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I let,'.tcril050 Diskettestcrtion is een

uiterst efficiEnt, snel crppcrccrt dcrt de
geheugen mogelijkheden vcrr uw ATARI
huiscomputer sterk uitbreidt. U kunt hiermee grrote troeneelheden gegenens in
crpcrte bestcmden op floppy diskettes
bewcsen en beheren. U kunt bestcmden
bij nccmr oproeper\ ze kopiEren of wissen
en er qllerlei bermerkingen mee uit\IOeren.
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l.

ScfroX-. ae stoom vcu'r olle
onderdelen v€rn het computer.
systeem

uit

2. Seek de netodapter in een
Sopcontoct

3. $eek de kteine stekker vcu'r de
qdapter in de opening die is
gemerkt mel POU/m IN ocEt
de ochterkcnt vcm het diskefte

slqton

4.Steek 66n uiteinde vcrr de
doto I/O kolcel in de ocmslui'
ting gemerkt met PERIPHERAL
q(rl de qchterkcnt vcu'r de
computer. Steek het codere
ulteinde vcu'l de kcrlcel in 66n
vcm de twee ocmsluitingen
gemerkt mel YO CONNECIQS ocu't de ochterkcmt vcm
het djskenestqtion (De AIARI
pogrcmmcEecoder oI een
printer kcEr dCIn ocrngeslolen
worden op de ctrIdele YO
CONNECIOR
T

ocnslrltng)

AARSCHIIWING, Het disketteslo.

ton moet tenminste 3O cm vcrr
het televisietoeslel cd s1acn. Een
lelevisietoeslel vercorzoqkt een
sie* mqgrnetisch veld dct de

inlormcte op de diskettes kctrr

ocr
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osten.

.r. Schokel het disketteslqtion in.
HetPOWER.enhet zuSYlcrmpje gocm nu qqn.

6.\

tEmeer het ElJsY.lcnnpie uit.
gsqt kcrl men voorzichtg een
diskette in de opening sleken
met het lcrbel nocE boven en
nocE \rolen. Duw de diskette

geheel noctr binnen en &qai
de klink vcu'r het disketteslcrtion
noctr beneden (vertikole
stcDd)
Het diskettesiqtion is klocr voor

gebruIk, we rqden u echler qctrI
om eelst de re6l vctrt deze
hcrndleidjng en ook de Inleiding
vcor het DOS te lezen.

McDdmool kunnen vier diskette.
stcrtionnen, oongesloten worden op

de ATARI huiscomputer door middel vctn dcio l/O.kobels die bii
de rcmdappctraten geleverd worden. Om verschillende diskette.
stcrtionnen te ir8lolleren moel
men een kobel-ocr$luiting leg.
gen hrssen de I/O CONNECIOR
op het eerste drsketlestcrtion en
een PERIPHERAI-oonsluiting op
de computer. Verbind de cndere
I/O CONMCTOR op het ee6te diskettestotion mel een von de I/O
CONNECTOR ocrEluitingen op
het tweede diskettestation
Andere diskettestctionrren
moeten op dezellde mcrfer worden oongesloten.

Indien u meer don e6n diskettestqtion gebruikt, moel u de identiticqtieschokelocns qcrr de
ochterkcrnt von ieder diskettesto.
[on instellen. Deze schokelooB
vertellen de computer noor welk
disketlestotion er in een prcgrrornrno of opdncht verwezen
wordt. Schokel de stroom noor de
diskettestcrtionnen uit en droqi ze
om zodot de DRIVE SELECT
Iqcrnpres zichtboctr worden. Ln
ieder rocrnpje is een zwcrte schqkelocr en docrochter een witte.

Mel een pen ol kleine scfuoevedrocder kon de schqkeloor ingesteld worden volgerrs het
geloonde schemo. E6n diskettestcrtion moel oltijd fungercn ols
Slotion nummer l.
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De Mc6ter Diskette die bi, het di$

kettestqtion geleved wotdt bevct
het Disk Opercrting $rstem (DOS)
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dqt ervoor zorg dqt het djskette
slqtion en de computer sctrnen
progr@nmcfs kunnen opslocrr en
gegevensbestcmden kunnen
bewcEen, bestcu'rden in de com.
puter kuDnen loden, disketies
krrnnen kopieEn enz.
U a]lt snel met DOS vertouwd
Eken, wctrtt het is een eenvoudig
te lelen systeero De Inieiding
vcor het Disk @erolingl Sysrem,
dct geleved vrodt bii het 1050
Disketteslation, verklqcEt in een
voudige bewoodingren met voor.
beelden de moetellikheden vctrl
DOS en de m(rfer om bepqqlde
tqken le verrichten. \,bor uitge
bleide technlsche inlichtingen
over DOS, kunt u oltiid uw AIARI
deoler roodplegen

De oppervlolde vcm de diskette is

bedeH met gevoelig mognetisch
mqterioql dqt de ge€telens Iegris
heert en opslaqt Om le zorgen
voor een lcmge levensduur en
goede peslcties moet men de
dlskettes zorgMuldig behcndelen.
IedeF diskette bevindt dch per.
mcu'tent in een beschermend
a^,cnl omhulsel en woldt
gewoorriJk in een popieten hoes
bevrocad De meeste disketles
hebben een kleine 'Vrite-protecf'
lnkeping ocm 66n kcnt rrcn de
zwcde en\relop Bedek deze
inkeping met een Bchthoekige
sticker (ve*rijgboctr bii disketteIcbrikcnten) om te rioorkomen
dct gege\rens per ongeluk gewist
worden ol dqt er over gegevens
heen wordt opgenomen.

Schokel de diskettestdtiorinen
queen in ol uit dls er geen disk.
ettes in ziilen.

Bescherm de djskettes tegen te
grote hitte. Zel ze niet in het volle

Bewqcs de diskettes op een
veillge crlslctnd vclr! elekhische

zonlicht

Gebruik een zochte bo61e101
lucht uil een spuitbuis om stol vcu'r
de diskettes te verwijdeen. Mook
de disketles niet vochtig ol ncrt

ScM,l niet op de diskettes met
pen ol boUpoint Gebruik een
zqchte viltstilt om op de lcib€ls
te scMjven ol vul de lcrlcels in
olvorers ze op de diskettes te
plqkken.

opp(tqterL ook teleloons en
vooEl televidetoeslellen. Sterke
mognetische velden h.lIlnen

Beschodig de beschermende
envelop niet, wcnt dit kcu'r
beschqdiging vcsl de djskette
tot gerrolg hebben.
Buig de diskettes niet) ze moeten
los in de beschermende

envelop

krJIIrIen dEaien. l Ees vootzichtig
bi, het ,nsteken en eruit ho]en.

Gebruik geen vlokgom op de
disketteloJcels Het stol \,(rr vlcik'
gom werkt schurend en kcu't het
mqgnetische mqterioql
beschodigen.
Bevestig geen poperclips

de gegevens wissen.

Rqok nooit het gedeelte vcm de
djsketle ocu"r dqt door een ope'
ning in de beschermende
envelop vdj komt Vingercilduk
ken kunnen het magmetische
mqtetlool beschqdigen.

qcrt

de diskettes
BevrocE de diskettes in

de

pqpielen hoezen.
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