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Uitpakken van het Spel

odot hel ATARI 2600rM Video Compuler SysteemrM is
uitgepokt. behoren de volgende delen oonwezig
Ie zl]n:

t 2600 Video-Compulersysteem Console
r Twee stuurknuppels
r Wisselstroom-odopler
r Progrommo-cossetie met instructies
r Documento'iie pokket inklusief gorontiekqort
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Aansluiten van de Console
e console kon gemokkelijk op Uw televisie
oongesloten worden. Koppel de ontenne'kobel los von

- 
de televisie en sluil de spelkobel von Uw Vrdeo

Corpuier Sysleem oon de VHF ontenne-rngong von Uw
lelevisie loeslel.

RECHTER C

SPELKASEL

STROOM-AOAPTER

Opmerking: lndren Uw VHF ontenne-inoono niei oonsluitboor
is met.de spelkobel von het Video Co-mpu-ter Systeem, don
heeft U woorschijnlijk een odopter noOig. Roocjpleeg Uw
hondeloor.

Stroom-Adapter
Sluit de stroom-odopier oon de ochterkont von de console.
Lel doorbij op d.ot_de oon/uit.schoketoor (POWER) von de
console op 'Un' (OFF) stoot; sleek don de odopte-r in een pos-
send slopcontoct.

Opmerkingf Vetzeket uzell ervon dot Uw slroom-odopier mel
Uw stroomvoorz jen jng overeen komt. Roodptee-q U;- - -
hondeloor indien U niet zeker benr.

KANAAL-SCHAKELAAR



Gebruik van de Commandoposten

Sleok de kobels vqn de betretfende commondopost in de
ochlerkonl von Uw console, Voor de meeste spelen voor 66n
speler, gebruikl U de linker uitgong (LEFT CONIROTTER). Zie
voor verdere deloils hel inslruklieboekje.

Opmerking: Sommige ATARI spelen worden mel een ondere
commondopost gespeeld. Drooi{egeloors, de ATARI kinder-
commondoposi (voor kinder-cossettes). en de VIDEO TOUCH
PADrM kunnen ofzonderlijk verkregen worden.

Kanaa FSc hakelaa r
{CHANNELI

Het Video Compuler-Sysleem is lobrieksmqlig voor een niet-
uilzendende VHF-zender gemookt, Schuif de konool-
schokeloor (CHANNEL) von de console noor 3 en stel Uw
televisie toestel in op konool 4, Wonneer U storing verkrijgt op
dil konool, schokel de console don op 2, en Uw Jelevisie
loestel op konool 3.

Omzetten van de Televisie naar het Normale
Programma
Om noor hel normole onlvong lerug te keren dienl U Uw
lelevisie{nlenne weer op Uw televisie toestel oon te sluilen.
Lel doorbij op dol Uw Video Compuler Systeem uitgeschokell
is, en de stroom-odopter onlkoppeld is,
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Computerschakelaars

AANi UIT.SCHA(EIAAR

TV.7YP€ SCHA(EI,AAR

chokel de PowER-schokeloor vqn de console uil (OtF)
voordo.l een ATARI spelcossette ingesloken of veMijderd
wordt. Dil om de electronische onalerd€len le be-

schermen en de levensduur von Uw ATARI spelcompuler le
verlengen.

De cossetie wordt mel h6t elikel noor boven voorzichtig ln de
cossetle gleuf geschoven. Overtuig uzelf ervon dol de
cossette vost zil, moor FORCEER HEI NIET. Schokel doorno de
POWER-schokeloor noor ON.

Belongrirk Indien ge6n speelveld verschijnt, schokel de slroom-
schokel uit en don weer oon. H6t is mogelijk dot U de
cossetle ingeschoven heett terwijl de slroom-scholeloor oon
slond.

Do cossetle wordl veMijderd door hoor rechl uit de gleul le
lrekken.

SPEL.HERHAUNG SCHAKELAAR

SPE[XEUZE.SCHAKELAAR

TV-Type Schakelaar
ITV rYPEI

Zel deze schokeloor op COIOR, wonneer U oo een kleuren
televisie speell. Zel de schoketoor op B/W wohneer U op een
zwort-wit ioeslel spe€lt,

MOEIUJKHEIDS.SCHAKELAARS



FUnafstelling

lndien Uw televisie rs voorzren von een outomolische frinofsiel-
ling, schqkel deze don uit en reoel Oe beetOscneroie inet aL
hond. lndien Uw kleurentelevisie olleen kleuren onivonot won.
neer de fijnofsielling in werking is, lqoi deze don inge-'
scnoketo sloon.

SpelkeuzeSchakelaar
(GAME SELECT)

Bij de meeste spelen wordl de GAME SElIcl-schoketoor
gebruikl voor t|et kiezen von een bepoold spel o,
spelvoriolie, Zie hel ingesloten instruktieboekje bij de
cossette voor meer detoils,

Game Reset Schakelaar
{GAME RESET}

Bij de meesle spelen word'l door de GAME REsEl-schokeloor
over te holen of op de rode knop von Uw commondoposi le
drukken hel spel gestori. Met de GAME REsEl-schokeloor kon
ook tijdens hel spelverloop hel spel opnieuw begonnen
worden. Zie voor verdere detoils Uw spelhondl6iding.

Moeilijkheids-Schakelaars
lDrFFrcuLTY)

De moeililkheids-schokeloors worden meeslol gebruikl om het
spel uitdogender te moken voor de geoefende speler, of om
de bekwoamheden von twee spelera in evenwicht te houden.
Bil sp€len voor twee spelels gebruikt de speler wiens com'
nionOopost op de linker uitgong oongesloien is de linker
moeiliikheids-schokeloor j de speler wiens commondoposl
rechts oongeslolen is. de rechter moeilijkheids'schokeloor.

ln sommioe sDelen vervuli de moeilrikheids-schokeloor
ondere fJncties. Zie de spelinstructies voor veldere detorls.
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U
volgen

Onderhoud
w ATARI Videocomputersysleem behoort U joren
plezier te bezorgen. Om hel opporooi in gosde slool
te houden. gelieve de volgende oonwijzingen op te
:

r Schokel oltijd de slroom uil wonneor U een cossotte
insteekl op verwijderd.

f Het gebruik von een wisselstroom-odopter onders don die
ontworpen voor gebruik met Uw 2600 Video Compuier
Systeem. kon deze beschodigen.

I De console niel oplillen oon de regeloors of droden.

a Geen vlorislot en over de console of cossettes morsen.

I Houd Uw-console, regeloors en cosseties uil overmotige
worme of vochtige omgevingen.

r Loot de console, regeloors en cossettes niei vollen.

r Als het opporoot niel in gebruik is, schokel don de
stroomschokeloor uil en hool de slroom-odqpter uil hel
stopconloct.

r Mook de regeloors en de console met een weinig
vochlige doek schoon.

Uw Video Compuler Systeem is ontworpen om phosphor-
sporen, of het qchterblijven von hei speelvetd-beetd op Uw
televisie scherm le voorkomen. Wij bevelen echter oon dot U
de volgende voorzorgsmqotregelen in och.t neeml:

r Dim de controsl-knop op Uw televisre toestel wonneer U
speelt.

I Schokel het Video Compuler Sysleem uil wonneer U het niet
gebruikl.



Localise ring van Storingen

VERSCHIJNSEL \VAARSCHIJNLIJKE
OORZAAK EN
OPLOSSING

! I zult ontdekken dot de meeste problemen met Uw ATARIt, yJ?ffi f;$38i" 
';H??U 

;?3ti&*TE[!1"{ 3ts%:T'
de volgende lijsl no voor mogelijke oorzoken en oplo-ssingen.

Geen spe€lveld, ot wil-grus
beeld.

Slroomschokeloor nlel oqn.

Cossette ingestoken terwijl
de slroomschokelqor oon
slond, Schokel de POWER-
schokeloor uit en doorno
weer oon.

Antenne-kob€l of odopler
zijn niet goed oqngeslolen.
Go olle verbindingen no.

Sloring op Uw televisie-
konool, Go Uw konool keuze
no op zowel de lelevisie ols
de console (zie pogino 43).

Speelveld onscherp en
instobiel.

TV mE-schokeloor in ver-
keerde stond. Verzeker Uzelf
ervon dot deze op COIOR
stoot voor een kleuren
televisie, en op BA,V voor een
zwori-wit televisie,

Storing op Uw televisie-
konnool, Go Uw
konoolkeuze no op zowel de
televisie ols de console (zie
pogino 43J.
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VERSCHIJNSEL WAARSCHIJNLIJKE
OORZAAK EN
OPLOSSING

Anlenne-kobel niei goed
oongesloten op de ochter
kont von Uw lelevisie loestel,

Regeloors werken niei go6d, Go in Uw inslruclieboekje no
of U de juiste regeloors en
controle-stekker gebruikl voor
dit spel,

Geen geluid. Slel de geluidsterkle von Uw
lelevisie of. Het spel€eluid
komi uil de lelevisie
luidspreker.
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Geen lelevisie progrommo. Sluit Uw tolevisie onlenne-
kobel opnl6uw oon.

Mochi nieis von hel bovenstoonde helpen, ne€m don contocl
op mel uw ATARI hondeloor.
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