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Met de ATARI6- 600XL" plrlgraqulqlbeschrkltunt hoqden ol uw qdlninisirahe
dri"? u de spalnende biihouden. De computer
+lereld van de is{ermatlere' laiedl u we*elri! €nd€sde

EENKRACHTIGE. NIET.JWE
HUISCOMPUTEB

volute binnen. Door een-
voudig de 6ooxt op uw tele-
vrsieroeslel adn Ie sluiten
kunt u op het scherm teksien
schnlvele €fl opmake n.g+a-
fieken en iekeningen

Uw computer qeeft u u oG. muziek componeren,
la€qeng iot€€n€€i+rceks compulerspelletiesspel€4
ATARI produkten. Als u over met anderc ATARI huiscom-
de-luls-e accesaates en purer bezttters contdctander-

mogelijkheden.

Het boekje met aansluil
instru€h€s 1€glu uit hoe ude

ATARI 600 XL moet
aanshi-en.

crcdren en proqramm-
sch;Iven met behulp van de
ingebouwde computertaal
ATARI BASIC.

Programma magazijn
lrsfeetbdlapmglamm-
eenhede! maken snelle en
gemakkelijke plogramm'
a+adrnq r€oCefr+k.

I B,esturinEskrtuPPe'l oM'
dle aansluiting
%or Eelaansluiten van t'asi-

pldteruJet.rels licheennert
besturingsknuPPels en Pad-
dle-reqerddrs

s



TESTENtrAN HET
SYSTEEM

De+TARI 6OOXI +esl
zichzelf aulomatisch bij het
inschakelen. De woonCen
I4E MOIYIEST vercchtrrcrr
op het scherm als het appa-
r&atniet qee+{unchoneefr-

VoonCat u de computer
:roordeeerste keer in
gebruik neemt, moet u het
systeem ook tesiendoor
rnqQdel van qqleqk!
visueie en geluidstests.

lftunt dit doen met
behulp yen het SELF
TEST-menu.

SEEI-TEST XIENTOBTTESTS Ait'DIOVFI'AE KEYBC,ARDTEST
om de sE[FrESris (GEHEUGEDEESTS) TESI (AIJDIO. {+OSISENBORD

, beqrnnen-roelutl vIsuELE LE€T) TEST)
OetfOllr r..r" *q"drrlt Uw compuler heefftwee

houden rerwrl}-ui. sooden Oeheugen: ROM is De ATARI 600XL heeft Het ioetsenborC wordt

computer inschakeli, of hei hetpermanente seheusen, . l-"^"?::j'-T:-T=T;" *TI1'""*b-',9T],i,*..f;"iiii#r,r$il;#i,"=t ="**v " t.+e.lr."q"" dus luidskanalea en de moselijr<- heeldscherm arsebeelcl-
p5.r nv ^^ L^r ^^L^-* beschikbaar is-voor ie pro heid om kleuren en tekenin- Indien u een toets indrukt

iffirli*"' gramma-s die u in e com- sen.weerlgseverr. Xen qadtde overeenkomstiqe

rret sErFrESl..menureen n.ier ,aa6ll6rzer{ inrvnt #fl*iti?F.-,"tii3 i###l"lffiffi
onccmmilg vdn de verschil Er +e+sehiinen twee hot c.herm boveLhet ii,hcticrneert hlj niet.
lende iests) wonCl dan kleursirepen op het scherm nummer van het kanaal dat
setoorrC. i-lrui:ogde toets,,van-cef RoMEctest woffiesffirworft -?: 

SUI4t"l-,.-,-- 
---O-qI.T F/.T ^_ ,,,., l.^,,-^ roersen Knlpperen alleen alssELEct o- uw keuze t. a.;;.de"j; i4d#i"' ;;;;;;;.;; ".'r"i.".a 

toetsen knipperen alleen als

*"f... .r J.rt .osinnt U-". ., iOl,"r'f".t." "p voor eik van de vier kanalen 
=::1ffi 

f!::
omre+eelnn€n-Gebp+ircde r;;h#H#;;# ;;;;;.*#"': Hifr-!ll'ilr".#f?l#"I,..
F"!F*:-*':$L li::l9t=p_91::-:=:r yqrq1n,r.t,".J..d"!;"; een erael!!1,_de test en biiTEs-'menu 

"veer 
oFle brauw \a'bden. vocaien ze qeluid Eoortjs er i"t; "r- i;qi;ffiffi;tft"=ffiroepen. Druk de RESET- rcod ol_paers wonden, neeL De LJeuren moeie*€r€dele t+effiiets_toets in om het testen te qql c;act op met dL iest gelijk blijven.enderbrekenente+uqte,AT*Rtdea}er

keren naar ATARI BASIC.

tisch de lvfEMORY.. de

Indien u uit het menu het
enderdeeH tt{ESIS kres,
neemt de computer automa,

AUDLOVISUA I., qn
KEYBOARD- tests door. Druk
op rie I{ELP-rcets om her
testen te onderbreken en
naar het men,.-r terug-e
kercn druk on de RESET
loets om naar ATARI BASIC
reruqls*e-ren

+



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 pro-
gramma heelt gebruikt, moet
u niei verget-on de RESET-
toets in te drukken nadat hel
njeuwe prcgramma is
geplaatsi.
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scherm ziet. Het geeft aan

toetsenborrd van de com- ma of teksi bevindt.

zellde wijze als bij een Hoe een toets fi.rnctioneert

gramma. Raadpleeg de ge-

worden gebruikt om de cur-

om tekst te wissen meer informatie.

voegen oI om

houden terwi jl u teqelijkertijd
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Met de OPTION-toets de computer op dat

computer en brengt de van het programma af. In
nlase van

lnvoel meer mag

(EOF-teken)

pro- CONTROLI I --beweest

veranderen-

RETURN brengt de cursor

duidelijk dat u met hel typen

grammarcgel klaar bent.

omgekeenCe video

achtergrcrnd) in en uit Jn

scherm. (Vaak wordt

op gang.

De SELECT-toets dient om

men met deze toets van het voegen.

ene menu nadr

cursor stdat.

spafle in. Op de ingevoegde

SHIFT hoofdletters als

mode) staat.

men de toets ingedrukt CAPS zet de computer van

letter-modus (lower case

vrij uit de CONTROL LOCK herhaalt het

tot de regel gevuld is.

LOCK-modus. Bij het indruk

tekens

CONTROL I stcpt de

SHIFT CAPS zel de com-

toets te qebruiken om een

keuze te maken uit plaats naar links en wisl het

De HELP-toets biedthulp bii

SPACE wist het teken waar-

dn verder ie gaan.

CONIROL 2 laat een
Itoets voor speciale
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bord laal zien welke t*E::__ ., a I )

-.-
CONIROLtoets -moet -.ga' .

indrukken om ieder teken oP .ria-.'

ut"l

- 

.t9bt
a

$.*tdd"a
a

-l

a{i
ATIONAIf

reeks internationale tekens

BASIC dienl u de volgende

POKE 750 204 (druk

"F.:::rLgY

- ''rJ"t"t-l. 
".6c0li 6rst

a

$t'l
l:---)

met de hieronder getocnde



u gaan

bouwde programmeertaal

BASIC om zell

geheugen te wissen voondat

intlpt. 1O GRAPHICS 1]

30 RL=79
u

SPACE-toets in totdat u de

de volgende program- na de corrEctie uit en 60 COLOR ZEBRA

naar een
80 DRAWTO O. O

den die de computer u biedt. COMROL-toets ingedrukt
gra-

110 GOTO 110

computer; programma 2 laat (cusorbestudng) aan te

3is
nadat u een
getrFt (eek na de edreetie 10 GP*|HICS Zr16: SETCOT€P.4;9€:--
van een regel). Door de SETCOLOR 1, 0,4

geheugen gezet.
.1rr rr\ 'r ' : r,nAvvrr!,.1(r J4j rrnAvvl(_/ /41. +u:
DRAWTO 100 57: DRAWTO 110, 50: DRAWTO 140, 76

een prDgrammarcgel kri jqt u 50 SOUND O, UGSOU,8, 1O

een rouuneiolno cue nel Ie-

RUN heeft qetikt. BO SETCOLOR 1, q O

ummer v LIST 1O) 100 GoTo 10
PID- Trk fiUlV en druk RETURN in,

prDgrammaregel op te ,3

een regel te lang is voo het

?ilURNTOETS''
tekens). dan zel de computer '-^ ^^.,-^^, ,

40GRAPHICS2+]6

Druk de RETURN-toets Pas

heeft 60 PRINT #6; NAME$

Druk op de BBEAK-toets nir,,r-ripiiis iir,r rmseNoE voerr,, rr,.r Dlvrnsr uorc

stoppn.
fioiETCoLoRn, o, russ, souND o, FLASH' 10' 10

iio roi rsr-ev=r re29-N!rr-D!!4{

G56-n-o-s-LAv=irotq0-01ry!11Di!AY

1

180 R

s

bruiken en
een

comcrerEn. Om de pijl ) in drt programmd te krijgen, moet u de
ar Typ d"- Bt 

ns sluiten'

ffi;;;G;:dgrtrsglc'-l



computer; prDqramma 2 ladt

bruiken en
een

Programma:

geheugen te wissen voordat

bouwde programmeertaal intfpt. 10 GRAPHICS 11

BASIC gebruiken om zelf
u

30 RL=79

SPACE-toels in totdat u de

Typ de volgende proqram- na de coflectie uil en 60 COLOR ZEBRA

mas naar een
80 DRAWTO O, O

den die de computer u biedt. CONTROLtoets ingedrukt
gra-

110 GOTO 110

3is

van een regel). Door de SETCOIOR 1,0,4

geheugen gezet.
.3U Pt.L I ': trFtAW r( r.ltl..1zr: rrnaw r( , /r1 4Lr:

DRAWTO 100.57: DRAWIO 1I0,50: DRAWTO 140,76

een programmaregel krilgl u 50 SOUND O, LIGSOU 8, 1O

een loutrnelornq ole net re-

RUN heeft qetikt. 80 SETCOLOR 1,0,0

umraer (b.v LIST l0) I00 GOTO 10
om rcspecneveuK ner prc- Tik RUI\I en druk RETURN in,

programmaregel op te 3
;iil;;.* 

** * 
Om de pijl ) in dit programma te kriigen' moet u de

ar Typ deze BASIC prcgram-
l-
t
t

aanha)ingstekens sluiten.

een regel te lang is voor het

t r.".l, i".? J. to-pute. lPluj]yf9PF"

Druk de RETURN-toets pas

regel heeft qetypt.

Druk op de BREAK-toets

40GRAPHICS2+16

60 PRINT #6; NAME$

REM TYPI']S EEN FLIISENDE VOGEL'IN INVERSE VIDEO

stoppen.

100 SETCOL,OR 0,0 FTASH: SOUND 0, FLASH, 10 10

120 FOR DELAY=I TO 20: NEXT DELAY

W
l5O FOR DELAY=] TO lO00: NEXT DELAY

] Trr\ EI\TN

Tik RUN en druk de RETURN-toets in..

Pleqramrna's uit "I?'rde,4ln818iS14,4 &st Iu+ snd
&r'endly Approoch j' door William Carris. a,

--



r'.r.u.,t*tt*uoauto ,of;,EXffi*offi#,hpu,1fle. ruoaor"o,,oou, *,,,o.*r,,*orr.,, 

-
gebruitt en de toepassinq:n drukt gewone letters op - schoon door hem zo nu en problemen die zich kunnen

v.ff eyim anf\^r hrrrr rr no- ne iaLahe wc[iden v l- n]jti.an.la rlluL 
^{ ta hahah e,rcleten aangeFnlzr An CF,ge_

dig heeft Misschiel welst u lediq gevormd, zoals het let- Gebruik qeen oplos- ol lost. De publikaties die hier

enkele van de h
Gkeningen, tabellen en

CASSETTES AND interessante toepassingen

Vermijd krassen

kr.:nt met de vier kleur-

grammarecorder of een disk stellingen
dRre aansehafiOn: -Oi& , br'i Bovendien ktrnnen Jehn Wiley & c s, ]9?g
een rccorCer of disk ddve teksten in verschillende ATAru BASIC
qaat
zodra u de eernputer 

"-" lende kl-euren worden fiffD[1DING 
Atari' Inc'

uitschakelt. gedrukt.

-=-
dure moqelijkheid om

Willis, Jerry en Mille4 Merl.

gewone compacl cassette Beaverton, Oregon: Dlithium

en efficienter te werken, kunt
u een

en Cook Steven. YOUrB

heeft u dan ook een module

te breiden. Uw ATARI-

rey \-dnr.:
Hill, 1982.

BEKEKEN. Reslon, Va: Res-
rry



[es

Vraag. Wanneer ik op de Vraag. Wat moet ik doen

Waarom niet? maar het lele-

de aansluit-instruc- Antwoqd. De HELP-

maar er
's hulp te controleren.

apparaat aanzet. Wat nu?

gramma dal u gebruikt waar- en de kanaalkeuzeschake-

staan.

o{ de software hrnctioneert.

verschijnt bij het inscha- benut.

troleer dan de Vraag. Ik heb net qeprc
stapsge$/ijs.

dmden en kabels goed gebruiken. Ik heb een pro-

lunctoneert niet. Waarom?
wodt. Het rcde POWER- Controleer of

toetsenbord moet branden. ingedrukt na ieder program-

de iuiste tekst niet krijgt ol RETURN-toets te drukken

TEST oo het scherm ver- informafe wordt

Een andere, vaak voorko-

Raadpleeg in dat geval uw verwarren van de nullen met

vorm van radiofieguenties.

en niel instruc-

ring in de radio- of televisie-

puter de radio- ol televisie-

Als de stcring st@t wan-

dan woldt de
storing

Schakel de computer in en

meerdere
maatrcgels

'Draai de radio- of

AI het mosel,jle is qed.an len ernde h

r'id re hdden,ldn Aran,lnc nier sdrdndeEn
ddde Iiler.tuurn6 de publik.hed.rum nog

verdndenDqen, err.1a ol weqlaiinqe!

d..rvan is.ret leset an zonder de uiidDl

ler O zit in de rij ercnder 'Docr de Rf'-kabel te

raadpleeq dan de )4n4.R/ terd worden.




