
PORTFOLIO
OWNER'S MANUAL ADDENDUM

WAARSCHUWING VOOR
DE GEBRU!KER
Er kunnen 2 omslandigheden voorkomen, waarin Uw Portlolio
niet werkt zoals in Uw Portfolio-gebruikershandleiding is
beschreven.
Het is belangrijk hiermee rekening te houden, daar dit gege-
vens verlies kan veroorzaken.

1 . Beeindig een document in de lext editor nooit mel een
@ gevolgd door een @ (de grote toets rechts op
het toetsenbord met de gebogen pitl).

Als U dit Wel doet, kan een 'system errof optreden als U dit
file opnieuw gaat laden. Deze 'system error' zal U verplich-
ten de batterijen uit Uw computer te verwijderen, hetgeen
verlies van alle gegevens in drive C: zal veroorzaken (inclu-
sief hel alarm van Uw agenda). Voorkom dit probleem, door
aan het einde van alle text files 2 keer een @ te ge-
ven.

Als U per abuis een text file met E@ @ heeft be-
eindigd en de'system error'doet zich voor bij het laden van
dit file, moet U Uw computer een 'reset' geven. (zie Cold
Bool in Uw handleiding).

Als een copy van dit file op een geheugen kaart staat, kunt U
inplaats van het file te 'laden' het file 'mergen'.(Zie hooldstuk
'Buitt-in text editor'van Uw handleiding).

2: 'Non-weekend' repeterend alarm werkt niet. GEBRUIK
DEZE OOK NIET. Ze kunnen een 'Cold Boot' noodzaken,
zoals hierboven omschreven.



Er zijn nog een aantal omstandigheden die de gebruikers zor-
gen hebben gebaard, maar welke geen feitelijke routen van de
compuler ziin.

'1. Het scherm licht op als de computer uit slaat. Dit is gebrui-
kelijk. De Portlolio moet periodiek 'wakker'worden om na te
gaan of moel worden gealarmeerd.

Er zijn 2 snelheden waarbij dit gebeurd. De 'normale' snel-
heid is om de '128 seconden. De hoge snelheid is elke se-
conde. De 'hoge' snelheid moet zo weinig mogelijk worden
gebruikt i.v.m. het snel leeg raken van de batterijen. De
keuze van de snelheid gebeurt d.m.v. de set-up mode, onder
Drsplay... Speed (Normal ol Fast).

2. Het alarm lijkt te vroeg a, te gaan. Zoals boven omschreven,
is dat het gevolg van het'wakker' worden van de Portfolio
om de 2 minuten. Wij veronderstellen dat hel alarm beter le
vroeg dan te laat af kan gaan.

3. Er verschijnen vreemde tekens op het scherm. Dii kan onder
een tweetal omslandigheden voorkomen.

. als de batterijen ziin vervangen en het contact snel aan
en uit zijn is gezet.

. als de batterij-contacten vuilzijn en de batterijen niet
onmiddellijk zijn vervangen na de'low-batlery' indicatie.

Als er vreemde tekens zUn verschenen, is een 'Cold Boot'
vereist. (zie handleiding)

4. Als U een ingebouwde applicatie gebruikt, kunt U de
Port olio uitzetten door geli,kiijdig indrukken van E eng toetsen. Als U dit doet zal de display tijd bevriezen, De
interne klok blijft echler doorlopen. Nadat U de Portfolio weer
heeft aangezel, zal na het indrukken van een toets, de juistg
lijd weer in het display worden aangegeven.



TER OVERWEGING
Het maken van Back-up's

De fle die in de interne Ramdisk C: opgeslagen, h,orden be-
waard door de in de Portfolio geplaatste batterijen. Normaal zult
U na de'low battery' indicatie kans hebben de batterijen te ver-
vangen om gegevens verlies te voorkomen. Het kan echler ook
voorkomen dat de batterijen eerder dienst weigeren, zonder dat
de 'low battery' boodschap is verschenen, met als gevolg hel
verlies van gegevens in Ramdisk C: Zoals met alle computers,
is het slerk aan te bevelen regelmatig back-up's te maken van
Uw files. Voor dit doel kunt U geheugen kaarten gebruiken +
het DOS COPY commando, ol via de 'Smart Parallel Interlace
en het'file iransfer' programma kunt U Uw files 'Uploaden' naar
Uw Personal Compuler, waarna U deze op diskette kunt
bewaren.

Kiezen van een telefoonnummer,

De ingebour.rde telefoonkiezer {tone dial) voldoet aan de eisen
van de meesle lelefooncentrales. Dit geldt echter niet voor alle
localies (verouderde centrales etc,). Pogingen om automatisch
te kiezen in deze gevallen leiden tot verkeerde aansluitingen. U
zult begrijpen dat het builen onze competentie valt hierin wijzi
gingen aan te brengen. Ook is het dan soms aan te bevelen
andere toestellen te gebruiken.

File-naam conventies.

Ten behoeve van hei benoemen van file namen voor Uw
Portlolio files dient U uitsluitend de ASCII karakters A-Z +
nummerieke karakters te gebruiken. Gebruik geen vreemde
karakters met accenten etc., daar deze niet door de eerste let-
ter van menu's kunnen worden geselecteerd.



Limitering Clipboard grootte.

U kunt een aantal duizend tekst karakters knippen ol opslaan in
het Clipboard. Grotere hoeveelheden lekst kunt U venverken
door 'Cut en Paste' ol'Store en Paste' verschillende keren te
herhalen.

Alarm boodschap.

De loulmelding 'All alarms are set in the past and so will not get
on'waarschuM U ervoor, dat alle alarm meldingen in Uw dag-
boek voorkomend, betrekking hebben op oude data. Oit heelt
uiteraard als resuttaat dat er geen alarm meer at kan en zal
gaan. Als uit een dagboek-file en een alarm is algegaan wordt
dit vanzelfsprekend een oud alarm. U kunt ze bewaren (save)
als herinnering aan oude afspraken of U kunt ze 66n voor 66n
veMijderen (deleie). ln elk geval, als de boodschap verschijnt
dat'alle alarmeringen in hei verleden'zijn gezet, heeft U de
mogelijkheid hel gehele dagboek-file te verwijderen en een
nieuw file aan te maken met nieuwe alarmeringen, of U heeft
de systeem datum en tijd foutiel geinstalleerd.
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