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Gebruikers H and leiding
Uw ATARI 2600
adat het Atari 2600rM Video Computer SysteemrM is
uitgepall, behoren de volgende delen aanwplrg
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De ATABI 2600 spelcomputer
E6n ioystick

E6n stroom-adapter
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Aansluiten van de console
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e console kan gemakkeliil op Uw televisre aangesloten wo,den.
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Steek het andere uiteinde van de kabel in de aansluiting aan de
achterziide van de console

Sttoom-adapaet

Sluit de stroom.adapler aan de achterkanl van
de console. L9i daarbii op dat de aan/uit
schakelaar (POWER) van de console op'Uit'
(OFF) staai; steek dan de adapter in een
passend slopcontact.
Opmerking: Verzeker uzelf ervan dat Uw
slroom-adapter met Uw stroomvoorziening
overeen komt Raadpleeg Uw Alari handelaar
indien U n et zeker bent.

Joystick
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Omzetten van de televisie naar programma-ontvangst
Steek de kabel van de betreflende Joystick in
de achterkanl van Uw console
Voor de meesle spelen voor 66n speler.
gebruikt U de linker uilgang {LEFT
CONTROLLERI. Zie voor verdere delails her
instruktieboekje.

Alvorens naar het gewone televisieprogramma terug te keren, moet U
het apparaat uitschakelen en de sroomadapter uit het conlacl
verwiideren. Daarna sluit U de lelevisie-antennekabel weer aan op Uw
lelevisretoeslel

Opmerking: Sommige ATABI spelen worden
met een andere commandoposl gespeeld. Paddles, de ATARI KIDS
commandopost, en de VIDEO TOUCH PADrM kunnen afzonderlilk
verkregen worden

Hoe te beginnen
al
\
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chakel de PowER-schakelaar van de console uil {OFFI
voordat een A IAql spercassette 'ngestoren ot verwrtderd
wordt. D,t o.n de plectron,sche onierde en le beschetmen pn de
levensduur van Uw ATARI spelcomputer te verlengen.

Het inschuiven van de cassette
De cassetle wordt met het etlkel naar boven voorzichtig in de casselte
gleuf geschoven. Ove(uig uzell ervan dat de cassette vast zit, maar
FORCEER HET NIET. Schakel daarna de POWER-SChakelaar naar ON.
Hel rode POWER lamp,e geerl aan dal er spannrng rs

Belangriik: lndien geen speelveld verschijnt, schakel de
stroomschakelaar uit en dan weer aan. Hel is mogelijk dat U de
casselle ingeschoven heeft lerwijl de stroom-schakelaar aan stond

Het ?fstemmen op Uw televisie
Hel 2600 sysleem is fabrieksmatig afgesleld voor een niet uitzendend
zendstation in Uw omgeving Schu f de kanaalschakelaar aan de
achlerkant van Uw apparaat naar 3 en stel Uw televis etoestel in op
kanaal 4 VHF Ind en U storing verkriigl op dit kanaal, schurf dan de
kanaalschakelaar naar 2 en stel Uw televrsie in op kanaal 3

Fijnafstelling
Indien Uw televisie is voo12ien van een automatische fijnalslelling,
schakel deze dan uit en regel de beeldscherpte met de hand lndien
Uw kleurenlelevisie alleen kleuren ontvangt wanneer de fijnafstelling in
werkrng is, laat deze dan ingeschakeld staan.

Regelaars van
de console
TV-Type Schakelau (TV

fYE)

Moeilijkheids-Schakelat (DIFFICULTY)

Zet deze schakelaar op COLOR wanneer U op een kleuren televisie
speelt Zet de schakelaar op B/W wanneer U op een zwart wrl toeslel
speelt.

Spelkeuze-Schakelaar (GAME SELECT)
Bij de meeste spelen wordt de GAME SELECT-schakelaar gebruikt
voor het kiezen van een bepaald spel of spelvariatie. Zie het ingeslolen
insiruktieboekie bij de cassette voor meer details.

De moeiliikheids-schakelaars worden meestal gebruikt om hel spel
uildagender te maken voor de geoefende speler, of om de
bekwaamheden van lwee spelers in evenwicht le houden. Bij spelen
voor twee spelers gebruikt de speler wiens commandopost op de
linker uitgang aangesloien rs de linker moeilijkheids-schakelaar; de
speler wiens commandopost rechts aangesloten is, de rechter
moeiliikhe dsschakelaar.

ln sommige spelen vervult de moeiliikheids schakelaar andere

functies Zre de spelrnstructies voor verdere details.

Game Reset Schakelaar lcAlUE RESET)
Bij de meeste spe en wordt door de GAME REsET,schakelaar over te
halen of op de rode knop van Uw commandopost le drukken hel spel
gestari. Met de GAME-RESET-schakelaar kan ook tijdens het
spelvedoop het spel opnieuw begonnen worden. Zie voor verdere
delails de spelinstruclies.

Onderhoud
w ATARI 2600 Video-ComputerSysteem spel behoort U jaren

plezier te bezorgen Om het apparaal in goede staal te houden,
gelieve de volgende aanwijzingen op te volgen:
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Sciakel altrld de slroom uit wanneer U een cassette insteekt ol
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Als het apparaat niel in gebrurk rs. schakel dan de stroomschakelaar uit en haal de stroom-adapter urt het stopcontacl
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i\raak de regelaars en de console met een weinig vochtige doek

verwijderd.
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Het gebruik van een wisselstroorn-adapter anders dan die
onlworpen voor gebruik met Uw 2600 Vrdeo Computer Systeem,
kan deze beschadigen
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De console niet oplillen aan de regelaars of draden.
Houd Uw console, regelaars en cassettes uit overmalige warme ol
vochlige omgevingen.

Uw ATARI 2600 rs ontworpen om foslorsporen, ol hel inbranden van
hel speelveld-beeld op Uw televisie scherm te voorkomen. Wij
bevelen echter aan dat U de volgende voorzorgsmaalregelen in acht
neeml:
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Dim de contrast'knop op Uw lelevisie toeslel wanneer U speeli
Schakel het console uit wanneer U het niel gebruikt.

Laat de console. regelaars en cassettes niel vallen.

Eerste hulp
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w ATABI 2600 spel is een hooqwaard,g kwaliteilsproduc I
*aa,op na producrre een zo,qurid,ge co;rrole wordt toegepasl
Mochl;n erzrch onverhoopl ioch p-roblemen voordoen. 6a dan

VEBSCHIJNSEL

MOGELUKE
OOBZAAK EN OPLOSSING

Speelveld onscherp en
instabiel

TV TYPE-schakelaar in verkeerde

Geen geluid

Stel de geluidsrerkte van uw lelevisie af. Het spel-gelurd komt urt de
televrsie-luidspreker.

Geen lelevisie programma.

Sluit Uw lelevisre anlennekabel op-

de volgende lijst na voor mogeliike oorzaken en oplossingen. Denk
eraan Uw televisie uit te schakelen en om de stroom-adapter uit hel
conlact te verwijderen alvorens U eleckische aansluitingen

conlrolee(

VERSCHIJNSEL

MOCELIJKE
OORZAAK EN OPLOSSING

Geen speelveld of wit-grijs op
het lelevisiescherm

Cassette niet goed in het aPparaat
gestoken Schakel he1 apparaat uit,
en steek de casselle er nog eens
in Schakel daarna het apparaat

weer aan. Het rode POWERlampje moet branden
Anlenne-kabel of adapter zijn niel
goed aangesloten Ga alle
verbindingen na.
Storing op lJw televrsre-kanaal Ga
Uw kanaal keuze na op zowe de

stand. Verzeker Uzelf ervan dat
deze op COLOR staat voor een
kleuren lelevrsie, en op B/W voor
een zwart wrl televisie
Storing op Uw televisie-kanaal. Ga
Uw kanaalkeuze na op zowel de
televisie als de console
Spelkabel nret goed aangesloten
op de achierkanl van Uw lelevrsie
loestel. Ga beide verbindingen na.

Mocht niets van het bovenstaande helpen, neem dao coniact op met uw
ATARI handelaar

televisieasdeconsole
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