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Uw computer qeeft u
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SOFTVI'ARE
De soltwarc maakt de

compuler geschikt voor een
bepaalde taak. Voor talnjke
toepessingen bestaan er
kanl-en-l<.are prDgramma's

GEHEUGEN
De omvang van he!
computergeheugen bepaalt
hoeveel inlormahe het kan
opslaan De ATARI 6OOXL
heeli mei l6k voor de
meeste doeleinden een
toereikende hoeveel heid
geheugen, rliaar voor
somm jge prDgramma's is
meer geheugen nodig. U
kuni bij de ATARI-deaier
een module k@en orn het
geheuqen uit ie brciden.

PROGRAMMA
MODULEN
Veel prcgramma's worden

in moduien gelevenC. Stop
deze modulen in de gleul
bovenop de compuier, met
het ebket naar voren.

Als u net een ander programma heelt gebruikt, moet
u niei verget-on de RESETtoets in te drukken nadat hel
njeuwe prcgramma is
geplaatsi.
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scherm ziet. Het geeft aan
toetsenborrd van de com-

zellde wijze als bij een

ma of teksi bevindt.
Hoe een toets fi.rnctioneert

gramma. Raadpleeg de geworden gebruikt om de curom tekst te wissen
voegen oI om

meer informatie.
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Met de OPTION-toets
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lnvoel meer mag
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van het programma af. In
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pro-
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men met deze toets van het
ene menu nadr

CONTROLI I
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veranderen-
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RETURN brengt de cursor
cursor stdat.
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duidelijk dat u met hel typen
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op gang.

SHIFT
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mode) staat.

De SELECT-toets dient om
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omgekeenCe video
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men de toets ingedrukt
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CAPS zet de computer van
letter-modus (lower case

De HELP-toets

biedthulp bii

vrij uit de CONTROL LOCK
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SPACE wist het teken waartot de regel gevuld is.
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Wat moet ik doen

maar het lele-

Waarom niet?

[es

Vraag.

De HELP-

maar er

's hulp te

controleren.

apparaat aanzet. Wat nu?

vorm van radiofieguenties.
gramma dal u gebruikt waar-

verschijnt bij het inscha-

benut.

troleer dan de

Vraag.

staan.

Ik heb net qeprc

stapsge$/ijs.

dmden en kabels goed

en de kanaalkeuzeschakeen niel
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ring in de radio- of televisieo{ de software hrnctioneert.

gebruiken. Ik heb een pro-

puter de radio- ol televisie-
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wodt. Het rcde POWERtoetsenbord moet branden.

Controleer of

Als de stcring st@t wan-

ingedrukt na ieder program-

dan woldt de
storing

de iuiste tekst niet krijgt ol

RETURN-toets te drukken

TEST oo het scherm ver-
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