst zal optrede-n.

Als u denkt dat deze apparatuur storing veroorzaakt in uw radio- olTV-ont-
vangst, schakel dan uw computer-apparaat uit. ls de storing verdwenen, dan
is uw computer-apparatuur waarschijnlijk de oorzaak van die storing. U kunt
proberen de storing op te heffen door uw apparatuur weer in le schikelen en
66n ol meer van de volgende handelingen uit te voeren:

. Verander de stand van uw radio- of Tv-antenne.. Verander de opstelling van uw computer-apparatuur ten opzichte van uw
radio of TV.. Stel uw computer-appaftltuur elders op.. Sluit uw computer-apparatuur aan op een andere wandcontactdoos, zodat
uw computerapparatuur en uw radio ofTV op verschillende groepen zijn
aangesloten.

Baadpleeg indien nodig uw ATARI-dealer ot een gekwalificeerde radio/W-
technicus voor verdere suggesties.

Aan deze handleiding werd de grootst mogelijke zorg besteed. Uiteraard
wordt de computer hardware en software van ATARI Corp. voortdurend
verbeterd en aangevuld. ATARI Corp. kandaarom onmogelijkde nauwkeurig-
heid van deze handleiding na de datum van publicatie glranderen en wijst 

-
dan ook elke aansprakelijkheid af voor eventuele gevoigen van wiizigingen,
fouten of weglatlngen in deze handteiding.

Niets van de?e uitgave mag_worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
z^onge!vooraJgaande schriftetijke toestemming van ATAR I Corp., Sunnyvale,
cA 94086, VS.




