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Kant 1 van de cassette "Bioritme" bevat
sen versie van het programma met
instructies. De instructies die het gereed-
maken en aanschakelen van de apparatuur
b€schrijven, zijn voor beide uitvoeringen
helzellde. De instructies die hieronder
volgen hebben allereerst betrekking op kant
1 en zullen daarna betrekking hebben op
kant 2, die iets anders is.

1) Dit programma is bedoeld voor een
ATARI huiscomputer v@rzien van
BASIC als programmeertaal.

2) Zorg er voor, dat urrv Atari 1010
programmarecorder op de iuiste wijze
met de computer en de voedings-
spanning is verlconden.
Zie de handleiding van de cassetle-
recorder voor verdere details, indien
nodig,

3) Schakel de televisie aan.

4) Schakel nu de computer aan met
behulp van de aan/uit schakelaar.
lndien u een Atari printer en/of een
fl@pydisk systeem op de computer
hebt aangesloten, bestaat de mogelijk-
heid dat u problemen ondervindt bij het
laden van het programma.
Dat is afhankelijk van de wijze waarop
de randapparaluur aan de computer is
gekoppeld. Het beste kunt u de
cassetterecorder rechtstreeks op de
computer aansluiten. Als de problemen
dan nog niet zijn opgelost, raadpleeg
dan de betrefrende handleiding.

5) Als de apparaluur op de juiste wijze is
aangesloten en aangeschakeld, zal op
het beeldscherm de tekst "READY"
zichtbaar zijn, met de cursor daar
direK onder.

6) Plaats de cassette met het "Bioritme"-
programma in de cassetterecorder met
kant t aan de bovenzijde. Spoel de
band terug naar het begin, als deze
nog niet in die positie slaat. Druk, als
de band stopt, op de STOP/EJECT-
toets.

7) Tik op het toetsenbord de tekst CLOAD
en sla de RETURN-toets aan.
Oe pieploon herinnert u eraan de

PLAY-toets van de cassetlerecorder in
te drukken. Druk nu nogmaals op de
RETURN-toets.
Door het raampje van de recorder kunt
u nu zien dat de band draait, hetgeen
betekent dat het b€gin van het
Programma in de computer wordt
9eladen.

Als de tekst BEADY opnieuw op het
beeldscherm verschijnt, tik dan de
tekst RUN op het toetsenbord in en sla
de RETURN{oets aan.

Op het scherm zal nu het Atari-logo
zichtbaar zUn met de mededeling, dat
"Bioritme" wordt geladen. Voorts wordt
de vraag gesteld ol u instructies wilt
zien. Uw antwoord geett u door op de
'U" of de "N" te drukken, waardoor
resp. wel ol geen instructies zullen
worden atgebeeld. Het besle kunt u,
als u het programma voor de eerste
keer gebruikt, de instructies even
doorlezen. Vervolgens wordt gevraagd
ol u de printer will gebruiken. Als u een
printer op de computer hebt
aangesloten, kunt u de instructies
uilgedraaid krugen door 'J" in te tikken.
De printer zal beginnen op het momenl
dat de laatste regel van het beeld-
scherm is volgeschreven.

10) Wilt u geen uitdraai, dan tikt u "N" in,
waarop de computer zal beginnen met
het laden van het programma
"Bioritme". Dit zal eveneens gebeuren
indien u, na het lezen van de
instructies, op de STARTloets drukt. ln
beide gevallen verschijnt op het
scherm de mededeling, dat "Biorilme"
wordt geladen.

'1 1) Nadat het programma is geladen, heett
u de keuze om het bioritme op het
scherm, oI op het scherm en de printer
te laten albeelden,
Deze keuzemogelijkheid wordt
geboden door het getal, dat bij de
betretfende mogeliikheid behoort, in te
tikken.
Vervolgens moet u uw geboortedatum
invoeren. Eerst wordt de dag (DD)
ingevoerd, daarna de maand (MM) en
tot slot het jaar (JJ), Gebruik de "0"
indien het getal dat u wilt lnvoeren niet

8)

e)



uit lwee cijfers beslaat. Bent u
bijvoorbeeld op T,anuari 1959 geboren,
voer dan in: 07/0'1/59

12) Vervolgens kunt u het tijdvak opgeven
waaNan u het bioritme wilt zien.
Gebruik ook hier de '0" indien het getal
uit slechts 66n cijler bestaat. Druk op
de RETURN-toets in plaats van de
cijlers van de maand in te voeren als u
het gehele jaar algebeeld witt zien.
Gebruik vier cijferplaatsen om het
betreflende jaar aan te geven.
Nadat u het jaar hebl ingevoerd, zal het
programma automatisch het bioritme
gaan afbeelden. Om de uitdraai te
stoppen kunt u gelijKijdig de
CONTROL-toets indrukken en het getal
1. Om het afbeelden te vervolgen, drukt
u beide toetsen nogmaals in.
Aan hel einde van elke biorilme'uitdraai
kunl u op STABT drukken om opnieuw
te beginnen.

Noot: het is mogelijk dat u tijdens het
invoeren van gegevens per ongeluk de
"inverse video"-toets aanslaal ol de "lower

case"loets. De eerste toets heett tot
gevolg dat alle tekens geihverteerd op het
scherm verschijnen (zwarte letter in sen wit
vlak) teMijl de tweede toets kleine letters
geett in plaals van hoordletters.
Als dit gebeurt, zult u merken dat de
computer uw invoer niet accepteerl.
Druk op de "inverse video"-toets en/of druk
gelijktijdig op de shift-toets en de ,,lower
case"-toels om weer in de "normale" lekst
mode terecht te komen.



Plaals kant 2 van de "Bioritme"-
casselte in de cassetterecorder.
Spoel de band terug als deze nog niet
in de beginpositie staat, druk daarna op
de STOP-toets.

Volg de procedures zoals hiervoor
aangegeven in de stappen 7-9.

Nadat het programma in de computer
is geladen, moet u allereersl uw naam
invoeren. U heett '15 plaatsen op het
beeldscherm om uw naam in te voeren,
Heeft u minder plaatsen nodig en is uw
naam ingevoerd, druk dan op de return-
toets om verder te gaan.

Vervolgens kunt u weer kiezen of u de
tekst uitsluitend op het beeldscherm, 0I
op zowel beeldscherm als de printer
wilt afbeelden. Tik in het eerste
geval"'l" in en in het tweede geval "2".

Voer vervolgens de geboortedatum in.
Gebruik de "0" als het getal slechts uit
6en cijfer bestaat. ls de geboortedatum
bijvoorbeeld 26 september 1950, voer
dan de datum als volgt in: 26/09/50.

Tot slot moet u aangeven ovsr welk
tijdvak het bioritme belrekking moet
hebben. Gebruik indien nodig opnieuw
de "0". De begin- en einddatum moeten
in hetzeltde jaar vallen. Wilt u hel
gehele jaar 1983 algebeeld zien, dan
voert u in:
0v01/83 tot 3'1/12183.

Nadat u het ti.idvak hebt ingevoerd, zal
automatisch het bioritme worden
afgebeeld. Druk, om de uitdraai le
sroppen, getijktijdig op de coNTRoL-
toets en de "'1".
Herhaal deze procedure om de uitdraai
te vervolgen.

Druk, aan het einde van elke bioritme'
uitdraai, op de START-toets om opnieuw te
beginnen.
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