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Ol u nu student benl die een scriptie moet schriiven, een zakenman die vaak
f-p,!9rtlt :gh.Iitt,.of een aankomende romanschrilvei, lta-riWriter kan unerpen dte "uiterste datum,, te halen _ en u hebt n6q tiid over.
9:.aMi::-Tger schriiven en herscrrriiven; erarifiriie-r-mian rrer u mogetiiuw exemptaren te bewerken en aan ie passen totdat ze precies goe d ziinl .
En mel een overvloed aan formatie-- en printopariJttten'oi-uw Oevet, tunt u ezeker van ziin dat alles war u schrijft, eiuit zai zien .o"iiiidt *"n"t.
Snel, en _s!ap voor stap, laat deze handleiding alles zien wat u over het gebruivan Atariwriter dient te weten. Het eerste geEeene aii zien iroe u Atariwriterin uw ATARI huiscomputer kunt laden, en ieef eCn ovlEcfrt van fret
pl?.g.l3TTl:!="l rweede gedeetre geeft.u een srukje teksiom te scnrilven,Dewefl(en en uit te p.inten, samen met lnstrukfiesbii elke stap; nadaiu urieerste Atariwriter dokument hebt uitgeprint, zult u o'oi-iJ."n noe , ,*dokument kunt opslaan en nogmaats-oiroeien m-t-s-elr;ik ,"n ,enprogramma recorder ot disk drive
Door in het derde gedeelte met een langere tekst te gaan werken, leert u allesover gevorderd bewerken. aanpassings_ en printeiginscnippen vanAtariWriter.
Tenslotie vindt u een komorete arabetische gebruikershandreiding voor areAtariWriterhandelingen achterin deze gids.

p1l-ryl1TlW1iter-pakket vindt u tevens een Snetbedieningskaart, die a[enooro toer::nbordhandelingen en kombinaties belicht die-gebruikt worden
om- Aranwriter op z'n weg te helpen.

I:ly.fll!3li!_riscomiurersy'steem nog nier opgestetd, doe her dan nu, uvrnor uirvoerige insiafleerinst]ukties in de handreiding die bii de verschillehde
delen van uw systeem vergezetd kwamen. t_et op aii-uw ltaii rruis"o.friei-
m-et tenminste 16 K RAM is uitgerust. Bevat uw iysteem een Atari 1O1O
f pgl3 m.l9c.older, tet er op dat u een btanko cassette bii de hand hebt. Hebt u
991 A.tari DisI Drive, dan hebt u een Atari Uaster Oisteit6it;n een dataorsKene nodig. En vergeet het papier voor uw printer niet !

IV\r^\,, ^ \\
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AtariWriter
vluchtig bekeken
Uw AtariWriter
programma laden

Het AtariWriter menu

Tegen Atari ,,praten"

Beginnen
Zo laadt u uw Atari Word Processol
programma in uw Atari
huiscomputer:

'1. Met uw comPuter uit, zet u uw
televisie aan en. indien u er een bezit,
ook uw Atari 1050 Disk Drive; wacht tot
het bezetlampje op de disk drive uit
gaat. Gebruikt u geen disk drive, ga
dan door met Punt 3.

2, Zet uw Atari Master Diskette in uw
disk dnve; ot, hebt u een prinler driver
diskette (zie pagina39), zet deze op dit
ount rn uw drsk d'ive. Sluit de disk drive
beur. (U kunt ook bij deze stap gebuik
maken van een data diskette, mits deze
een DOS 2.OS programma bevat. zie
Diskette management in de gebruikers-
handleiding).

3. Zet uw Atariwriter module in de
modulegleuf van de computer console
en zet uw computer aan.

Wat staat er oP het
menu?
Wanneea het Ataliwritea proglamma
in uw computer is geladen,
verschiint dit menu oP het
televisiescherm:

Neem even de tijd om de bruikbare
funkties te overzien, en bekijk waarvoor
u ze kunt oebruiken.
Terwijl u riet AtariWnter werkt, kunt u

C. Om een nieuwdokument D. Om een op diskeite

te beginnen opgeslagen dokument te
wissen met gebruik van een
disk drive'

altrtd naar dit menu terugkeren door op
de'l!$toets te drukken in de boven
linkerhoek van uw comPUter
toetsenbord. Na 9 minuten geen toets
ingedrukt te hebben, begint Atariwriter
he1 beeld oo uw scherm door een reeks
kleuren te draaien. Dit om uw televisie
kleurenbuis te beschermen, elke
willekeuriqe toetsenhandeling, of door
de @ffiknop in te drukken, zal het
beeld naar normaal terug laten keren.

E. Om een dokument, dat u
net Lritgeprint of geladen hebl
vanal een
bewaarmogelijkheid te
herstellen (cassette
programma recorder ot disk drive)
F. Om een data diskte
creeeren voor het opslaan
van dokumenten die u met
AtariWriter schrijtt.
l. Om een overzicht van de
dokumenten oP een diskette
op te roepen.
L. Om een dokument vanat
cassette tape ot diskette in
uw comPutel te laden.
P- Om een dokumenl te Pllnten
S. Om een dokument oP
cassette tape of diskeite op te
slaan.



Door op de l!$f,toets te drukken
terwill u met Atariwriter werkt, zal het
programma opnieuw in uw computer
laden, een tekst wat echter al in uw
computergeheugen zit, zal worden
vastgehouden.

Tegen AtariWriter "proten" .... en het aan de
loop krijgen

Print Fo]mrnlng Diak
Block - vertoont
voorinstellingswaarden voor
de dokumentatieJormatie en
printen (zie pag. 24)

Boodachappgnvensler -

vertoont vragen en informatie
voot u

Tabulstor stoppen -

voorinstellrngswaarden
worden aangegeven

Met het Atariwriter menu voor u, typ
C in om een nieuw dokument te
maken. Uw scherm ziet er nu uit als
hier atgebeeld. Nogmaals, neem
even de tlid om er aan te wennen.

Het witte streepje dat in de boven
linkerhoek van het scherm blinkt, as de
CURSOB. Het laat zien op welke positie
u staat terwijl u met Atariwriter werkt, of
u nu aan het schrijven, of aanpassen
bent, ol u voert de opdrachten en
vragen uit die in de boodschappen-
venster onderaan uw scherm
verschijnen.
Vele van de vragen die Atariwriter aan
u opgeeft, dienen beantwoordt te
worden met ja ot nee. U kunt
antwoorden door YES of NO in te
typen, of door eenvoudig Y of N te
4

Schermregel (cursorpositie)

Tekenposliles
(cursorposilie)

typen en gp.@@ te drukken. Door
aleen op liEllllliE re orukken ot een
andere willekeurige toets, met
uitzondenng van Y en @@, zal ook
door Atariwriter vertaald worden als
een nee.
Wanneer Atariwriter een fout bespeurt
tijdens een invoeging of opdracht, ol
een probleem waarneemt in uw
computersysteem, vertoont het een
FOUTMELDING in de boodschappen-
venster. Veel van deze foutmeldingen
worden vergezeld door een opdracht
die u vertelt wat u dient te doen, voor
verdere informatie, zie FOUT-
MELDINGEN in de cebruikers.
handleiding.
ln deze handleidrngen zult u een paar
rnstrukties tegenkomen. zoals druk op
!$@o1+,.r,,,, :: EEf, . f-



deze toetsenbordkombinaties uit te
voeren, houdt u de eerste toets
ingedrukt, terwijl u de tweede indrukt. U

zult wellicht een beetje bekend ziin met
deze techniek, zo niet, u zult het snel
onder de knie kriigen.
Tenslotte, die lege ruimte onder uw
cursor is er voor u om in te schrijven,
dus sla deze bladzijde maar om ...

Foutloze exemplaren
binnen enkele minuten
Het schriiven en
aanpassen met
AtariWriter
Uw dokument uitprinten
Uw dokumenten oPslaan
en herstellen

Foutloze exemploren binnen enkele minuten
Wanneel men vool het eelst het
oebrulk van een tekstvelwerker
ieert, wlllen velen hun vrienden
ervan vertellen. Dus, volgt hier een
brlet om te typen, aan te Passen en
uit te printen, die u niet alleen alles
over Atariwriter leert, maar u kunt
tevens aan uw vlienden laten zien
wat voor een geweldige
tekstverwelkel u bent geworden.

Maar eerst, volgen hier een Paar
Atariwnter handelingen die u zult
moeten begrijpen om een brief te
tvoen.
tiitiAtariWriter sebruikt u de fl@$
toets op de computer console niet op
dezelfde manier als oP een
gebruikelijke typemachlne Wanneer u

een woord intypt, dat de rechter kantlijn
van uw scherm zal overschrijden, verzet
Atariwriter automatisch de cursor - en
het woord - naar het begin van de
volgende schermregel.
Dru,=k aan het einde van elk paragraa{

lrf, ffi;:"*tiilx'-El:3:s?"
de tekst wilt invoegen). Alarlwnter
voeot een - in op die positie en verzet
de c-ursor naar de linker kantliin van het
volgende scherm.

om het beoin van een paragraaf aan te
geven, drui op !@ P. Atariwriter
iertoont een paEgraal symbool (P)op
een donkere achtergrond op die positie

op het scherm.
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U bent nu gereed om te starten. Kies
CREATE FILE (NIEUW DOKUMENT
ryPEN) uit het Atariwritermenu, indien
u dat nog niet hebt gedaan. U negeert
nu even het Print Formatting Blok. Vul
de dalum van vandaaq rn op de eerste
regel, vul de naam van de
geadresseerde rn en begin te typen. Zrt
maar ntet over typetouten in. u zult ze in
66n tel kunnen verbeteren als u de tekst
aanpast met Atariwriter.

4/on

,ff*-'--*,n127)?^
. r_t*r=.*<r-._



Datum van vanda"S Efsl[

Beste... f!@[
!![@! P Zoats Je kunt zien. schnlf rk deze briet niet op miin oude

iffi5Etlne. ln olaats daarvan probeer rk mijn nieuwe Atarlwrlter
t6i<stverwerkingsprogramma uit op mrjn televrsiescherm Als ik hlaar

ben met typenlkin ii 66n exemplaar printen - of meerdere
exemolarbn, door eenvoudrg een paar toetsen op mrln computer

ion.ol" in t" dtrkt<en. f!@
EEEEll P En geen typelouten meer .... o{ Iiever gezegd-.niet meer

ffiexst overtypien om ze te verbeteren. lk kan gemakkelijk een letter'

;;il, ;iil;;? parlgrafen laten vervallen of stel dat ik een woord of

.iuXi" i&.t u"" piar k"eer rn een tekst gebruik, en ik besluit later dat ik

drl wil veranderen. lk kan de computer de opdracht geven deze

6i.;i;;;;i;"h."h op te zoeken en ze te vervangen door iets anders'

@
!!@ P etariwriter zal alles urtprinten op een manier zoalslh dat

ii''i[T6i-de kantliinen verletten, en de regelafstand veranderen zoals

."t 
"un 

tvp"ri"nine, maar wel oo een eenvoudtger manler' lk kan

"iri 
or"oliii," ."i een uitgevuto-Jt'antlrjn laten uriprinten f!@[

i"i]sffi:|]i#ffii,ffi*.#:'"
vervoloens at en druk nogmaals oP

@
Snel oanpossen met AtariWriter
Nu hebt u uw eigen dokument
Eetypt, en u kunt weel door het
ioklriment heenlopen om eventuele
tvoelouten te verbeteren. Wilt u iets
of uw eigen manier schriiven, ga
gerust uw gang.

U hoeft niet naar het Atariwriter-menu
terug te keren om EDIT FILE te kiezen,

u ku-nt een dokument aanpassen terwijl

u noo rn de CBFATE FILE MODF zit
(kie+DtT FILE als u een dokument wilt
herstellen dat u vanaf een cassette ol
diskette hebt opgeroepen, zoals op blz'
16 is omschreven). Terwijl u aanpast,
zult u de cursor wellicht snel over het
scherm willen laten bewegen, van de
ene typetout naar de andere Zle uw
sneloebrutkerskaart voor de te
gebruiken cursorbewegingen.
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Om bijvoorbeeld bovenaan uw brief te
beoinnen aan te oassen. druk oo
[@[r.u xuntnu@@+
gebruiken om snel door het getypte

Effi l;ff .@"",,."-""i:o,"
verzetten wat u wilt veranderen ol
verbeteren. Wanneer u de laatste regel
tekst op het scherm hebt bereikt, ga
gewoon door om de cursor naar
beneden te bewegen, de tekst zal
"oprollen" om alles wat u hebt getypt te
laten zien. U kunt ook door het
dokument "bladeren", naar onderen of
naar boven, door op @ t of
@ttedrukken.
Om een typefout te verbeteren of een
woord ol stukje tekst te vervangen,

dient u eerst de Ioute tekens uit te
wissen, Zie de TEKST-VERVALLEN-
opdrachten op uw snelbedienigskaart
om te zien hoe dit wordt gedaan.
Nadal u het gewenste hebt laten
vervallen, typt u de verbetering of
verandering eenvoudig in. Atariwriter
geeft automatisch ruimte voor zoveel
nieuwe tekst als u maar wilt toevoegen.
Om een nieuwe zin, paragraaf of nog
meer tussen te voegen, zet de cursor
op de positie waar de nieuwe tekst
moet komen te staan. Wanneer u tekst
laat vervallen wordt het laatste teken,
regel ol stukje tekst in de FAILSAFE
TEXT BUFFER van uw computer
opgeslagen. Om de vervallen tekst te
i,eisi',,ui,. o' "" op f,fifi Sf,.

Yanaf het scherm noar popier
U bent nu klaar om uw loutloze en
aangepaste brief uit te printen. Let op
dat uw printer en (indien u er een bezit)
!q!q{ace module aan slaan. Druk op de
f!fltoets om naar het Atariwriter.
menu terug te keren, en kaes PRINT
FILE (PRINT DOKUMENT). ls dit de
eerste keer dat u PRINT FILE kiest
sinds u met Atariwriter werkt,
presenteert Atariwriter u dit Prinlmenu:

Bezit u een andere printer dan de
geregistreerde Atari modellen, en u
hebt een prinler driver diskette geladen,
zie bladzijde 39 - wanneer u met
Atariwriter begint te werken, zal het
printmenu niet verschiinen).
Geet de jurste pnntopdracht qevolgd
ooor f!fufi Bezn u een anoere
printer dan de geregistreerde Atari
modellen, kies nr. 3 op het printmenu.



Wanneer u het type printer oP het
printmenu bevestigt, let op dat u het
juiste nummer kiest. Bepaalt u de
verkeerde printer, dient u het
AtariWriter-programma opnieuw te
laden, voorafgegaan door een
dokument dat reeds eerder in uw
computergeheugen is opgeslagen te
bewaren (zie pag. .10) en herhaal de
Print-procedure om de juiste printer te
bepalen.
Nu vraagt Atariwriter: PRINT HELE
DOKUMENT Y/N? Type Y in en druk oP

ft@ Tenslotte zegt Atanwriter u
om het gewenste aantal kopieen in te
typen. U kunt tot 99 kopieen printen.
maar omdat u uw bflef aan slechts 6en

oersoon hebt oencht, tvpt u 1 in en
brukt u op f!fu[. Atariwriter neemt
het nu over door eerst de brief aan te
passen en vervolgens urt te printen.
U kunt ook bepaalde baldzijden uil een
dokument laten urtorinten. Om dit te
doen, typ N en f,ffufl in op de vraag
P R I N T G E H E L 

-DCI 

T.. U M E N T Y/N ?

Geel vervolgens het begin en
eindnummer van de uit te Printen
pagina's.
U zult wellicht eerst een beetje moeten
oefenen en het papier in uw printer in te
stellen, om de juiste bovenmarge op uw
geprinte bladzjden te verkrijgen. De
bovenste marge oP uw brlef dient
oageveer 2Y2 cm te bedragen.

Hoeveel kunt u met AtariWriter schriiven?
Hoeveel tekst u in de computer kunt
schriiven, voordat hii overvol raakt,
ligt aan hoeveel vtii geheugen de
computer bevat, wat oP z'n beurt
weer alhangt van de hoeveelheid
RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)
waarmee de computel is uitgerust.

Tijdens het maken en aanPassen van
een dokument, kunt u ten allen tijde
naoaan hoeveel vrii qeheugen u nog
he6t. door op EEEE F te drukken.
Als u wilt, kunt u-dii nrt proberen, druk
op flfl om, indien nodig, terug te
ker-en naar het menu. en kies EDIT FILE
en oruK vervorgens op !l@ r.
Atariwriter geeft u het antwoord,
uitgedrukl in BYTES. in de
boodschappenvenster op uw scherm.
Een byte vertegenwoordigt plm. 6en
getypt teken. U kunt ongeveer op 1500

bvtes rekenen voor elk standaard
dubbel gespatieerde pagina. Het wordt
aanbevolen om voor uzell voldoende
ruimte vrii geheugen in elk dokument
wat u schriift vrij te houden, voor het
geval dat u eventueel later iets aan het
dokument wilt toevoegen.

Wanneer het vrii geheugen van de
computer slechts nog 6en scherm vol '
tekens kan opnemen, waarschuwt
Atariwriter u door de boodschap 512
BYTES OF FREE MEMORY REMAIN,
te vertonen. Wanneer dit gebeurt, is het
beter om met schrijven op te houden, u
zult een ruimte vrii geheugen nodig
hebben als u besluit om een dokument
later aan te vullen. Bewaar het
dokument en begin met een nieuw
dokument om met het dokument waar u

nu bezig bent door te gaan.

I



Om een dokument op te slaon
Heeft uw Atari huiscomputer een
opname apparaat aangesloten,
zoals een Atari 1050 Disk Drive, kunt
u de dokumenten desgewenst
opslaan en ze nogmaals oproepen
om ze verder te bewerken of uit te
printen.

U kunt een dokument voor of na het
uitprinten opslaan.
Hier volgt de procedure om een
dokument op te slaan. Probeer het nu
maar eens met de briel die u hebt
geschreven over AtariWriter.
Eerst keert u terug naar het Ataliwriter-
menu en kies SAVE FILE. Atariwriter
vertelt u om voor SAVE DEVICE:
FILENAME te selekteren. Hoe u verder
dient te handelen, hangt ervan af of u
met een cassette programmarecorder
of een disk drive werkt.

Met een cassette programma-
recorder, dient u er altiid op te letten
dat deze met voldoende lege cassettes
is uitgerust om het dokument te kunnen
bevatten (zie Cassette management in
de gebruikershandleiding). Spoel de
cassette. indren nodrg. naar hel begrn
en ga dan naar de positie waar u wilt
beginnen op te nemen. Vervolgens,
type C: in, gevolgd, desgewenst door
een dokumentnaam. dokumenten die
op cassette dienen te worden
opgeslagen, hebben geen dokument-
naam (voor details over dokument-
naam, zie MET EEN DISK DRIVE,

Zie uw programmarecorder gebruikers-
handleiding wanneer u meer vragen
hebt over dokumenten op cassette
opslaan.

Met een disk drive, zet een data
diskette in de disk drive, geformatteerd
met DOS 2.OS. (ls uw diskette niet
geformatteerd, kunt u dit door
AtariWriter laten doen, zie FORMAT
DISK in de gebruikershandleiding).
Typ vervolgens D: in, dan een
dokumentnaam voor het dokument.
Dokumentnamen kunnen I posities
bevatten, gevolgd door een punt en
" bijvoeging" van 3 posities.
Bijvoorbeeld, u kunt uw brief een naam
geven zoals ATARIWRI of
ATARIWRI.PBI. De letters A tot Z en
de nummers 0 tot I zijn de enige tekens
die in Atariwriter dokumentnaam
kunnen worden gebruikt. Het eerste
teken van een dokumentnaam dient
altild een LETTEB te zijn.
Bevat uw computersysteem meer dan
66n disk drive, dient u het nummer van
de op te slaan drive, direkt na de O
intypen, dan de dubbele punt,
dokumentnaam en " bijjvoeging"
bilvoorbeeld - D2:DOKUMENTNAAM,
(wanneer er geen drivenummer wordt
gegeven, gebruikt Atariwriter
automatisch Drive 1). Nadat u de
dokumentnaam hebt inoevuld. drukt u
opG@
Wanneer Atariwriter gedurende het
opslaan van een dokument bemerkt,
dat er niet voldoende ruimte op uw
diskette zit om het dokument te
bevatten, vertelt het programma u:
DISK VOL, NIEUW DISK LADEN,
oPNTEUW TNVOEREN (DtSK FULL,
LOAD NEW DISK, RE.ENTEF),
Wilt u een dokument wat u hebt
opgeslagen vastzetten, zie LOCK FILE
in de gebruikershandleading.

verder oo deze bladziide).
Tensone. orurr u f!fufl rn op uw
computer toetsenbord. Wanneer uw
comDuter tweemaal blrebt . druk
@["n@@regerlKrnopuw
Droorammarecorder. vervoloens drukt
u w6er op @@ op ner roersenooro
Voor nadere overzichten vergeet niet
de begin en eind tape tellernummers op
te schrijven van elk dokument dat u
hebt opgeslagen.
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Het dient aanbeveling om altijd een
kopie te maken van elke diskette
waarop u dokumenten bewaart, zodat u
een duplikaat hebt, voor het geval dat
er iets gebeurt met uw originele
diskette. Om een diskette te kopieeren.
gebruikt u de J-keuze van het Atari Disk
Operating System (DOS) ll menu,
(nadat u uw werk met Atariwriter hebt
beeindigd); zie een lntroduktie naar het
Disk Operating System of de Disk
Operating System ll gebruikers-
handleiding, voor uitgebreide
instrukties.
Voor verder informatie over het gebruik
van diskettes met AtariWriter, zie
Diskette management in uw gebruikers'
handleiding.
Lange dokumenten - alles wat het
geheugen van de comPUter zal
overschrijden, dient getyPt en
opgeslagen worden in gedeelten, met

een verschillende dokumentnaam voor
elk gedeelte.
Hier is het gebruik van de dokument-
naam bijvoegsel handig. U kunt de
verschillende gedeelten van een lang
dokument samenvoegen, door deze
allemaal een gewone dokumentnaam
te geven, met gebruik van een
bijvoeging voor elk verschillend
gedeelte, om de juiste volgorde bij te
houden.
Omdat u bijvoorbeeld elk gedeelte van
een dokument REPORT hebt
benaamd, kunt u vsrder gedeelten
REPOBT.001 en REPORT.002 enz.
benamen. Met een disk drive kunt u
gemakkelijk de verschillende gedeelten
van een dergelijk dokument in elk
gewenste volgorde uitPrinten, zie
DOKUI/ENTEN SAMENVOEGEN tn de
gebruikershandleiding.

Een dokument loden
Om Atariwliter te gebruiken om een
dokument van een bewaalmedium
(cassette programmarecorder of
disk drive) op te laden in het
computergeheugen, gebeurt biina
op dezeltde manier als een
dokument opslaan.

U dient het dokument in de
tegenovergestelde richting te bewegen.
Hier volgt de procedure: probeer het nu
maar eens uit met uw Atariwriter brief .

Ook al hebt u zojuist de brief
oooeslaoen, blittt het tevens ook rn het
cbirpute-rgeheJgen. Wilt u deze ZIEN
terugladen vanaf het bewaarmedium,
keer eerst terug naar het Atari-menu en
kies CREATE FILE. AtariWriter vraagt:
DOKUMENT U IT GEHEUGEN WISSEN
Y/N? Type Y in en druk oP f!@.
Atariwriter wist de brief uit het
computergeheugen en begint met een
schone lei.

Keer nogmaals naar het menu terug en
kies DOKUMENT LADEN (LOAD FILE).
Hoe u verder dient te handelen
wanneer Atariwriter u vertelt om LOAD
DEVICE: DOKUMENTNAAM te kiezen.
ligt eraan of u met een Programma-
recorder oI disk drive werkt.

Met een cassette Proglamma-
recordet, spoelt u de cassette, indien
nodiq. terug, ga dan naar het begin van
het dokument wat u wilt laden. TYPe C:
en f,!@ in op net computer
toetsenbord. Wanneer de comPUter
"briqht" dntk EEE oo uw oroqramma
recorder en liEllllilll op uw
toetsenbord in.

Met een disk drive, voeg de data
diskette. die het dokument bevat dat u
wilt laden in. Type dan D: in, gevolgd
door de volledige dokumentnaam en
biivoeoset voor het dokument dat u wilt
taben.iaadt u van een andere drive als
drive 1 , vergeel niet het drive-nummer
te bepalen na de D. Tenslotte drukt u

11



op@8.
Wanneer AtariWriter het overschriiden
van het computergeheugen nadert,
terwijl u een dokument laadt, wordl het
laadproces gestopt, en verschijnt de
boodschap GEHEUGEN VOL. LADEN

Het wonder von
tekstverwerking
Gevorderd aanpassen
Uw dokumenten
aanpassen

Een dokument op diskette
laten vervallen
Nog meer AtariWriter
handelingen

INKOMPLEET, op uw scherm. Het
gedeelte van het dokument dat voor
deze boodschap werd geladen, blijft
echter in het geheugen, om
desgewenst mee te werken.

Ga naar het menu en kies DOKUMENT
IVAKEN (CREATE DOCUTVENT). Ats er
een dokument in het computer-
geheugen zit, vraagt Atariwriter:
DOKUIVENT IN GEHEUGEN LATEN
VERVALLEN Y/N? Tvoe Y in en druk
op @ffifi om ner ooKumenr urr ner
computergeheugen te wissen.

Het wonder van tekstverwerking
Om u te laten zien wat u nog meer
met Atariwriter kunt doen, geeft het
volgende gedeelte u nog een tekst
om te typen, bewerken, aan te
passen en uit te printen. U zult het
misschien herkennen-



Nogmaals, negeert u nu even het print
Formatting Blok bovenaan uw scherm,
u kunt met verschillende formaties
oefenen nadat u de tekst hebt getypt en
aangepast. Typ nu even de tekst die op
de volgende bladzijde wordt gegeven
(behalve de paragraaf nummering,
(deze zijn er voor uw gemak voor het
aanpassen wat u later zult toepassen).
Voordat u begint te typen, volgt hier
een tip en een geheugensteuntle.
Om een woord of tekst te ondeistrepen,
druk op de Z toets op uw toetsenbord
voordat u de tekst die onderlijnd dient
le worden typt. De te onderlijnen tekens
verschijnen in INVERSE VTDEO
(donkere tekens op een witte
achtergrond) op uw scherm. Wanneer u
klaar bent met het typen van wat u
onderstreept wilt hebben, druk

nogmaals op de Z toets.
U kunt ook reeds getypte woorden
onderstrepen, of het onderstrepen van
woorden laten vervallen. Zet de cursor
onder het eerste teken dat u wilt
veranderen, drut< dan op !!!S!! U
totdat u de hele tekst desgewenst hebt
veranderd naar INVERSE VIDEO of
vice versa.
Mits u een ATABI 825 80-koloms printer
bezit, zal uw printer geen tekst
onderstrepen tijdens het printen.
Kijk de pnnterhandleiding na om te zien
of de printer deze handeling bevat.
Vergeet niet het begin van elke
oaraoraaf te kenmerken door oo

mJ"[i,"u,:""?;?iffi"
drukken.

1. "Wel", zei de Dodo, "de beste manier om het uitte leggen is om
het te doen" (En omdat u wellicht het zelf wilt uitproberen, zal ik je
op een winterdag eens vertellen, hoe de Dodo het voorelkaar
kreeg).

Eerst heeft het een race-baan uitgestippeld, een soort
cirkelvormige baan, ("de juiste vorm doet er niet toe", zei het) en
vervolgens werd het volledige gezelschap hier en daar langs de
baan geplaatst. Er was geen "een, twee drie en beginnen maar",
maar ze zetten het op een lopen wanneer ze maar wilden, en
hielden er mee op wanneer ze maar wilden, dus was het niet
eenvoudig om te weten wanneer de race was afgelopen. Toen ze
echter een half uur of zo aan het lopen waren, en weer
opgedroogd waren, riep de Dodo plotseling uit: "De race is
afgelopen", en ze drongen zich allemaal hijgend om het heen, en
vroegen, "Maar wie heeft gewonnen?".

De Dodo kon deze vraag niet beantwoorden zonder er lang over
na te denken, en het stond een hele poos met 66n vinger tegen
het voorhoofd gedrukt (zo zie je Shakespeare op plaatjes ook
staan) terwijl de rest in stilte wachtten. Eindelilk zei de Dodo,
"ledereen heeft gewonnen, en IEDEFEEN moet een prijs
hebben"

2.

3.

IJ



4.

5.

6.

7.

"N4aar wie reikt de prijzen uit?" vroeg een koor van stemmen.

"Nou ZIJ natuurlijk", zei de Dodo, met e6n vinger naar Edith
wijzend; en het gehele gezelschap drong zich om haar heen, en
riepen allemaal zeer verward, "PRIJZEN! PRIJZEN!"

" Maar ze moet zelf ook een prils hebben", zei de muis.

Edith had er geen idee van wat ze moest doen en uit wanhoop
stak ze haar hand in haar zak en trok er een doos bonbons uit,
(gelukkig was het zoutwater er niet in doorgedrongen )en deelde
ze uit als prijzen. Ze hadden precies elk e6n.

"Natuurlijk", antwoorde de Dodo zeer ernstig, "Wat heb je nog
meer in le zak", ging hij verder, terwijl hij zich naar Edith
omdraaide.

"Slechts een vingerhoed", zei Edit verdrietig.

"Geef hier maar", zei de Dodo.

Edith dacht dat het nogal belachelijk was om haar vingerhoed weg
te geven, zodat de Dodo hem aan haar kon teruggeven, maar ze
gaf hem toch, alleen maar om de oude vogel gerust te stellen.

Toen drongen ze allemaal nogmaals om haar heen, terwill de
Dodo de vingerhoed met ernst overhandigde en zei: "W6
verzoeken dat u deze elegante vingerhoed aanneemt", en toen hij
met deze kleine rede klaar was, begonnen ze allemaal te iuichen.

8.

9.

10.

11.

12.

Gev orderd aanpassen met AtariWriter
Als u de tekst die u zoiuist hebt
getypt, herkende - hil komt uit
ALICE lN WONDERLAND van Lewis
Carroll - zult het u waarschiinliik
opgevallen ziin dat er wat touten in
zltten. Hier volgen enige AtariWritel
technleken om deze fouten te
herstellen. Elk van deze hoofd-
aanpassingstunkties, worden
tevens beschteven op uw SNEL-
BEDIENINGSKAART,
-t4



Stukken tekst laten vervallen
Met Atariwrlter kunt u lange stukken
uit een tekst laten vervallen zonder
dil letter voor letter of regel voor
regel te doen. ln de tekst uit Alice in
Wonderland biivoorbeeld, hoort
paragraat 1 1 daar niet te staan en
moet vervallen worden.

Om een stuk tekst te laten vervallen, zet
de cursor onder de eerste positie van
de te vervallen tekst, in dit geval onder
het paragraafteken vo6r "Edith dacht
dat het ...." en druk op!@@X.
Atariwriter zet een X op een donkere
achtergrond op die positie van het
scherm.
Vervolgens, verzel de cursor naar
beneden tot aan het eind van het te
vervallen stukje tekst, in dit geval onder
het paragraafteken aan het begin van
paragraaf 12 (om ook de .... bii het te
vervallen stuk te voeoen) en druk
nognraars op !![fi!! X. Atanwnrer
zet nog een X op een donkere
achtergrond op deze positie.
Om het qedeelte tekst te wissen. druk
@li!! t?jl!ti!Zl,n. om er
zeker van te zijn, maakt Atariwriter u
erop attent, door een waarschuwende
"blieb" en vraagt: TEKST LATEN

VERVALLEN, BENT U ZEKER? Y/N?
Beantwoordt dit door Y en @@ in
te typen. Atariwriter bevestigt dit door
het aangegeven stukje tekst te wissen.
Verandert u van gedachten over het
uitwssen van een stukte teksl, druk N
en fl@ in. U dieni dan handmatig
de X's die zijn ingevoegd, te wissen.
Wanneer u het begin en einde van een
te vervallen stuk tekst markeert, let er
op dat u altijd detweede@X
onder (of wanneer op dezellde scherm-
regel, rechts van) de eerste @
X in te voegen. En let er altiJd goed op
dat de cursor buiten het zo gekenmerkt

flffi;1o;,1atuon@
Wanneer u een groot stuk tekst laat
vervallen, dat meer dan 30 scherm-
regels bevat, loopt u het risico om de
computers FAILSAFE TEKST BUFFER
te overschrijden (zie pag. 8). Wanneer
dit gebeurt, waarschuM Atariwriter u
door de boodschap: FAILSAFE TEKST
BUFFEF OVERVOL te geven. Slechts
een deel van de vervallen tekst kan
worden hersteld door op lfi!fl
lllElilill re oruKKen.

De procedure om een tekst te
verplaatsen. hJkt op het laten vervallen
van een tekst. Orut< op @@! X btl
het begin van de tekst die u wilt
verplaatsen en nogmaals aan het eind
daarvan. let eroo dat u de tweede
kLtlilltill x oNDER DE EERSTF
@xtnroegt.
Atariwriter plaatst een X op een
donkere achtergrond op deze posities.

Stukken tekst verplaotsen
Er komt ook een paragraal in uw
lekst voor die op de verkeerde
plaats staat - het kommentaar van
de muis in paragraal 6, dient op
paragraa, 7 te volgen. Om dit te
herstellen, behoeft u de verkeerd
geplaatste tekst niet te laten
vervallen en deze over te typen op
de iuiste plaats. Atariwriter kan een
stuk tekst voor u verplaatsen.



Tenslotte, zet de cursor op de plaats
waar u de tekst naar toe wilt laten
verplaatsen. in dit geval onder hel
oaraoraafteken aan het beorn van
paragraar 8 en oruK op EEEE M.
Atariwriter laat de tekst die verplaatst
moet worden, van zijn oude Positie
vervallen en voegt het op de juiste
positie in.

Probeer nooit meer dan 30 scherm-
regels tegelijk te verplaatsen (dit is de
capaciteit van de text buffeo. Walt u toch
een stuk tekst van meer dan 30
schermregels verplaatsen, dient u dit rn
gedeellen te doen.

Zoek en vervong met AtoriWriter
ln de paragraal uit ALICE lN
WONDERLAND, heet het meisie dat
de prirzen uitreikt, uiteraard niel
EDITH, maar ALICE. Met Atariwritel
hoefl u nu niet telkens naar het
woord Edith terug te gaan om dit
door Alice te vervangen. Atariwritel
zo€kt en vervangt elk aangegeven
reeks tot 25 posities lengte, w66l
het ook in het dokument verschiint.
Om deze zoek- en vervangtunktie te
gebruiken, plaats eerst de cursor
bovenaan hel dokument en druk
oan op [!@ S. Wanneer Atariwriter
u vertelt om ZOEK VOOR: reeks, te
kiezen, typt u het woord EDITH in en
drukt u dp f@. Atariwriter verzel
de cursor naar de eerste verschijning
van het woord Edith in de tekst
(paragraaf 5) en vraagt: REEKS
VERVANGEN, Y/N?. Typ vervolgens Y
in en druk op f!S[.
Bij dit punt vraagt Atariwriter u om de
VERVANGEN MET: reeks, in te voeren,
dallol22 posities lengte mag bevatten.
Tvp het woord ALIGE in en druk op
@
Nu vraagt AtariWriter: VERVANG
GLOBAAL Y/N?. U kunt EDITH door
ALICE geval per geval vervangen of
globaal - door het gehele dokument.
Om het per oeval te velvangen. lypt u
H in en drukbp f,@[. AiariWnter
zou dan slechts het eerste gebruik van
EDITH vervangen door ALICE en
vragen: VERDER ZOEKEN Y/N?.
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Wanneer u Y had ingetypt en op
@@ nad geOrukt om ditte
bevestigen, zou Atariwriter het
volgende getypte EDITH hebben
opgezocht en u opnieuw laten kiezen,
wanneer u N had ingetypt en op
@@ naO geOrukt. was Atariwriter
met het zoeken opgehouden.
Omdat u in dit geval elk gebruik van het
woord EDITH wilt vervangen,
beantwoordt u nu de vraag GLOBAAL
VERVANGEN Y/N? door een Y te typen
en op f[@[ te drukken.

Wanneer AtariWriter elk aangegeven
reeks heeft vervangen in uw dokument,
wordt de boodschap: EINDE
DOKUNiIENT vertoond in de bood-
schappenvenster.

Enkele punten over zoek en
vervang:
Wanneer u een ZOEK NAAR: FEEKS,
invoegt, dient u het precies zo in te
typen zoals het ook in uw dokument
voorkomt. Wanneer de reeks een kort
woordje is, zoals "door", wat wellicht in
uw dokument zou kunnen verschrjnen
als een deel van een langer woord, is
het een goed idee om blanke spaties er
voor en erna in te typen. Als u dit doet,
let er echter op dat u dezelfde blanke
spaties voor en na de VEBVANG MET:
REEKS intypt, en onthoud dat
Atariwriter geen gevallen zal herkennen
in een ZOEK-opdracht, die



voorafgegaan ol gevolgd worden door
leestekens.
U kunt tevens de zoek- en
vervangfunktie gebruiken als een zoek-
en laat vervallen-funktie. Om dlt te
ooen. druKl u eenvoudrg op ff@
wanneer Atariwriter naar een
VEBVANG DOOB: REEKS, vraagt, en
sluit de overblijvende blanke spaties af,
wanneer u geval per geval of globaal
gaat zoeken.

Om een zoek en vervang-funktie stop te
zetten, oruKt u oP de f[![$roets oP
uw toetsenbord. Wilt u dan oPnieuw
een zoek-opdracht geven, druk oP

f,@ S en typ oe nieuwe reeks in,
maar onthoud wel dat AtariWnter
slechts vanal de positie van de cursor
totaan het einde van het dokument gaat
doorzoeken.

Op de volgende Pagina's, vindt u
a;bruiksaanwijzingen voor hel gebruik
van alle f ormatie-opdrachten, samen
met een paar suggesties om de
meesten ervan te gebruiken om uw
oaraoraaf uit ALICE lN WONDERLAND
vorm"te geven. De lormatle'opdrachten
worden tevens belicht oP uw
snelbedieningskaart.

l)w dokumenten in vorm krijgen
Met Atariwriter kunt u iets uitprinten
op elke gewenste maniel dool het
gbbruik van een aantal loamatie-
opdrachten.

Een paar van deze opdrachten. dle in
hel PRINT FORMATTING BLOK zijn
ingevoerd bovenaan uw scherm,
beheersen de algemene indeling in uw
dokument. Anderen, in uw dokument
gevoerd terwijl u een tekst schrijft of
bewerkt, worden gebruikt om de
verschillende variaties in de formatie te
bepalen. Weer anderen worden
oebruikt om soeciale formatie-
6andelingen van Aiariwriter te
bevestigen.

17



Printoverzicht
Terwijl u met de verschillende
lormatie-opdrachten
experimenteert, zult u wellicht
enkele exemplaren van het
dokument uit willen printen,
aangepast op verschillende
manieten, om het resultaat op
papier te zien,

U kunt tevens het printoverzicht
gebruiken op elke gewenst tUdsttp om
het aangepaste dokument te'bekiJken
op uw scherm.

Voor een printoverzicht van uw tekst uit
ALICE lN WONDERLAND, aangepast
volgens de voorinstellingswaard-en van

tffi g 
: 13 3,ii3; J lI, ill5%?ii',"'

een printoverzicht of printopdracht
geeft tijdens uw werk met AtanWriler,
drenl_u het type printer te bevestigen
vanaf het Print-menu
(zie pag. 8).
Nu vraagt AtariWriter OVERZTCHT
GEHELE DOKUMENT, y/N? Typ dan y
in en druk op @@. AtariWiiter laar
u even weten dat hlj aan het aanpassen
rs en geeft de boodschap
FOBMATTING, EEN IVOMENT A.U,B.
Vervolgens verschtJnt de bovenste
linker hoek van de eerste aangepaste
pagrna op uw scherm. Gebruik uw
cursor om naar onderen en rechts van
het scherm te lopen, zodal u de rest van
de pagina kunt overzien. Gedurenoe
het Printoverzicht, geeft de

nummerregel en tekenpositie van de
cursor. weergegeven als L en C in uw
boodschappenvenster. de posrtie van
de cursor op de aangepaste paoina
aan, dus niet op uw scherm.
Om naar een overzicht van de
volgende paorna te oaan. drukt u
eenvoudrg o[ l[f[ om verder te
gaan.
U kunt tevens een overzicht van
bepaalde aangepaste pagina's uit het
dokument laten vertonen. Om dit te
doen. typ N in en druk op ffl@l in
antwoord op de vraag GEHELE
DOKUI\,4ENT OVERZICHT Y/N? VOEg
dan het begin- en eindnummer van de
pagina's waarvan u een overzicht
wenst, in.
Met bepaalde prinlstijlen en regel- of
paragraafspatiering (zie pag. 20-2'l )
verschrjnen uw paqina s nlet op de
juiste volgorde als ze zullen worden
uitgeprint rn het overzrcht. levens,
wanneer u een printoverzicht van een
aangepast dubbel koloms dokument
geeft, (zie pag. 21) worden de twee
kolommen boven elkaar (de ,tnker
boven de rechter) in plaais van onder
elkaar vertoond.
U kunt tijdens een printoverzicht een
dokument aanpassen. Wanneer u een
overzicht van de laatste twee bladzijden
van het dohumenl hebt oeqeven (oi de
laatsre biadzrlde) drutr o[ ftfifl'om
lerug le keren naar EDt I FILE i,4ODE.

Een pnntoverzichl vraagt een bepaalde
hoeveelhetd van het computer-
geheugen om een aangepaste pagtna
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te vertonen. Dus, wanneer u een lange
tekst schrijft, let er op dat u voldoende
ruimte vrij geheugen overhoudt,
wanneer u van plan bent om een
dokumentenoverzicht te maken -

ongeveer 1500 bytes voor standaard

overzicht dubbel-gespatieerde
pagina's, en 3000 bytes voor enkel
gespatieerde pagina's. (Zie blz. 9voot.
verder details over het vrij geheugen
van de computer nakijken).

Stondaard do kument indeling
Nu moet het Print Formatting Blok
bovenaan een dokument, u toch wel
bekend voorkomen. Alle INVERSE
VIDEO letters die daarin voorkomen,
vertegenwoordigen een opdracht
die eflekt heeft op de lormatie van
het dokument.
Het nummer rechts van elke letter,
is de tormatie-waarde voor die
opdracht.

Hier vertoont. en tevens in het Print
Formatting Blok ve(oont wanneer u
met een dokument begint, zijn de
voorinstellingswaarden voor standaard
indeling.

B'12 Onderste kantlijn 121/2 alinea s ol 21/2 cm
D4 Paragraat spalidring 4 blanke halve ahnea s
(3-dubbele spatiering) tussen de paragralen
G'l Printstijl: 10 posities per 2% cm. (CPl)
15 Paragraafinspring, 5 posities vanat kantlijn
J0 Uitgevulde kanllijn OFF
L10 Linker kanllijh, 10 posilies van linkerkant van
de bladzijde

Atariwriter zal deze waarden gebruiken
om uw dokument aan te passen, mits u
deze uiteraard niet verandert.

Om uw eigen lormatiewaarden in te
stellen, verzet u de cursor in het Print
Formatting Blok (door op fffif, T te
drukken gaat 't snelst), wis het
vertoonde nummer en zet de waarde
die u wenst er voor in de plaats.
Probeer de tekst uit ALICE lN
WONDERLAND nogmaals naar andere
waarden aan te passen, zoals op de
volgende 2 bladzijden zijn aangegeven,
of naar uw eigen waarden.

R70 Rechter kantlijn, 70 posities van linker kantl!n
52 Alineaspatidnng, 2 halve alinea's of enkel
spati6ring
Tl2 Boven kanllljn, 12 halve regels, of enkel
spalidring
Y132 Paginalengte 132 halve regels, oi 11 inches
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Alinea-spatiEring S, is ingesteld op
halve alinea's. Voor dubbel gespatieerd
printen laat de 2 vervallen en typ 4 n
Voor 3-dubbele spatidring. stetl u deze
waarde op 6 in. Omdat Atariwriter de
allnea-spatitiring op halve alinea's
instelt, kunt u ook 172 reqelstand
instellen, door deze waarde op 3 te
stellen. Let er echter op dat de
compuler teksl met halve regelafsland
nret kan vertonen. Dus. verschtlnt regel-
alstand ot paragraat-spatierino,
ingesteld op 3 bijvoorbeeld, enkel
gespatieerd rn uw boodschappen-
vensler. Tevens. kan de prinler wel|cht
niet met halve regelafstand uitprinten,
zre uw gebruikershandletdjng over de
printer. of uw pflnter deTe mogeltlkherd
bevat.

Paragraaf spatiering D, is inqesteld
op blanke halve regels tussen
paragrafen. Voor dubbel spaliering
tussen paragralen. wist u i en typt-u 2
tn.

Paragraa, inspring l, wordt bepaald
door posltie spaties vanaf de linker
kantliin. Voor meer of minder rnspring
dan de waarde 5 posities, wist u S en
lypt u de door u gewenste waarde in.
Bij paragraten zonder inspring op de
eerste regel. typt u het nummer O in (tet
er op dat uw paragraaf spalren ng groler
rs dan uw regel spaliering).

Boven.en onder kanfliin, L en R, ziln
rngesteld vanaf respectievelijk de
Doven- en onderkant van elke pagina
Dus om ze te veranderen van i rnch
(21/2 cm of '12 halve regels naar 1 r/2jnch. stelt u deze op 12 in rn plaats van
18.

Linker en rechterkantliin, L en R,
daarentegen. zrjn berden ingesteld
vanaf de linkerkant van uw paqrna.
Voor bredere kantlijnen, probeert u
maar 10 te vervangen door 15 voor de
waarde L, en vervang 65 door 70 voor
de waarde R.
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U zult wellicht een beetje willen
experimenteren om de juiste linker en
rechter kantlijnen te vinden,
afhangende van het pnntstill wat u kiest
(./re onder) en het type printer u bezit.
AtariWriter accepteert de waarden 1

t/m 130 voor de Lnker kantttJn en 2 t/m
132 voor de rechter kanlltn. Bez( u een
4o-koloms pflnter, let er dan op dal u
uw rechter kantlijn binnen de waarden
5 t/m 40 wordt ingesteld.

Uitgevulde rechterkan iin, J, werkl
als een eenvoudrg AAN/UlT.knop. De
waarde 0 geett u niet uilqevulde
kantlrlnen (ongetijk). Vooi uitoevutde
kantlijnen, wist u de 0 na de J en typt u
1 in.

Papierlengte y, bepaalt NIET het
aantal regels die op een pagina worden
uilgeprint (dit wordt bepaatd door uw
bovenste en onderste kantlijnen).
AtariWriter gebruikt de pagrna Iengte
inslelling om te bepalen waar de
volgende gepnnte paqina beoinnen zal.
U drent dus uw tengte-op 132 (A4) of
168 (folio) paprer in te stellen. Om een
dokument achtereenvolgens ult te
printen. zonder pagina stops, stelt u de
bovenste- en onderste kantlijnen rn op
0.

Printstiilen G, ook bekend als fonts.
uw keuze wordt bepaald door het type
pflnter dat u beztt. Hebt u een Atari
825-80 Column printer, kunt u uit het
volgende kiezen:

l0 charact ens per in.
Crdensed print (16,7 CPI),

Proportional spacing,
Hebt u een ander soort printer, zre de
biJgesloten gebrurkershandleiding voor
alle printstulen die u kunl qebruiken.
De waarde van het printsttil van
AtanWriter rs '10 CPl, verte'genwoordigt
door de 1 naast de G rn hefprint
Formatting Blok. Om gecondenseerd te
printen. wrst u de 1 en typt u 2 in, voor
evenredig printen, tVOt u de 3 tn.
Ook al worden de piinlstty'en die u kiest,



niet zo aangegeven in het printoverzicht
oO uw scherm zijn het aantal posities
die per regel worden vertoond meestal
hetzelfde als het in uw uitgePnnt
dokument zal verschiinen.

Dubbel-koloms printen, drt is mogelrlk
met de Atari 825 80'koloms printer en

een paar andere Printers, u drent de
formatie-oPdrachten en waarden
noomaals in te voeren voor de
kaitliinen van de tweede (rechte0
kolom tekst. Voer deze opdrachten en

waarden bovenaan uw dokument in om
het gehele dokument voor dubbel-
koloms orinten aan te passen u voert
ze in alsot u een stukje tekst aan het

begin van een regel vlak onder het Pnnt

Formattino Blok in zou voeren.
Om de tweede kantliin voor de tweede
kolom in te stellen, drukt u oP

@!! u. tvp dan het oewenste
kantliinnummer in (gemeten naar
oosities vanaf de linkerkant van de
btadziide). Om de rechter kantliln van

de tweede kantlitn in te stellen drukt u

cc !!@!! N en rvpt het oewenste
kantlijnnummer rn.

Uileraard zult u wellicht de instelling
voor L en R moeten aanpassen, die de
kantliinen voor de eerste (linker) kolom
bii dibbelkoloms printen bepaalt. Let er
aliiid ooed oo dat uw rechterkantlljn van

de'eeiste koiom, niet de linkerkantliin
van de tweede kolom overschnjdt

Yerschillende formaties in een dokument

-,.r"''i'f,,
.l{rdii..;.."

.,.rv.f-&' '#.;fil'#*.
r$l1ftkr":#j#*rW

*'i#9'{-*frg',#'-

U kunt lormatie-variaties binnen een
dokument waal u maar wilt,
beoalen. Door de opdrachten direkt
in ae tekst te voegen. Atariwritel
bledt ook nog eens een aantal
soeciale formatie-handelingen, ook
vbor deze handelingen, voegt u de
opdrachten rechtstreeks in de tekst'

U kunt deze opdrachten apart of in

kombinatie invoeren wanneer u een

dokument schrijtt of aanpast. Als u aan

het aanpassen bent, kunt u deze
oodrachten waar u maar wilt invoeren
aisot u een letter of woorden in de tekst

zou aanvullen.
Maar onthoud dat, met uitzondering
van printstijl-opdrachten, elke f ormatie-

oodracht die rechtstreeks in de tekst

wordt toegevoegd. effekt zal hebben op
de gehele schermregel waann nli rs

toegevoegd.
Bii Srintstilien. kunt u gecondenseerd
(Gi) of evenredig (G3) Printen..
desoewenst door elkaar gebrulKen'
mia"r oebruik deze twee printstiilen niet

Oij rObpt (Cf ) in Oe zeltde geprinte

regel.

Om variaties van standaard
indelinqswaarden te bePalen'
vertoon-d in het Print Formatting Blok
oebruikt u de hieronder aangegeven
5odrachten. gevolgd door de nieuwe
waarde. AtariWritei laat de juiste letter

en nummer In INVERSE VIDEO zien'
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waar u 66n van deze opdrachten ook
maar invoert. (deze letters en nummers
zullen niet op uw gepflnte pagtna s
verschrlnen).

Onderste marge
Dubbel-koloms printen
2e kolom linker kantlijn
2e kolom rechter kanihrn
Uitgevulde rechter '

kantlijnen
Linker kantliln
regel spatierlng
Paragraaf inspring
Paragraat spatidrinq
Printstijl (ton0
Rechter kantlijn
Bovenste kantlijn

@
ffi

ffi

Aan het einde van het stuk tekst die u
anders gelormeerd wilt hebben dan de
algemene formatie, gebruik dezelfde
opdrachten om nogmaals de orioinele
standaard formatie waarde tn te
voegen, of welke nieuwe waarde u ook
wilt, voor de voloende tekst.
De specrale formatie.opdrachten van
Alariwriter, vragen u om deze
opdrachten rechtstreeks in de tekst in te
voegen. Nogmaals kunt u deze
opdrachten apart of in kombinatie met
andere opdrachten invoeren, terwijl u
een dokument schrijft of aanpast.
AtariWriter verloont de tuiste letter ot
letters in INVEBSE VIDEO (opgetichr)
op oe posrtte waar u een van deze
opdrachten hebt ingevoert.

opvallende titel aan uw tekst uit ALICE
lN WONDEBLAND te geven.

Wanneer u een aanqepast dokument in
het printoverTicht nakUkt, verschiint de
gespatieerde tekst normaal. Maar
onthoud dat, wanneer de tekst wordt
geprint, deze posities tweemaal zo
breed als normaal zullen ziln, dus alles
meer dan een halve regel tekst wat u
hebt aangepast voor gespatreerd
printen. zal naar de volgende regel
overlopen.

1{l CF.I
Condensed
Proporticrrra-I.

B

M
N

J
L
S
I
D
G
R
T

Gespatieerd printen
Met sommige printers, ook Atari 825
8o-koloms printer, maalit Atari_
llrriter het mogelijk om een tekst in
gespatieerde posities uit te printen,
ore tweemaal de normale bteedte
bedragen. Elke printstiit kan
gespatieerd worden.

Om een stuk tekst voor gespatieerd
Printen aan te oassen .ifl rkt , , ^nlfu!fl E aa,, n"r o"g, ,rn o"r .trk

E:"if il"i:1f.::?g#iB:;J"m
kunt u deze handeling proberen tn
kombinatie met de volgende
beschreven handelina, om een

Centreren von tekst
Om een regel tekst te centreren - een
bruikbare handelinq biititels en
koppen, drukr u op!!![@ C aan
ner oegtn van elke regel die
gecentreerd dient te worden. Aan het
einde van de reget, drukt u op f!fufi

(beslutt u tljdens het aanpassen om een

ffi"il["J::,:""1Y::l"x"i#:J::l
het einde van de reoel)
Desgewenst kunt u 

"een gecentreerde
trtel, rn vette gespatieerde print



toevoeoen aan het begin van uw tekst
U( ALICE IN WONDEBLAND, ZOAIS dit
bijvoorbeeld:

ffi?ffi,#i5!!5"
C VOOB HAAR

Blok tekst rechts
Om een regel of gedeelte tekst met de
rechter kantlijn van de gePrinte
bladzilde vast te zetten, drukt u

tweemaal achtereenvolgens oP

!!@! C aan net begin van de regel
die vastgezet dient te worden tlKe
regel dre rechts moet worden
vastoezet. dient te eindigen op een

@ffi-ts u wrn kunt u dit uitproberen door
iets deroeltiks aan het elnde van de
t"rst uiiAlicE tN woNDERLAND toe
te voegen.

Let er altiid goed op dat een regel tekst
die oecentreerd dient te worden, de
slanidaard reqellengte. bepaald door
de linker en rechter kantiiinen die u

instelt, niel overschrijdt.

W*o.?ffi C 1 UIT ALICE

ddoor LEWISc

Let er altiid op dat de regel tekst dre

rechts vastgezet dlent te worden de
standaard Pagina kantliinen niet

overschrijdt.

)loofdnoten; v oetnoten en poginanummenng

Desoewenst zet AtariWritel hoold-
of v6etnoten van 66n ol twee regels'
op elke Pagina van uw gePrlnt
dokumenl.
Door het qebruik van een Pagina-
nummeriig-opdracht in kombinatie
met een hootd' ol voetnoot'
oDdracht. kunt u Ataliwriter ook uw
gbprinte pagina's laten nummeren'

Om een hootdnoot te bevestigen, drukt
u op !![fi@ tt en tYP dan de,rekst

Itffi...":,Lt'#f{ffi
voor elke aparte regel van een
hooldnoot van 2 regels. Om een
voetnoot te bevestigen, druK u oP

m",,"'d;'f'SfJiffiu"",
een !$$!! F in, dan de tekst en

vervolgens een @@ voor elke
apartdregel van-6en voetnoot van 2

regels.

Hoofdnoten verschijnen 2 halve regels
onder de bovenkant van de Pagina.
voetnoten verschiinen 2 halve regels
boven de onderkant van de Paglna'
Door een waarde in te voeren, worden
ze aan de linker kantlijn van de geprinte
oaoina oeolaatst, u kunt ze echter ook
iatin ce-ntleren ot rechtsvastzetten (aan

de rechter kantliin geplaatst) door een
CENTREER TEKST.OPdTACht iN tE

Y:il"Ji,mft ffi ft Flst'ecnts
!$59;c utat uo6?dE uZe hoold- of

voetnootopdracnt lnvoen (en oP

dezelfde beeldregel)
Wilt u uw hoofd- ol voetnoten
gespatieerd geprint hebben, voer een
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op dat u de juiste opdrachten en tekst
rnvoert (desgewenst vooratgegaan
door de opdrachten gespatteerd
pflnten. tekst centreren of tekst rechts
vastzetten) als enig verschijnsel op de
beeldregel.
Geen hoofd- of voetnoottekst mag de
standaard pagina indeling, dje u hebt
rngesteld. overschrijden (en onthoud
dat gespatieerd printen tweemaal de
normale breedte inneemt). Elke hoofd.
ot voetnoot tekst die uw oaorna
kantlijnen overschrijdl. zil rLrvallen
wanneer Atariwriter uw dokument
aanpast en uitprint.

Om uw geprinte pagina,s te
nummeren, typt u het @-svmbool
l@! 8 ,,-, op oe pos,r,e ,n ,* nootO- ot
voetnoot, waar u de pagrnanummers
wrlt Iaten verschrjnen. AtariWriter
vertoont een @-symbool om u te laten
zren waar de paginanummers zullen
worden geprint. Wilt u alleen maar
paginanummers, typ slechts het @-
symboot in als hooid. ot voetnoot tekst.
Als u een waarde invoert, oeeft
AtariWriter de pagrna waaiop een
pagtna-nummenng odracht rs gegeven
het nummer 1 . en vervoloens dt
pagina's op volgorde. Om een
verschillend beginnummer te
bevestigen, een bruikbare handeling
wanneer u aparte dokumenten tot een
langer dokument samenvoeot, drukt u
""G* ',o [1rygg;- ," ,,euoen
rngeorukt, dte op uw hoofd- of voetnoot
tekst volgt, voer dan het gewenst
pagrnanummer in. AtariWriter
accepteert paginanummers vanaf I t/m
9999.
Om een hoofdnoot met pagina-
nummering bij elke bladzitde van de
tEKSt Uit ALICE IN WONDERLAND
rechts vast te zetten, dient u deze
opdracht aan het begin van uw
dokument in te voeren:

ffiF,ffiJm*"

lEfi A-opdrachr in v66r en nadat u
elke hoofd- en voetnootopdracht
rnvoert.

Wilt u hoofd- en voetnoten op elke
Pagrna van uw dokument hebben,
beginnend met de eerste pagina, voer
de JUtste opdrachten en tekst aan het
begin van uw dokument tn, oo de
schermregel of regels vlak onder de
formatie-opdrachten en waarden die op
de eerste regel Worden vertoond.
Wilt u dat de hoofd- en voetnoten op
een andere dan de eerste pagina
Oegtnnen, of wilt u de hoofd- of
voetnoten binnen het dokumenl
veranderen, zeg maar voor een
subgedeelte van een dokument, waarin
u,hoold- of voetnoten wilt hebben dre bij
elk gedeelte passen. kunt u de iuiste
opdrachten en tekst in het dokument
invoeren. ln dit geval, let er echter goed
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Dokumenten indexeren en laten vervallen
Wanneer u een disk drive bezit, zijn er
nog een twee keuzen uit het Atariwriter
menu, die u kunnen helpen bij uw
dokumenten: DOKUI\,lENT INHOUD en
DOKUMENT LATEN VERVALLEN
(wanneer u een cassette programma
recorder hebt, kunt u een dokument
vanal de cassette wissen door
eenvoudig een nieuw dokument er over
heen op te nemen).
Voordat u deze handelingen
uitprobeert, bewaar uw tekst uit ALICE
lN WONDERLAND, en geeft een meer
interessante inhoud, en samen met uw
brief over Atariwriter kunt u uit meer
dokumenten kiezen wat u wilt laten
vervallen.

Voor een inhoudsopgave van de
dokumenten op diskette, voeg een
diskette in uw disk drive (in disk drive 1

wanneer uw systeem meer disk drives
bevat). Kies dan INHOUD of DISK
FILES uit het Atariwriter menu.
Atariwriter geeft een overzicht van elk
dokument op de diskette, oP
alfabetische volgorde en
dokumentnaam. Tevens wordt het
aantal diskettesektoren vertoont, die
elke dokument bevatten, en de lege
gedeelten op de diskette; elk dokument
dat u hebt vastgezet, (MET GEBRUIK
VAN DOS) wordt gekenmerkt door een
sterretje (zie Dlskette handelingen in uw
gebruikershandleidrng). Waar er meer
dan 21 dokumenten op een diskette
staan, rolt Atariwriter het dokumenten
overzicht omhoog oP uw scherm om
elke registratie te kunnen zien. Om dit
"rollen" stop te zetten, drukt u oP de
spatiebalk onderaan uw toetsenbord.
druk nogmaals op deze spatiebalk om
het "rollen" te hervatten.

Wanneer Atariwriter een volledig
overzicht van uw dokumenten
geregistreerd op disk heeft vertoond,
vraaot het OVERZICHT PRINTEN Y/N?
Typ Y rn en orux op ft@ voor een

uitgeprint overzicht van uw disk
dokumenleni typ N in en druk op
ff@ om terug te keren naar het
Atari menu.

Om een dokument op diskette te
laten vervallen, volgt u zowat dezellde
procedure als wanneer u een dokument
opslaat of laadt naar of vanaf diskette.
Let eerst goed op dat de diskette die
het te vervallen dokument bevat, in uw
disk drive zit, keer vervolgens terug
naar het Atariwriter menu en kies
DOKUIVENT VEBVALLEN. Wanneer
Atariwriter u vraagt DELETE DEVICE:
DOKUMENTNAAM? in te voegen, typt
in de D in (en het nummer van de disk
drive waar u mee bezig bent wanneer u
meer dan 66n disk drive hebt) gevolgd
door een dubbele punt, dokumenl
naam en bijvoeging van het dokument
dat u wilt laten vervallen, druk dan
El@ in. Uit voorzorg vraagt
Atariwriter DOKUMENT LATEN
VERVALLEN, BENT U ER ZEKER
VAN? Y/N? Beantwoordt u dit door Y in
te typen en op @@ te drukken,
dan wist Atariwriter het aangegeven
dokument uit uw diskette.



Nog meer AtariWriter handelingen
Net zoals Alice, de Dodo en de muis,
"loopt u ook al een half uur ol zo", met
Atariwriter, maar laat de moed niet
zakken. ln het kort uitgelegd volgen hier
een paar Atariwriter handelingen, u
vindt uitgebreide gebruiksaanwijztngen
voor elke handeling in uw gebruikers-
handleiding.

Dokumenten samenvoegen :

Wanneer u een disk drive bezit, maakt
deze handeling het mogelijk om
dokumenten samen te voegen op een
desgewenste volgorde, alsof het om
66n dokument gaat.

Compatablllteit met andere tekst-
verwerkingsprogramma's. Omdat
Atariwriter bijna elk dokument vanaf
cassette of diskette kan "lezen", kunt u
dokumenten die u met andere tekst-
verwerkingsprogramma's hebt
geschreven laden, en ze aanpassen,
uitprinten en opslaan zoals u dat wilt.

Tekst dupliceren. Deze handeling
geeft de mogelijkheid om een woord,
regel, paragraal of noo meer uit een
bepaald gedeelte van een dokument te
halen, en dit te kopieren naar een ander
gedeelte van dat dokument.

Format Oisk. U kunt dit uit het
Atariwriter menu kiezen om een lege
diskette gereed te maken om uw
dokumenten erin op te slaan.

Vorm printen. Dit is vooral handig voor
zakenbrieven, deze handeling geeft de
mogelijkheid om blanke posities in een
dokument vrij te houden, voor namen
en adressen, boekhoudcijfers enz., om
ze later in te vullen met bepaalde
gegevens wanneer Atariwriter het
dokument uitprint.

Dokumenlen hetstellen. Indien u een
cassette programma recorder ol een
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disk drive bezit, kunt u met deze
handeling een dokument dat u al
eerder hebt opgeslagen, weer te
voorschijn halen en met het dokument
dat reeds in het computergeheugen
samen te voegen.

Pagina stop. Dit is eigenlijk een
formatie-opdracht. U kunt met deze
handeling het printen op een
aangegeven pagina stopzetten om naar
de bovenkant van de volgende pagina
over te gaan voordat u met printen
verder gaat. Dee handeling is handig
wanneer u een subgedeelte van een
dokument aanpast en uitprint, waarvan
u elk gedeelte op een nieuwe pagina
wilt beginnen.

Pagina wacht (Page wait). Dit is ook
een formatie-opdracht, en geeft de
mogelijkheid om uw dokumenten op
individuele bladzijden uit te printen,
brurkbaar wanneer u op oflicieel papter
of persoonlijk schrijfpapier wilt
uitprinten.

Printer beheer. U kunt speciale
decimale code-opdrachten naar uw
printer sturen door deze rechtstreeks in
uw dokumenten in te voegen , zeer
handig wanneer u een printer bezit die
Atariwriter niet kent, en u hebt geen
printer driver.

Programmeermogelilkheid. U kunt
AtariWriter gebruiken om uw eigen
computerprogramma's te schrijven en
aan te passen.

Gedeelte-hoofdstukken. Gebruik
deze handeling om gedeelten en
subgedeelten in een dokument te
nummeren.

Subschritt en superschrift, Zeer
handig wanneer u over rekenkundige
ol chemische Iormules schrijft, of



wanneer u voetnootnummers in uw
tekst voegt, subschrift en superschrift
kunnen gemakkelijk in uw geprinte
dokumenten worden toegevoegd.

Tabulator. Met Atariwriter kunt u TABS
instellen en gebruiken zoals u dit doet

AtariWriter

bij een standaard typemachine. TABS
kunnen zeer bruikbaar zijn wanneer u

kolommen o{ tabellen in een dokument
gebruikt.

Gebruikershandleiding
Alle handelingen van een
programma en hoe u ze
dient te gebruiken

lndex

Geb rui kers ha n d I e i d in g

Tekst rechts vastzetten. Om een
regel tekst rechts met de kantlijn vast te
zetten, druk 2 maal achtereenvolgens

:ts ffi $ffi :3Li:iJ,""93 l'JJ
de reoel. Wanneer u de tekst aanpast.
voer 2 maar !!@@ S aan het oeg,n
van elke regel die rechts vastgezet
dient te worden. en let op dat dergelilke
regels erndrgen met een ftffifi. Lei
tevens altijd goed op, dat een regeltekst
die rechts vastgezet dient te worden uw
algemene pagina kantlilnen niet
overschrijdt.

Hoofdletters. Zid upper- en lowercase
tekens.

Cassette management. Wanneer u een
cassette programma recorder gebruikt,
om Atariwriter dokument op te slaan,
onthoud de volgende punten:
Het wordt aanbevolen cassettes te
gebruiken die ontworpen zijn voor data-
storage, in elk geval, probeer het gebruik
van lage kwaliteit audio cassettes te

vermijden. Welke maat cassettetapes u

dient te gebruiken, biJ het opslaan van
het dokument, ligt er aan met hoeveel
RAM uw computer is uitgerust. Maak
gebruik van 20 minuten tapes ('10

minuten per kant) wanneer u 16 K RAM
bezit, en 60 minuten tapes (30 minuten
per kant) wanneer u 48 K BAM bezit.

Tekst centreren. Om een regel tekst te
^6nlr6/6n .t. 't ^^ EllllllllEll l^. vnnrrlat
u oe reger IypI, en orux op f![f[
aan het einde van de reqel. Wanneer u
gaar aanpassen. voer een !!@ C
aan het begin van elke te centreren
reqel in, en let op dat elke regel met een

f@einoigt.
GIer aiiilo op oat de te centreren regel
tekst niet de algemene Pagina
kantlijnen overschrijdt.

Ilokumenten samenvoegen' ln het
oeval dat u een disk dnve hebt, kunt u

deze AtariWriter handeling gebruiken om
een aantal dokumenten samen te
voegen, in de volgorde die u maar



wensl, om als 66n dokumenl uitgeprint te
worden.
Dit is vooral bruikbaar wanneer u een
lang dokument wilt u pnnten dat u in
gedeelten opgeslagen hebt met eigen
dokumentnaam ol bijvoeging.
Hier volg( hoe u twee dokumenten,
genaamd REPORT 001 en REPORT 002
samen kunt voegen:
Terwijl u REPORT 001 schritfl ol
aanpast, zet de cursor aan het einde
van het dokument en druk op
@V. Vervolgenstyp in
hooldletters D: REPORT 002 (typ,
wanneer gewenst, het disk
drivenummer na de D) en druk op

U dient de dokumentnaam van het
dokument dat u samengevoegd wilt
hebben in hooldletters in te typen.
Tijdens het printen van dit
samengevoegd dokument, vertoont
Atariwriter de boodschap CHAINING
BEPORT 002, wanneer het met REPORT
001 klaar is en gaat verder om REPOBT
002 te zoeken en aan te passen voor het
uitprinten ervan.

Elk samen te voegen dokument, zal
volgens de lormatieopdracht en waarden
daarin aangepast worden. Dus, wilt u
aanhoudende aanpassingen door elk
dokument, Iel er dan op dat de waarden
in het Print Formatting Blok dezellde zijn
als in elk dokument.

Een hoold- of voetnoottekst, die in het
eerste dokument is ingevoerd, zal op
volgende dokumenten overgenomen
worden, mits u dit natuurliik wiizigt, en
een pagina-nummering opdracht, die in
het eerste dokument is ingevoerd, zal
de pagina's achtereenvolgens door de
dokumenten heen nummeren.

Compatabiliteit met andere tekst-
verwerkingsprogramma's. U kunt
dokumenten die met andere tekst-
verwerkangsprogramma's zijn
geschreven, omzetten op Atariwriter

28

dokumenten. Hier volgt de procedure
om en dokument, bijvoorbeeld
geschreven met een Atari
"wordprocessor" om te zetten:

1 . Kies SELECT FILE uit het
AtariWriter-menu.

2. Haal het Atari Word Processing
dokument dat u omgezet wilt
hebben op in het
computergeheugen, zie Merging
tekst.
Word Processor geeft elke pagrna
een aparte dokumentnaam en
bijvoeging, u dient het dokument
per bladzijde op te halen.

Om een dokument compatibel te
maken met Atariwriter, laat alle
oDdrachttekens vervallen die
Aranwnrer nrer nerkent, !![ft!! J
bijvoorbeeld, die op uw scherm in
inverse video verschiinen. Laat ook
alle ffffifl s vervailen, behalve
die aanlet einde van een paragraaf
(of wanneer u een blanke regel wilt)
en alle extra spaties die ATARI
WORDPBOCESSOR maakt
wanneer hij een dokument aanpast.

Herstel ol voer alle noodzakeliike
AtariWriter-formatieopdrachten en
waarden in, om uw dokument te
bewerken naar wens.

Prinl het dokument uit om goed te
kunnen zien dat u het volledig hebt
overgezet en u kunt het desgewenst
bewaren.
Volg deze algemene procedure om
dokumenten over te zetten die u met
andere testverwerkers hebt
geschreven.
Het belangrijkste is dat u alle
opdracht en Iormatieopdrachten'
tekens ol uitdrukkingen die
Atariwriter niet herkent, laat vervallen
en de juiste opdrachlen en waarden
daarvoor in de plaats invoegt.

4.

5.



Condensed print - zie Printstiilen
(fonts)

Dokument maken, Kies dit uit het
Atariwriter-menu om een nieuw
dokument te maken. Terwijl u in de
Create File mode zit, kunt u een tekst
schrijven, aanpassen. herschrijven en
formatre'opdrachten invoegen of
veranderen.
Telkens wanneer u CBEATE FILE kiest,
herstelt Atanwriter de foute waarden
voor {ormatie in het Print Formatie Blok
bovenaan uw t.v.-scherm.

Voorinstellingswaalden
Telkens bij het kiezen van Document
Maken (create File) zet Atariwriter de
voorinstellingswaarden oP de
oorspronkelijke waarden terug voor het
aanpassen, tn de Print Formatting Block
bovenaan het scherm.
AtariWriter zal het gehele document
aanpassen volgens deze ingestelde
waarden tenziJ deze door u worden
veranderd, of gemodilieerd door het
intoetsen van de juiste commando's en
waarden in de tekst van het document.

Hier ziin de voorinstellingswaarden
812 Onderste marge, 12 halve regels

(1 inch) 272 cm.
D 4 Paragraal spatiering, 4 blanco

R70

S2
T12

halve regels
Prinl style, 10 tekens Per inch
Paragraaf inspring, 5 spaties
vanat linkerkantlijn
Tekst rechts vastzetten oP UIT
Linker Kantlijn, 10 spaties vanaf
linker paginakant
Rechter kantlijn, 70 spaties vanaf
linker paginakant
Reqelalstand, 2 halve regels
(enkele spatienng)
Boven kantlijn. 12 halve regels (1

inch) 2Y2 cm
Y132 Pagina lengte, 132 halve regels

(1 1 inches) 28 cm

Ook neemt Atariwriter een voor-
instellingswaarde voor pagina-
nummering aan van I als u een
commando geeft voor pagina-
nummering, printer overzicht ot
printdocumenti tenziJ u natuurlilk een
ander paginanummer invoert.

Ookument laten vervallen. Deze
keuze uit het Atariwriter-menu. is

slechts bestemd voor disk drive
bezitters. Hebt u een cassette
programma recorder, dient u elk te
vervallen dokument handmatig uit een
cassette tape te verwijderen - zie uw
programma recorder handleiding voor
verder instrukties.

Om een dokument van een disk te
wissen, kies DELETE FILE uit het
Atariwriter-menu, druk vervolgens op
D: (bepaal het disknummer drive waar
u mee bezig bent wanneer u meer dan
6en drive hebt, na de D) alsook de
dokumentnaam en bijvoeging die u wilt
laten vervallen - bijvoorbeeld -

D:FILENAME.EXT en druk oP

H*.'[,["$?l?."Ji"fA"o,
SURE, Y/N? Typ Y rn en druk oP

f,1fufi om een dokumenl te |aten
vervallen. U kunt niet een vastgezet
dokument laten vervallen vanaf een
diskette (zie Dokumenten vastzetten) '
wanneer u dit probeert, geeft
Atariwriter u de boodschaP
DOKUIVENT VASTGEZET,

Tekst laten vervallen. Raadpleeg uw
SNELGEBRU IKERSKAART voor de
toetsenhandelingen gebruikt om een
tekst te wissen. U kunt laten vervallen:
een teken, regel, gedeelte van een
regel, alle tekst vanat de positie van de
cursor tot aan het einde van het
dokument; of een bepaald stuk tekst,

Voor het geval dat u van gedachten
verandert over het uitwissen van een
tekst, ot u wist per ongeluk lets, druk op
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l!@ @fif, tOegin russenvoegen)
om het laatste teken, regel of stuk tekst
(tot 30 schermregels tekst) wat u hebt
gewist, te herstellen; de herstelde tekst
wordt bij de positie van de cursor
tussengevoegd.

Diskette management. Bevat uw Atari
huiscomputer systeem ook een disk
drive, onthoud dan de volgende
benodigdheden en aanbevelingen voor
het gebruik van uw disk drive met
AtariWriter:
Telkens wanneer u het Atariwriter
programma in uw computer laadt, dient
u teselijk DOS (DISK OPERATING
SYSTEM) 2,OS te laden. Dit maakt het
voor uw computer mogelijk om met uw
disk drive met Atariwriter dokumenten
te werken.
U kunt de benodigde DOS-programma
vanaf uw ATARI Master Diskette ll,
laden of vanaf een printer driver
cassette, zoals aangegeven in
BEGINNEN op bladzijde 3.

Voordat u uw Atariwriter dokumenten
kunt opslaan op een data diskette, dient
de diskette geformatteerd te zijn, dat wil
zeggen, in sektoren verdeeld. Zodat uw
disk drive bij kan houden waar de
informatie staat opgeslagen. U kunt
blanko diskettes formatteren met de
ATARI Master Diskette ll, kies dan de I,
toets uit het menu. Of u kunt de Format
Disk toels kiezen wanneer u midden in
een dokument zit met AtanWriter.

Een aanbevolen alternatief echter, is
dat u uw MASTER DISKETTE tt eerst
gebruikt voor elke diskette die u gaat
gebruiken met Atariwriter.
Zo kunt u eenvoudig de data diskette
waarmee u wilt werken, gebruiken
telkens wanneer u Atariwriter in uw
computer wilt laden.
Om een blanko diskette te formatteren
kies de l{oets uit het DOS-menu. Om
DOS naar een reeds geformatteerde
cassette te kopiedren, gebruik de H,
keuze.
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Om een AtariWriter dokument vast te
zetten of vrij te maken dat u op disk
opslaat, dient u ook gebruik te maken
van uw ATARI Master Diskette ll . v66r
of nadat u met Atariwriter werkt, zre
Dokumenten vastzetten.

Om uzelf gerust te stellen, maak altijd
een extra kopie van alle drskettes
waarin u Atariwriter-dokumenten
opslaat, zodat u een duplikaat bezit,
voor het geval dat er iets met het
originele mocht gebeuren. Gebruik de
J-keuze uit het DOS-menu om een
diskette te dupliceren.

Voor verdere informatie over het
gebrulk van DOS, zie "Een introduktie
in het DOS" en de DOS gebruikers-
handleiding.

Dubbel-koloms printen, l\4et een Atari
825 en andere 80-koloms printers, kunt
u een dokument aanpassen voor
dubbelkoloms printen (zie uw
gebruikershandleidtng bil de printer om
te zien of het deze mogetijkherd bevat).
Om dit te doen. dlent u formatie-
opdrachten en waarden in te voeren
voor de kantlijnen van de tweede
(rechter) kolom. U kunt dit doen ol aan
het begin van het dokument, om het
gehele dokument dubbel-koloms te
laten uitprinten, ot op dat punt in het
dokument waar u het dubbel-koloms
printen wilt laten beginnen. Om de
linker kantiijn voor de tweede kolom in
te stellen. drut< op !@! M. typ dan
het nummer van de door u oewenste
instelInq. Druk vervoloens oo
!!@@ trt en ryp ne1 nummer van oe
gewenste rechter kantlijn van de kolom
in. U drent wellicht voor L en R in te
stellen, die de kantlijnen bepalen voor
de eerste (linker) gepnnte kotom bij
dubbel-koloms printen. Wees er altijd
zeker van dat uw eerste kolom rechter
kantlijn en tweede kolom linker kanflljn
elkaar niet overschriJden.



Wanneer u een dokumentoverzicht
print, dat u aangepast hebt voor dubbel-
koloms printen, verschijnen de twee
kolommen boven elkaar en niet naast
elkaar.

Tekst dupliceren. Om een stuk tekst
te dupliceren vanuit een bepaald
gedeelte van het dokument naar een
ander gedeelte van het dokument, zet
eerst de cursor aan het begin van de te
dupliceren tekst en druk op !!@
X. let de cursor vervolgens aan het
eind van de te duplrceren tekst en druk
nogmaars op EE![ x. Zer oe
cursor tenslotte op de positie waar de
tekst naar toe moet worden
gedupliceerd en druk op @@ D.

U kunt een aangegeven tekst net zo
vaak dupliceren ais u wilt. Wilt u het
echter meer dan edn maal dupliceren,
wees voorzichtig om niets te laten
vervallen totdat u de dupliceermethode
hebt beeindigd. Een stuk tekst die u
dupliceert, wordt in de Failsafe Buffer
van uw computer opgeslagen, waar het
vervangen wordt door alle tekens of
woorden die u laat vervallen.

Onthoud ook, dat de capaciteit van uw
Failsafe Buffer ongeveer 30 beeldregels
tekst bevat. Dus, wilt u een gedeelte
van meer dan 30 regels dupliceren,
dient u dit in gedeelten te doen.

Dokument aanpassen (Edit tile). Kies
deze handeling uit het Atari-menu
wanneer u een dokument wilt herstellen
of nogmaals aan wilt passen, dat al in
uw computergeheugen zit.

Gespatieerde tekst. Zie Printstijlen
(Ionts).

Foutmeldingen. Wanneer AtariWriter
een fout ontdekt in een opdracht die u
hebt gegeven, ol hrl vrndt een stoflng rn
uw computersysteem, vertoont hij de
gepaste foutmelding in de
boodschappenvenster onderaan uw

t.v.-scherm. Vele van deze
foutmeldingen worden vergezeld door
een opdracht die u zegt wat u moet
doen. Hier volgt een allabetische lijst
van foutmeldingen die u kunt
tegenkomen, en hoe te handelen
wanneer ze op uw scherm verschilnen:

(CAN'T DELETE FROM CASSETTE)
KAN NIET VAN CASSETTE WISSEN:
U hebt de DOKUMENT VERVALLEN-
keuze uit het menu gekozen en hebt
aan Atariwriter gevraagd om een
dokument, op cassette tape
opgeslagen te laten vervallen. Een
handeling die hij niet kan uitvoeren. Om
een dokument, op cassette
opgeslagen, te laten vervallen, dient u
dit handmatig te wissen - zie uw
programma recorder gebruikers-
handleiding voor verdere instrukties.
ln het geval dat u per ongeluk een C in
plaats van een D hebt rngetikt, vertelt
Atariwriter u om nogmaals DELETE
DEVICE: FILENAME te kiezen.

cHArN F|LE ERROH (DOCUMENT
SAMENVOEGTNGS FOUTMELDTNG)
AtariWriter heeft een storing
gekonstateerd bij het uitvoeren van een
DOS samenvoegen chain file opdracht.
Wees er zeker van dat u de
dokumentnaam precies hebt
ingevoegd die samengevoegd dient te
worden en in hoofdletters (zie Chaining
print Files) en dat de cassette die de
dokumenten bevat, in uw disk drive zit.
Let ook goed op dat uw disk drive goed
is aangesloten op uw computer.

DEVICE NOT AVAILABLE, TRY
AGArN (DEVTCE NtET
BESCHIKBAAB, NOGMAALS
PROBEREN)

U hebt wellicht een typefout gemaakt
toen u SAVE LOAD of DELETE DEVICE
bepaalde, of het device staat misschien
niet aan; of u probeert een dokument
op een ongelormatteerde diskette op te
slaan. Kijk uw apparatuur na en
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probeer opnieuw uw keuze in te
voeren. Deze boodschaP kan tevens
ook verschijnen wanneer u uw disk
drive aanzet NADAT u met Atariwriter
begint te werken en toch probeert een
dokument op diskette op te slaan. Om
uw disk drive met Atariwriter te
gebruiken dient u de disk drive aan te
zetten, en een diskette met DOS te
laden, voordat u AtariWriter tn uw
computer laadt (Zie "BEGINNEN" op
pag 6 en DISKETTE MANAGEI/IENT).

DISK FULL, LOAD NEW DISK, RE-
ENTER (DISK VOL, OPNIEUW DISK
LADEN, OPNIEUVI/ INVOEBEN)

Terwijl u een dokument naar diskette
opslaat, bemerkt AtariWriter dat de disk
vol is, en niets meer van het dokument
kan bevatten. Voeg een nieuwe
geformatteerde drsk rn uw dtsk drive en
kies nogmaals SAVE DEVICE:
DOKUMENTNAAIVl (indien nodig kunt
u Atariwriter eerst een diskette laten
Iormatteren) zie DISK FORMATTEREN).
Uw gehele dokument zal op de nieuwe
diskelte worden opgeslagen.

DISK # X, NIET TE GEBRUIKEN,
PROBEER NOG EENS.
U hebt een disk gekozen die niet
toegankelijk is (wellicht staat hiJ niet
eens aan). Kijk uw aPparatuur na en
voer nogmaals SAVE, LOAD oI
DELETE DEVICE: DOKUMENTNAAM
in.

F|LE XXXXXXXX XXX NOT FOUND
(DOKUMENT XXXXXXXX.XXX NIET
GEVONOEN).

Atariwriter kan het dokument dat u hebt
aangevraagd om in het comPUter'
geheugen te laden, niet vinden. U hebt
misschien slechts een typefout gemaakt
toen u de dokumentnaam intypte.
Wanneer u vanaf een disk drive laadt,
let er op dat u de juiste diskette in de
drive hebt. Kijk ook uw
dokumentinhoud na om er zeker van te

ziJn dat u de dokumentnaam juist hebt
geregistreerd. Kies nogmaals LOAD
FILE uit het Atari menu en probeer het
nog eens.

INVALID FILENAME (ONGELDIGE
DOKUMENTNAAM)
U hebt een dokumentnaam ingevoerd
die AtariWriter niet kan gebruiken om
een dokument te herkennen, zie
DOKUMENTNAMEN voor verdere
informatie.

uo ERROR (/O FOUr)
Atariwriter heeft een probleem
gevonden in de apparatuur gebruikt
voor de huidige handeling, OPSLAAN,
LADEN, PRINTEN of DOKUMENT
LATEN VERVALLEN of een diskette
formatteren. Het kan zijn dat een deel
van het systeem niet aangesloten staat
of dat 66n van de aansluitingen van het
systeem, losgegaan is. Of u hebt een
onleesbaar stukje op een diskette of
een verkeerd cassette-bandle. Kilk uw
systeem goed na. lndien nodig, breng
alle verdachte Atari apparatuur, naar
het dichtstbijzijnde Atari Service
Centrum, om even na te kijken.

DOKUMENTENNAMEN.
Dokumentnamen kunnen tot 8 posities
lengte bevatten, gevolgd door een
"bijvoeging" van 3 posities,
bijvoorbeeld: GEBHANDL.001 - U dient
elk dokument van een dokumentnaam
te voorzien, om deze op diskette op te
kunnen slaan. Slaat u de dokumenten
op cassettebandjes met een
programma recorder, hoeft u ze geen
dokumentnaam te geven.
De letters A tot Z en de cijfers 0 t/m 9
zijn de enige tekens die kunnen worden
gebruikt bij Atari dokumentnamen. Het
eerste teken van een dokumentnaam,
dient altijd een letter te zijn.

FONTS. Zie Printstijlen.

VOETNOTEN. Zie hoofd- en
voetnoten, paginanummering.



Disk formotteren
Om uw AtariWriter dokumenten oP te
kunnen slaan, dienen diskettes naar
DOS 2.OS geformatteerd te worden.
Terwijl het altijd een goed idee is om
een extra gelormatteerde diskette bij de
hand te houden, (zie DISKETTE
MANAGEMENI) kunt u FOBMAT DISK
kiezen uit het Atari menu om een
diskette gedurende het werken met
Atariwriter te lormatteren. Voeg
eenvoudig de diskette die u wilt
aanpassen in uw dtsk drtve. in DRIVE 1

wanneer u meer dan 66n drlve bezit en
kies FORMAT DISK uit het AtariWriter
menu.
Omdat het Iormatteren elk gegeven op
een diskette zal uitwissen, vraagt
Atariwriter. FORMAT DISK, BENT U EB
ZEKER VAN Y/N? TyP Y in en druk oP

@@o, de diskette te formatteren.

Dokum6nten aanpassen
Hoe Atariwriter uw dokumenten
aanpast, wordt bepaald door een
varialie lormatie-opdrachten en
waarden die worden ingevoerd 6f in
hel Print Formatting Blok bovenaan elk
dokument 6f in het dokument
Telkens wanneer u DOKUMENT
MAKEN (CFEATE FILE) uit het
AtariWriler-menu klest. worden de
voorinstellinqswaarden in het
orooramma steeds weer in het Print

Forirattrnq Blok geladen, maar u kunt
ze desgewenst veranderen of er rets

aan toe voegen. U kunt formatre-
oodrachten en waarden aanpassen ze

laten vervallen of ze bevestigen, op
dezellde manier als u een tekst schrijtt.
Zie uw snelbedieningskaart voor een

opsomming van alle met AtanWriter te

oebruiken f ormatie-oPdrachten.
Wanneer u f ormatie-oPdrachten en
waarden in een teksl voegt, onthoud
dan dat een dergelijke oPdracht
(uitgezonderd een printstiil-opdracht)
ettekt zal hebben oP de gehele
schermregel waarin deze is

toegevoegd.

U kunt een aangepast dokument, v66r
het uitprinten ervan, op uw scherm
nakijken, door gebruik te maken van
het printoverzicht.

Vorm prinlen
U kunt spaties in een dokument die u

wilt gebruiken als een formulier
ooenlaten om deze in te vullen met
adressen, namen, ciifers en dergelijke
wanneer u het dokument uitprint. Op de
Dlaats waar u een spatie open wilt laten
sraan. oruKl u op!!@S1fl. Een

[ -symbool in INVEBSE VIDEO
verschitnt op die positie op uw scnerm.
Voeg een aparte spatie-opdracht in

voor elke bijvoeging die u later zult
invullen.
Wanneer AtariWriter het dokument
uitprint. stopt het bij een dergelijke
opdracht en vraagt u: INVOEFEN.
DBUK OP RETURN. Vul het gewenste
in. drt mao tot 35 oosities per blanke
soane oeoragen. en orrn oP ff@[
Wanneer u met elke invoering klaar
bent, gaat Atariwriter verder met het
uitprinten van het dokument.
Vooral wanneer u een aantal spaties in
uw dokument openlaat, is het een goed
idee om hiervan een lijstje te maken,
want u zult het dokument op het scherm
niet kunnen zien wanneer u de
opdracht, om gedurende het printen in
te voeren, oPVolgt.

Vrii geheugen
Hoeveel tekst u in de computer kunt
invoeren terwijl u met Atariwriter werkt,
hanot af van het vrij geheugen van de
comouter. wat weer&fhangt van de
hoeveelheid RAM (RANDOM ACCESS
MEMORY) de comPuter bezlt.'
Terwiil u een dokument schrilft of
aanpist, is het aan te bevelen om na te

kriken hoeveel vrii geheugen u noo over
;;;1 ffi;ii"ilJ" ji,[, opE@
F. Atariwriter toont het antwoord in de
boodschappenvenster op uw scherm
Een BYTE vertegenwoordigt ongeveer
e6n getypt teken, en u kunt oP Plm.
t 500- byt'es rekenen voor een standaard
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dubbel gespatieerde pagina.
Als u een lang dokument schrijft,
onthoud dat een printoverzicht een
bepaalde hoeveelheid vrij geheugen
nodig heeft om een aangepaste pagina
te vertonen, dus let er op dat u voor
uzell voldoende ruimte vrij geheugen
over houdt, ongeveer 1500 bytes om
een overzicht te maken van een
standaard dubbel gespatieerde pagrna.
en 3000 bytes om een overzicht te
maken voor enkel gespatieerde
pagina's, wanneer u van plan bent om
een overzicht van uw dokument te
maken.
ln elk geval is het aan te bevelen om
voor uzelf een marge aan vrij geheugen
over te houden bij elk dokument wat u
schrijft, zodat u wat vril geheugen hebl
als u een dokument later wilt aanpassen
(of er iets aan toevoegen). Wanneer het
computergeheugen slechts plm. een
scherm vol met tekens meer kan
accepteren, waarschuM AtariWriter u
door 512 BYTES VRIJ GEHEUGEN
BLIJVEN OVER te vertonen. Wanneer
dit gebeurt, sla het dokument dan op en
begin met een nieuw dokument om het
dokument waar u nu mee bezig bent, af
te maken.
Als uw computersysteem een ATARI
850 lnterface l\4odule bevat, volgt hier
even een tip: Wanneer deze aanstaat
tijdens het laden van een programma,
gebruikt een interface module
ongeveer 1700 bytes van de te
gebruiken FIAM in de computer. Om
deze bytes geheugen te behouden
voor uw Atariwriter dokumenten, zet de
module uit voordat u AtariWriter in de
computer laadt. Zet dan uw interface
module aan, wanneer nodig, als u de
printer wilt gebruiken.

Hoofd- voetnoten en
paginanummering
Om hoofd- of voetnoten van 6en of twee
regels op elke bladzijde van uw
uitgeprinte tekst te plaatsen, voert u de
juiste opdrachten aan het begin van het
34

dokument in, in de schermregel of
regels net onder de formatie-
opdrachten en waarden die op de
eerste regel worden vertoond.
Om hoofd- of voetnoten op een andere
dan op de eerste pagina te laten
beginnen, of om de tekst van uw hoofd-
of voetnoten te veranderen, kunt u
tevens de benodigde opdrachten en
tekst in het dokument voegen. ln dit
geval dient echter elke hoofd- of
voetnoot opdracht en regel tekst,
desgewenst voorafgegaan door de
opdrachten gespatieerd printen, tekst
centreren of tekst rechts vastzetten) het
enig gegeven te zijn dat in deze
schermregel wordt ingevoegd. ln elk
geval, let er op dat een hoofd- of
voetnoot uw standaard pagina
indelinqen niet overschriidt.
Om een hoofdnool rn te voeren, druk

"i, EIE H, ryp oan oe reKsr van
de hoofdnoor in en druk op f!@[.
Voor een hoofdnoot van twe@
voer een H in. dan de tekst
en vervolgens een
aparte regel.

voor elke

Om een voetteksl in te voeren. druk op
EE[[!E F ryp oan oe reKsr van oe
voetnoot in en druh vervoloens oo
f!fufi ,oor een voernobt van twee

!?%? :"l??.ffi Hm Y::?',gi"

Voor het opeenvolgend nummeren van
geprinle pagrna s, voer een @-svmbool
(SHIFT 8) op de posrtre waar u het
paginanummer in de hoofd- of voettekst
wilt laten verschijnen in, (voor alleen
paginanummering, gebruik het @-
symbool als gehele tekst in de hoofd- of
voetnoot. AtariWriter zal de pagina,
waarin u de pagina-nummering
opdracht invoert, als nr. 1 nummeren,
en vervolgens de pagina's op volgorde
nummeren. lenzu u een ander begin
pao nanummer beoaalt. Om dit te
doen, drux op !!ffi@ e na de
IiEllIiE dre op de tekst van uw hootd-
of voetnoot volgt, typ dan het nummer



van de beginpagina in (vanaf 1 t/m 999
- na pagina 999 zal Atariwriter met
printen ophouden ' u dient een nieuw
beginpaginanummer te bevestigen).
Hoofd- ol voetnoten verschrJnen een
regel onder of boven de boven- of
onderkant van uw geprinte pagina's. Bij
voorinstellingswaarden print Atariwriter
de hoofd- en voetnoten, en pagina-
nummers in de printstijl die u voor het
gehele dokument hebt ingesteld, en
plaatst deze bij de linker kantliln. Wilt u
deze gespatieerd, gecentreerd of
rechts vastgezet uat laten printen, voer
de JUiste opdrachten in vo6r uw hoold-
of voetnoot opdrachten.

lnhoud van dlsk dokumenten
Deze Atariwriter handeling werkt alleen
indien u een disk drive gebruikt.
Wanneer u deze uit het menu bepaalt,
registreert AtariWriter automatisch alle
dokumenten op de diskette die in uw
disk drive zit (in drive 1 als u meer dan
een drave hebl) - ook het DOS-
programma als u deze op de diskette
hebt gekopieerd zoals aanbevolen (Zie
Diskette Management).
Ook worden het aantal diskette-
sektoren getoond, die door elk
dokument worden benut. alsook de
lege sektoren op de diskette; elk
dokument dat u hebt vastgezet, is met
een sterretje weergegeven (Zie
Dokumenten Vastzetten). Hebt u meer
dan 2'l dokumenten op uw diskette, rolt
AtariWriter het dokumentenoverzicht
naar boven op uw scherm om elke
registratie te laten zien.

Om dit "rollen" stop te zetten, drukt u
op de spatie-balk op uw toetsenbord,
drukt deze nogmaals in om het rollen
weer voort te zetten.
Voor een uitgeprint overzicht van uw
inhoudsopgave, typ Y in en druk op
@ in antwoord op de vraag
INHOUDSOPGAVE UITPRINTEN Y/N?
(PHINT DIRECTORY Y/N?) Typ N in en
drukop@om naar het
Atariwriter menu terug te keren.

Tekst invoegen
Om tekst in te voegen, zet u eenvoudig
de cursor op de gewenste posatie en u
begint te typen.
Atariwriter drukt de tekst rechts en
volgend op de invoeging, zover op als
nodig is om de nieuwe tekst te kunnen
bevatten. Gebruik deze zelfde
procedure om formalre-opdrachlen rn
een reeds getypte tekst in te voeren.

Uitgevulde rechter kantliin
De opdracht om een rechter kantlijn uit
te vullen, werkt als een simpele
AAN/UlT-knop. De waarde O, te zien
naast de INVERSE VIDEO J in het Print
Formatting Blok, geeft u niet uitgevulde
(ongelijke) rechter kantlijnen. Voor
uitgevulde rechter kantlijnen, verandert
u deze waarde in 1. U kunt van het een
naar het ander binnen een dokument
veranderen, door een !@ J en de
iuiste waarde in te voegen.

Regelatstand
Atariwriter meet de regelafstand in
halve alinea's. De waarde voor de
regelafstand is enkel spati6ring,
vertegenwoordigt door de 2 naast de
INVERSE VIDEO S in het Print
Formatting Blok. Voor dubbele afstand,
verandert u deze waarde in 4.
Om een reoelafstand in een dokument
re vaneren, orux op @ S en ryp
de benodigde waarde in op de plaats
waar u de regelafstand wilt veranderen.
Wanneer u qebruik maakt van een
fl@ ori otant<e regels in een
dokument te maken, let er dan op dat
Atariwriter blanke regels naar de
waarde S voor dergelijke@
invoegt.

Dokument laden
Om een dokument van een disk drive of
programma recorder te laden, kies
LOAD FILE uit het Atariwriter menu.
Hoe u verder dient te handelen
wanneer Atariwriter u vraagt LOAD
DEVICE: DOKUMENTNAAM, hangt er
van af of u met een cassette program 
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recorder of met een disk drive werkt.
Met een CASSETTE PROGRAMMA
RECOBDEH, spoel uw bandje indien
nodig terug, en ga naar het begin van
het dokument dat u wilt laden.
Typ dan C: in en druk op ff@ op
uw computer toetsenbord.
Wanneer uw computer "bliebt", druk

:t-*@ffi :"r',1il#,::li"#:
MET EEN DISK DRIVE, typ D: in en de
volledige dokumentnaam, met
bijvoegang, van het dokument wat u wilt
laden (wanneer u vanaf een andere dan
nr. 1 disk drive laadt, bevestig dan het
drive-nummer onmiddellijk na de O).
Druk vervolgens opff!fifi
Als Atariwriter tijdens het laden van een
dokument bemerkt dat het computer-
geheugen overvol dreigt te raken,
verschijnt GEHEUGEN VOL,
ONVOLLEDIG GELADEN in uw
boodschappenvenster. Het gedeelte
van het dokument, dat reeds is
geladen, blijft echter in het geheugen.

Dokument vastzetten
Om een dokument, dat u op diskette
hebt opgeslagen vast te zetten, volgt u
de procedures die in uw DISK
OPERATING SYSTEtvl ll GEBRUIKERS-
HANDLEIDING worden uiteengezet.
Omdat u niet direkt naar DOS kunt
gaan terwijl u met AtariWriter werkt,
kunt u een opgeslagen dokument
slechts vastzetten, nadat u het werk met
Atariwriter hebt beeindigd.
Wanneer u een vastgezet dokument
laadt, met Atariwriter verandert, en u
probeert het dokument onder dezelfde
dokumentnaam weer op te slaan,
vraagt Atariwriter VERVANG
BESTAAND DOKUN4ENT Y/N?
Wanneer u Y intypt en op ff@[
drukt, geeft Atariwriter de boodschap
DOKUMENT VASTGEZET. Op dit punt,
dient u het veranderde dokument een
andere dokumentnaam te geven en
deze apart van het originele dokument
op te slaan.
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Kantliinen
Atariwriter meet een pagina van boven
naar onderen in halve regels, en van
links naar rechts in spaties. De
voorinstellingswaarden voor pagina
kantlijnen worden in het Print
Formatting Blok als volgt
vertegenwoordigt:

T12 812 L10
Boven Onder Links

R70
Rechts

Om deze kantlijnen door het gehele
dokument te veranderen, laat u
eenvoudig de vertoonde waarde
vervallen en u typt uw eigen waarde in.
U kunt tevens kantlijnen veranderen
terwijl u in een dokument zit, druk
slechts op@ en typ de
benodigde letter en de gewenste
waarde in.
U zult wellicht een beetje moeten
oefenen, en het papier in uw printer een
beetje bijstellen, om de juiste bovenste
kantlilnen op uw geprinte pagina's te
verkrijgen. Met de waarde 12 voor T,
dient u boven kantlijn 2 cm te
bedragen. Voor het achtereenvolgens
uitprinten van een dokument, zonder
pagina-stops, stelt u de boven en onder
kantlilnen op 0 in en laat alle hoofd- of
voetnoten uit het dokument vervallen.

Teksten samenvoegen
Hebt u of een program recorder, of een
disk drive, kunt u een dokument dat op
cassette bandle of disk drive is
opgeslagen met het huidige dokument
dat in het computer geheugen zit,
samenvoegen. Let echter op, dat terwijl
u dokumenten overzet, u wel het risrco
loopt om het vraj geheugen van de
computer te overschrijden.
Om twee dokumenten samen te
voegen (over te zetten), zet de cursor
eerst op de positie waar het over te
zetten dokument dient te verschijnen in
het dokument dat reeds in uw comouter
geneugen z(. Drux cian op !!@[ L,
Hoe u verder dient te handelen
wanneer AtariWriter u vraagt om LOAD



DEVICE: DOKUMENTNAAM in te
voeren, hangt ervan al of u een cassette
programma recorder of een disk drive
hebt.
Met een PROGBAMMA RECORDER.
spoelt u uw cassette-bandie terug naar
het begin, ga dan terug naar het
dokument dat u over wrlt zetten. Tvp
vervolgens C: rn en orux op @@
oo uw toetsenbord. Wanneer uw
cbmputer "btiebl", druk@[op uw
orooramma recorder en druk oo
EE N op uw toetsenbord.
Met een DISK DBIVE, typ D: in (en
indien nodig het drivenummer na de D)
en de dokumenlnaam en bijvoeging
van het dokument dat u over walt laten
zetten. Druk vervolgens op @.
Wanneer, gedurende het overzetten
van 66n dokument naar een ander
dokument, Atariwriter bemerkt dat het
vrij geheugen van de computer overvol
dreigt te raken, verschijnt de
boodschap 10 BYTES VRIJ
GEHEUGEN BLIJFT OVER in uw
boodschappenvenster. Op dit punt
wordt met het overzetten opgehouden.

Tekst verzetten
Om een gedeelte tekst van 6en positie
naar een andere positie in een
dokument te verplaatsen, zet de cursor
aan het beoin van het qedeelte dat u
wlt verplaaisen en orui op@
X. Vervolgens, verzet de cursor naar de
oositie waar u de tekst naar toe will
verpraarsen. en orux op !@ ll.
Onthoud goed, dat u slechts 30
beeldregels tekst (de capaciteit van uw
,ailsafe tekst bufreo in 66n keer kunt
verplaatsen. Wilt u een groter gedeelte
lekst verplaatsen, doe dit dan in
gedeelten.

Pagina stops
Gebruik deze opdracht wanneer u wilt
dat Atariwriter op een aangegeven
positie in een dokument ophoudt met
printen, en bovenaan de volgende
pagina overgaat, voordat het printen

wordt hervat, bijvoorbeeld bij een
subgedeelte van een dokument, waarin
u elk gedeelte op een nieuwe pagina
wilt laten beginnen.
Om deze opdracht in te voegen, zet de
cursor oo de oositie waar u de oaoina-
stop wrlt rnsterlen en oruk op !@@
E.

Paglna lengte
Wanneer u een dokument maakt en
aanpast, gebruikt Atariwriter deze
f ormatie-opdracht - vertegenwoordigt
door een INVEBSE VIDEO Y in het Print
Formatting Blok - om de positie waar de
volgende geprinte pagina dient te
beginnen, te bepalen. Houd uw
paginalengte ingesteld op de waarde
132 (halve regels) voor A4-papier, of op
168 voor lolio lormaat. Voor het
achtereen uitprinten van een dokument,
zonder pagina-stops, stelt u de boven
en onder kantlijnen in op 0, en laat alle
hoofd- of voetnoten vervallen uit het
dokument.

Paginanummering
Zie Hoold- of voetnoten en
paginanummering.

Pagina wacht
Maak gebruik van deze funktie,
wanneer u een dokument oP aparte
pagina's wilt uitpranten, bijvoorbeeld op
voorbedrukt briefoaoier, ol uw eiqen
scnrurpaprer. voeg een !@ W ,n
het Print Formatting Blok bovenaan uw
dokument voor een pagina-stop op elke
pagina van het dokument. Atariwriter
houd mel het printen op onderaan elke
pagina, na het invoegen van een
schoon vel papier in uw pnnter, druk op
E!@o, het printen oP de
volgende pagina voort te zetten.

Paragralen
Kenmerk het begin van elke paragraaf
door op !!@ P te drukken.
Atariwriter vertoont een witte
paragraafkenmerk (P) op een donkere
achtergrond op die positie van uw 
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scherm. Druk f!@ in aan het ernde
van elke paragraat - AiariWnter verloont
een - op deze positie.
Twee formatie-opdrachten zijn er
verantwoordelijk voor hoe uw
paragrafen zullen verschijnen nadat ze
met Atariwriter ziin aangepast en
uitgeprint. De waarde voor p aragtaaf-
spatrering. die naast de INVEBSE
VIDEO D in het print Formatttno Blo^
verschiint. is 4 blanke halve regels, ol
driedubbele spatiering, tussen"
paragrafen.
Om deze waarde te veranderen, wtst u
de 4 en typt u de gewenste waarde rn.
De waarde voor paragraaf-inspring. die
naast de INVERSE VTDEO J wordi
vertoond in het Print Formatting Blok, is
5 spaties (vanaf de linker kantll:n). Voor
een andere paragraalinsprino, wist u de
5 en vervangt deze door de gewenste
waarde
Om paragraaf-spatdnnq te varitiren rn
een dokumenr. druk op!!@!! D en
ryp oe nteuwe waarde in op de positie
waar u de spatiering will veranderen.
Om een paragraafinsprino te
veranderen, druk op !![ft@ I en
voeg een nteuwe waarde in

Printtunkties
Bezit u een printer die niet
geregistreerd staat op het Atariwriter
Printer Selection N4enu (Zie pRtNT
FILE), en u bezit geen printer driver,
kunt u nog wel uw Atariwnter
dokumenten aanpassen en uitprinten
door de gewenste pnnlfunkttes
rechtstreeks in uw dokumenten le
voegen.
Op de plaats waar u een plntfunktie wilt
invoegen, drukt u oO !!@! O, en
Iyp oe getUkwaardige decimaal van de
passende hexadecimale code, die uw
printer begrilpt, tn. U kunl een liist van
hexadecimale codes en ge[jkwaardrge
decimalen vinden, in de handlerding-
van de printer.
Kies 3 uit het Printmenu om een
dokument te printen met een niet op het
menu geregistreerde printer.
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Prinler drivers
Hebt u een printer driver voor een
printer die niet geregistreerd staat op
het Printmenu (zie PRINT F|LE), dient u
de pnnter dnver in uw computer le
laden wanneer u het werk met
Atariwriter begint. Zie BEGtNNEN, btz.
3 voor verdere instrukties.
Printer drivers voor sommige printers
Ore nret op het Prinlmenu ziin
geregistreerd. zijn verkri jgbaar blj
ATARI EXCHANGE (APX).

Dokument printen
De eerste keer dat u deze lunktie uit het
AtariWriter-menu kiest trjdens het
werken met Atariwnter. vertoont
Atariwriter een printmenu in uw
boodschappenvenster (hebt u een pnnt
driver geladen loen u met het werken
met AtariWriter begon, verschiint het
Printmenu nret)
Voer de juiste opdracht in, gevolgd
door een fl@. (Bezir ulen andere
printer dan de geregrstreerde Atarr.
modellen op het menu, en u hebt geen
pflnter driver. kres dan 3). Wanneer u
de verkeerde printer bepaalt, dtent u
hel Atariwnter programma opnieuw te
laden. en eerst elk dokumeni wat in hel
computergeheugen zit, op te slaan, en
oe pnnt-procedure te herhalen om de
juiste printer te bepalen.
Wanneer AtariWriter vraaot: GEHELE
DOKUMENT PRINTEN YiN?, tvo Y In
en druk op fl@[ voor een vo edrge
kopre van het dokument. Of u tvpt N rn
en drukt op f!@[ en voer hLi begin.
en erndnummers van dat qedeelte van
het dokument tn dat u urtgeprjnt wrlt
hebben, volg elk van deze oDdrachten
met een f!@[ op. Tenstoite, vraagt
AtaflWriter u om het aantal gewenste
exemplaren te bepalen. Typ het
gewenste aantal in, van 1 t/m gg. en
orut< opf!@[

Printoverzicht
Dere ATARIWRTTER-handeting. geeft u
de mogelijkheid om een aangepast



dokument op uw televisiescherm te
bekijken voordat deze wordt uitgeprint.
U kunt van het printoverzicht gebruik
maken terwijl u een dokument schrijft of
aanpast.
Om een printoverzrchl te verkriigen.
orut. op lfftfll P (ts dit de eerste keer
dat u 6f een printoverzicht maakt of de
opdracht DOKUMENT PRINTEN
invoert tijdens het werken met
Atariwriter, dient u het type printer uit
het Printmenu te bepalen, zie PBINT
FILE). Atariwriter vraagt:
PRINTOVEBZICHT VAN GEHELE
DOKUMENT Y/N? Typ Y in en druk oP

f!l@ oan voerl u de begin' en
eindnummers in (elk gevolgd door een

E@ )*aarran u een printoverzicht
wilt maken.
Na het aanpassen van een pagina,
vertoont AtariWriter zijn bovenste
linkerhoek op uw scherm. Gebruik uw
cursorfunkties om naar onderen, naar
links en naar rechts van de pagina te
"lopen". Gedurende het printoverzicht,
tonen het regelnummer en
positienummer, gekenmerkt als L en C
in uw boodschappenvensler, de positie
van uw cursor aan op de aangepaste
pagina, en niet op uw scherm.
Volg de opdrachten die in uw
boodschappenvenster worden
vertoond, om een printoverzicht van
daaropvolgende pagina's te geven en
om naar EDIT FILE NIODE terug te
keren.

Gecondenseerd
EVENREDIGE EN GESPATIEERDE
tekens, verschrJnen niet als dusdanrg in
het printoverzicht. Tevens, wanneer u

een printoverzicht maakt van tekst
aangepast in evenredige of
gecondenseerde pnnt. varleeren de
linker kantlUnen van wat u hebt
ingesteld. Maar uw tekst zal juist
uitgeprint worden overeenkomstig alle
formatie-opdrachten en waarden die in
uw dokument zijn ingevoegd.
Printoverzichten vragen een bepaalde
ruimte vrij geheugen van de computer

om een aangepaste pagifla te vertonen.
Wanneer u een lang dokument schrijtt,
let er op dat u voldoende ruimte
geheugen overhoudt, ongeveer 3000
bytes voor een printoverzicht van een
standaard enhel gespatteerde paglna -

wanneer u van plan bent om een
printoverzicht te geven van den
dokument.

Printstiilen (fonts)
Atariwriter geett u keuze uit 4 printstillen
ol FONTS - zie de handleiding bij uw
printer om na te kijken of uw printer
hiervoor geschikt is.
De printstijl waarde van Atariwriter,
vertegenwoordigd door de { naast de
INVERSE VIDEO G in hel PRINT
FORMATTING BLOK, bedraagt 10
posities per inch (CPl). Om uw
standaard indeling voor
gecondenseerd printen aan te passen,
(16.7 CPI) verandert u deze waarde in
2. Voor evenredige spatiering,
verandert u dit in 3 (evenredig
spatiering werkt niet zo goed wanneer u

kolommen of tabellen opzet).
Om een printstill binnen een dokument
te vari6ren. verzet de cursor naar de
Dositie waar u met de nteuwe prlntstrjl
wrrt oegrnnen. o,ur. op !!@ G en
typ de gewenste waarde in. U kunt
gecondenseerd en evenredig prinlen
desgewenst doorelkaar gebruiken,
maar vermijdt het doorelkaar gebruiken
van deze twee printstijl bij 10 CPI op
dezellde geprinte regel.
De vierde printstijl is gespatieerd
printen (tweemaal de normale breedte).
U kunt alle drie standaard printstijlen
gespatieerd uit laten printen. Om een
oedeelte tekst voor oesoatieerd Drinten
aan re passen. voer-een f![![ E aan
het begin en aan het eind van de tekst
in die u in deze stijl uitgeprint wilt
hebben.
DE PFINTSTIJLEN DIE U BEPAALT,
WORDEN NIET ALS ZODANIG IN HET
PRINTOVERZICHT VERTEGEN-
WOOFDIGT,
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Programmeer mogeliikheid
U kunt Atariwriter gebruiken om
"SOURCE CODES" ofwel machine
taalprogramma's te schrijven en aan te
passen. Om een programma met
Atariwriter te schrijven, kies
DOKUMENT MAKEN uit het menu en
begin door het uitwissen van alle
formatie-opdrachten en waarden in het
Print Formatting Blok. Typ dan uw
dokument in. Om een geschreven
programma te compileren of uil te
voeren, dient u deze eerst op cassette
of diskette op te slaan gedurende uw
werk met Atariwriter. Nadat het werkt
met AtariWriter is beeindigd, laadt u een
programmeertaal, zoals ATABI BASIC
of ATARI MACRO ASSEMBLEFI AND
PROGRAM-TEXT EDITOR in uw
computer.
"ENTER" uw programma, (liever dan
"LOAD"), van cassette of diskette, en
compileer ol RUN het zoals gewenst.
Vooral als u van plan bent om later het
programma aan te passen of er iets aan
te voegen met Atariwriter, gebruik dan
liever "LIST" dan "SAVE" bij het
wederom opslaan nadat u klaar bent
met het compileren of runnen.

Evenredlg spatieren
Zie Printstijlen (fonts).

Dokument opslaan
Om een dokument op cassefte-bandje
ol diskette op te slaan, kiest u
DOKUMENT OPSLAAN (SAVE FILE)
uit het Atarlwriter menu. Hebt u al een
dokumentnaam aan het dokument dat
reeds in het computergeheugen zit,
gegeven, vertoont Atariwriter deze op
de bovenste regel van uw
boodschappenvenster. Op de tweede
regel vraagt Atariwriter u om de SAVE
DEVICE: DOKUMENTNAAM in te
voeren. Hoe u verder dient te handelen,
hangt ervan af of u met een program
recorder of een disk drive werkt.
Met een CASSETTE PROGRAMIVA
HECORDEB. let er op dat deze is
voorzien van voldoende lege band om
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het dokument te kunnen bevatten.
lndien nodig, spoel het bandje naar het
begin, ga dan naar de positie waar u
met het opnemen will beginnen (zie
Cassette Management). Typ dan C: in,
gevolgd desgewenst door een
dokumentnaam en bijvoeging
(dokumenten die op cassette tape
dienen te worden opgeslagen
behoeven geen dokumentnamen) en
orur,. op f!fufi op uw roersenooro.
Wanneer uw comouter tweemaal
"bliebt". drukf@enE@
gelijKijdig op uw programma recorder
in. en druk nogmaals op f@[
Met een DISK DRIVE, voeg een
geformatteerde dlskette in uw disk drive
(hebt u geen geformatteerde diskette bij
de hand, kunl u Atariwriter deze laten
formatteren - zie FOBMAT DISK). Typ
dan D: in, gevolgd door de
dokumentnaam en juiste bijvoeging
(wanneer u meer dan 66n drive hebt,
vergeet dan niet de drive waarop u
opslaat na de O te bepalen,
bijvoorbeeld D2). Hebt u uw dokument
nog geen naam gegeven, dient u dit nu
te doen. om het dokument op diskette
op te slaan. Druk tenslotte op @@.
Heett uw dokument al wel een
dokumentnaam, druk dan eenvoudig
op f!@[ wanneer Atariwriter u
vraagt: SAVE DEVICE:
DOKUI\4ENTNAAMi het dokument zal
worden opgeslagen onder dezelfde
naam naar disk drive 1.
Wanneer Atariwriter bemerkt dat er niet
voldoende ruimte op de diskette in uw
disk drive zit om het dokument te
bevatten, dan wordt getoond: DISK
VOL, NIEUW DISK INZETTEN,
oPNTEUW TNVOEREN (DtSK FULL,
LOAD MEN DISK, REENTER),
Zie DISKETTE MANAGEMENT voor
een volledige uiteenzetting over het
gebruik van diskettes met Atariwriter.



Zoek en velvang
Gebruik deze Atariwriter handeling om
een reeks tekst tot 25 posities, op te
zoeken, te vervangen of te laten
vervallen. Op bevel, zoekt Atariwriter
vanal de huidige positie van de cursor
tot aan het einde van een dokument.
Om een zoekJunktie te beginnen. druk
eerstopEEE S. Voer dan ZOEK
NAAB (SEARCH FOF ) REEKS in en
druk op ff,@[. Atariwriter vindt het
eerste gebruik van de reeks en vraagt
REEKS VERVANGEN Y/N? (REPLACE
STRING Y/N?) Tvo desqewenst Y ot N
in en druk op Ef,EE.-
Wanneer u Y intypt, vraagt Atariwriter:
VERVANG DOOFI: REEKS (REPLACE
BY: STRING). Wilt u eenvoudig de
ZOEK NAAR:REEKS laten vervallen,
drukopff@, wilt u het laten
vervangen, typ de tekst in waarmee
deze dient te worden vervangen. tot 22
posities, en druk opff@
Nu vraagt Atariwriter GLOBAAL
VERVANGEN Y/N? (REPLACE
GLOBAL Y/N?). U kunt de ZOEK
NAAR:BEEKS een voor 6en ol globaal
door het gehele dokument laten
vervanqen of vervallen. Als u Y intypt
en op ft@fl orukt, vervangt ot iaat
AtariWrrter elk gebruik van de ZOEK
NAAR:BEEKS vervallen tot aan het
einde van het dokument, en vertoont
dan EINDE DOKUMENT in uw
boodschappenvenster. Om dit 66n voor
6en te doen, typ N in en druk oP

@@ Atariwriter vervangt of laat
E-lechts fret eerste gebruik van de ZOEK
NAAR: reeks vervallen, en vraagt: MET
ZOEKEN VEHDERGAAN Y/N?
(CONTINUE SEARCHING Yi N?), U

kunt dan dooroaan zoals u wilt, typ N in
en druk op [!fu[ om het zoeken af
te breken, ot typ Y in en ga door naar
het volgende gebruik van de ZOEK
NAAR:FEEKS,

Wanneer u een ZOEK NAAB:REEKS
invoert, dient u het exact zo over te
typen, zoals het ook in uw dokument
voorkomt. Wanneer de reeks een enkel
kort woordje is, dat wellicht in uw
dokument kan verschijnen als een deel
van langere woorden, is het een goed
idee om spaties v66r en na dit woord in
te typen. Doet u dtt, moet u wel
dezeltde spaties intypen in uw ZOEK
NAAR:REEKS. En onthoud dat
Atariwriter geen kenmerken in een
dergelijke ZOEK NAAR:FIEEKS
herkent, die voorafgegaan ol gevolgd
worden door lettertekens.
Om een ZOEK- en VERVANG oPdracht
ar te breKen, oruk op oe f,flfi -toets

op uw toetsenbord. Wilt u dan een
nieuwe ZOEK NAAR: REEKS-oPdracht
bevestigen, druk op ffifif, S en tYP

in de nieuwe reeks, maar onthoud dat
Atariwriter slechts vanaf de huidige
positie van de cursor tot aan het einde
van het dokument zal doorzoeken.
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Gedeelten-hoofden
Gebruik deze Atariwriler handeling om
gedeelten en subgedeelten te
nummeren in een dokument. De
gemakkelijkste manier om het gebruik
hiervan uit te leggen is met een
voorbeeld:
Stel dat u een dokument schrijft over
voedsel. Dit dokument bevat ook de
volgende gedeelten en subgedeelten:

FBUIT EN GBOENTEN
FRUIT

VERS FRUIT
CONSEBVEN

GROENTEN
ZUIVEL PRODUKTEN

Om deze gedeelten en sub,gedeelten
te nummeren, wanneer u ze in het
dokument voert, druk op lf@ H en
typ hel niveau.nummer rn. dan de tekst
van het hoofdstuk en druk vervolgens
op@[ ln dit geval heeft "FBU|T
en GROENTEN" het hoogste nrveau,
dus typt u dit rn nall$![ H Het
niveau voor FRUIT en GROENTEN
wordt 2, en VERS FRUIT en
CONSERVEN wordt 3. Voor
ZUIVELPBODUKTEN keert u terug
naar niveau 1.
U kunt gedeelteniveau's van 1 t/m 9
bepalen. Op de plaats waar u een
opdracht invoert voor een hoofdstuk
met nummer, vertoont AtariWriter een H
op een donkere achlergrond, gevolgd
door het niveaunummer
Tijdens het aanpassen en uitprinten van
het dokument, nummert Atariwriter uw
hoofdstukken en verheft de nummers
van elk hoofdstuk tot het gegeven
ntveau.
Met andere woorden, zouden uw
hooldstukken in uw tekst over
VOEDSEL, als volgt genummerd
worden.

1. FBUIT EN GROENTEN
1.1 FRUIT
1.1.1 VERS FRUIT
1.1.2 CONSERVEN
1.2 GROENTEN
2. ZUIVELPRODUKTEN

U kunt uw hoofdstuk desgewenst
aanpassen. Voeg net zoveel spaties
tussen elk hoo{dstukniveau alsook
tussen het hoofdstuknummer en
hoofdstuktekst.
Gebruik ook paragraafkenmerken, en
ook de opdrachten centreren, rechts
vastzetten en printstijlen in kombinatie
met de hoofdstukfunkties om uw
hoofdstuk desgewenst aan te passen.
Om de nummering van hoofdstukken
om te zetten, zeg maar in een langer
dokument, waarin u een genummerd
systeem van gedeelten in elk hoofdstuk

[Jl ["8:'"" t,','# I f;,,ffii'il'
rn en hel gewensle niveaunummer
wanneer u de volgende hoofdtekst
invoert.
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Subschriften en superschriften
Deze worden een halve regel onder of
boven de regel geprint. Sub- en
superschriften zijn vooral handig
wanneer u over chemische of
rekenkundige lormules schrijft en ook
bij voetnootnummering in uw
dokument. (kijk uw printerhandleiding
na om te zien of de printer de
mogeliikheid sub- en superschrift
bevat).
Om een subschrift te bevestiqen, druk
op lf$fl i vooroat u oe gegevens
die in subschrift dienen te worden
geprint, intypt, en druk erna op fflt@
t.
Om een superschrift te bevestiaen,
o,r' opEEEE ".,co. en EEG! { ^a
de gegevens die in superschrift dienen
te verschijnen in.
Atariwriter vertoont pijltjes naar onder
en boven in INVERSE VIDEO schrift op
de positre waar deze opdrachten Trjn
ingevoegd. Dus verschijnt de
chemische formule voor water als volgt:
HJ2IO op uw scherm, en de befaamde
theorie van Einstein over Relativileit als:
E = mct2l. Als u een superschrift o wilt
gebruiken als graden symbool, zou bijv.
het kookpunt van water verschijnen als
1 00tolC.
Let op: Sommige printerbezitters die
hun printer hebben aangesloten door
de Atari 850 lnterface Module, zijn wel
eens problemen tegengekomen
wanneer ze sub- en superschrift
opdrachten in hun dokument
gebruikten, vooral wanneer deze
opdrachten in de nabijheid van de
rechter kantliin van een geprinte pagina
waren ingevoerd.

Tabulator (Tabs)
De reeks pijltjes die om de 5 spaties
naast elkaar bovenaan uw
boodschappenvenster verschijnen
wanneer u het werk met Atariwriter
begint, vertegenwoordigen de TAB-
instellingen van de Atariwriter. Om de
TABS anders in te stellen, druk eerst op
@EE dit wist de huidige
instelling. Vervolgens, om een nieuwe
instelling te bepalen, zet de cursor op
de positie waarop u een nieuwe
instelling wenst. en druk opfS[
Eq. TABS die u zell instelt worden
niet als deel van uw dokument
opgeslagen. Wanneer u een dokument
opslaat, waarin u uw eigen TABS hebt
ingesteld laadt het dan nogmaals op
wanneer u later eens met AtariWriter dit
dokument bewerkt, de TAB-
voorinstelling zal nogmaals verschijnen;
en u dient uw eigen TABS weer in te
stellen wanneer u ze wilt gebruiken bij
het aanpassen van dit dokument.
TABS worden misschien vaker gebruikt
om cijlerkolommen of kolommen
woorden af te drukken. Hoewel de
TAB-instelling die op uw scherm wordt
vertoond, slechts 36 posities inneemt, -
de maximale breedte van uw
schermregel - kunt u ze toch gebruiken
om kolommen in te stellen die de
36-positieslengte overschrijden op een
geprinte pagina met volle breedte.
Wanneer u na de schermregel TABS
instelt, voer eenvoudig 36 in de TAB-
instelling die u op de volgende
schermregel om aan te geven waar de
tekst die u daar invoert, verschijnen zal
op uw geprinte pagina.
Bijvoorbeeld, om 4 kolommen van 3
cijferposities om de 10 posities te
maken, stel uw TABS op 4, 10, 20 en
30 in. Let op dat de uitgevulde rechter
kantlijn funktie niet in gebruik is (JO).
Voeg vervolgens uw cijfers kolom voor
kolom in, en typ de eerste drie op de
TABS 10, 20 en 30 en de vierde op in
instellinq 4 op de volqende beeldregel,
rensrone orux op f,ffufi om ore
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geprinte regel af te sluiten en herhaal
dezelfde procedure om de volgende rij
cijfers in te voegen.
Wanneer u kolommen ol tabellen cijfers
opzet, kunt u natuurlijk altijd de juiste
formatie op het printoverzicht nakijken.

Tekst onderstrepen
Om onderstreepte tekst in een
dokument te voeren, druk op de Z
toels voordat u de tekst inrypt. De lekst
die onderstreept dient te worden
verschijnt op uw scherm in INVERSE
VIDEO. Druk nogmaals op de tl
toets om naar de normale tekst terug te
keren, U kunt tevens normale tekst
veranderen in onderstreepte tekst en
vice versa. Zet de cursor aan het begin
van de tekst die u wilt veranderen endrukop@U.
Kijk de handleiding bij de printer na, om
te zien of de printer de mogetijkheid te
onderstrepen bevat.

Hoofdletters en kleine letters
(onderkast)
Om een enkel hoordletterteken in te
voeren, houdt u natuurlijk de SHIFT-
toets ingedrukt terwill u het teken intypt.

Voor uilqutqld hoofdletters drukt u op

#nF*"*oo,oistdeE@E.
TOETS OP EEN GEBRUIKELIJKE
SCHRIJFMACHINE. Druk op @@ om
naar onderkast letters terug te keren.
Met Atariwriter kunt u tevens reeds
ingetypte letters veranderen naar
hooldletters of vice versa.
Om dit te doen zet de cursor onder de
letter die u wilt veranderen en druk op
@@
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EDITA

Alineaspatiering
Aanpassen

B
Blok tekst rechts
Blok markering
BREAK toets
Bytes
Beginnen
Boodschappen-
venster
Bovenste marge

,t1,
Cassettes

19, 20, 22, ?9, 37
7

23,27
15, 16,30,37
17,41
9, 19, 37, 40
3

4,9, 19,31,34
19-22, 29, 30, 37

3, 10, 11 . 27 , 32,
36,37,41
zJ, zt
4, 18, 38, 39
26,28
3,4,6, 11,29,33
4
8
20,37

Foutmeldingen 4,31-33
Failsale butfer overvol '15

Failsafe tekst buffer 8, 15, 16, 31 , 37
Formatteren van
diskette 3, 10,26,30,33
Formatteren van

FILE

Einde document
EHASE
ESC toets
Evenredig printen

document
Fonts

Geheugen

Geheugen vol, laden
inkompleet
Gedeelte
hoo{dstukken

3, 7-8,9, 18,31,
40
16, 41
11 ,12
3,8,9
20,40,41

4, 17.22, 33, 43
18, 19-22, 29, 40

20-22,38,39
22, 23, 24, 31 ,

36,40
9, 11,19,39,37,
40

11,36

26, 42, 43

Centreren van tekst
Cursor positie
Compatabiliteit
CFEATE FILE
Cursor
Cursor beweging
Continu printen

,l
TI
Gecondenseerd
printen
Gespatieerd printen

Document maken
DELETE FILE
Documenten laten
vervallen
Diskettes

DOS
Dubbel koloms
printen
Dupliceren van tekst
Document wissen
Document vastzetten
Documentnamen

Document laden

3, 4, 6, 11,29,33
3, 25,30-32

3, 25, 30-32
3, 10-1 1 , 26, 30,
36, 37, 41
3, 10-1 1 , 30, 33

18,21 ,22,31
26,31
11 ,12
10, 30, 35-37
10, 11,25,28,
30, 32, 33
3, 11,32,33,37

Herstellen van
documenten

Hooldnoten
Hoofdletters

I
lnspring
INDEX OF DISK
FILES
lnvoegen van tekst

3, 7-8, 9, .18, 
31 ,

40
23,24,35
45

19, 20, 22, 29,38

8,36
45



J
K

Papier afmetingen 19, 38
Paragraal 5, 13. 20, 22, 38
Paragraaf spatidring 19, 20, 22, 29, 3L
Printerbeheersing 8,9,26,38
Printer drivers 39
Printer keuze menu 8,9, 18,38
PRINT FILE 3, 8-9, 21 , 38, 39
Printlormatting blok 4, 17, 19, 21, 22
Printen, selektief 9
Printen, enkel pagina 26

a
R

M
Marges

Kleine letters
(onderkast)
Kantlilnen

Kapitalen

Linker kantlijn
LOAD FILE

45
19-22,30-31 ,

JO.J/
45

Prinioverzicht
Printstijlen
Programmeer-
mogelijkheid
Printfunkties
Printmenu

Regelnummer
Regelspatiering
RAM
Return toets
Rechter kantliJn

Samenvoegen van
documenten
Samenvoegen van
tekst
SAVE FILE
Schermregel
Scherm,,oprollen"
(scrolling)
Sektoren
Subschrift
Superschrift
System Reset toets

18,20-22,31 ,39,
18, 19-22,29,39,

26,40
38
8, 9, 18, 38

4, 18, 39
19, 20, 22, 29, 37
9, 27 ,34
s,36
19-22, 29, 30, 37

19, 22, 29, 30, 37
3, 1'1, 32, 33, 37

19-22,30-31 ,

36-37

'1 1,36
3,4

19, 20, 22, 29, 37

45
13, 45

3, 10, 37

stop 26,37
lengte 19,20, 29, 38
nummering 23, 24, 29,35,38
wacht 26.38

11,25,27-28,31

26,37
3,10,37
4,21

8, 25, 35
35
26, 43, 44
26, 43, 44
4

Memory full,
incomplete load
Menu

N
o
Onderste kantlijn
Omzetten
(converteren) van
documenten
Onderkast
Onderstrepen
Opslaan van
document

P
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
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Tekenpositie 4,18,20,21,38
Tekst laten vervallen 8, 15, 17,30



Tekst invoegen
Tekst samenvoegen
Tekst verplaatsen
TABS
Tabulator instelling
10 Bytes of free
memory remain

8, 36
26,37
15, 37
4,27, 43, 44
4,27 , 43, 44

.t/

w
Wissenvan documentl 1, l2

x
Y
z
Zoek en vervang 1G17 , 41, 42

Uitgevoelde rechter
kantlijn 19, 20,22,29,37

Voorinstellings-
waarden
Vastzetten van
document
512 Bytes ol free
memory remain
Voetnoten
Vorm printen
Verplaatsen van tekst

19-21 ,24,29,35

10, 30, 35-37

9, 34
23-24,35
26,34
15, 37
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