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Uw ATARI TRAK-BALL
Gefelicileerd met Uw oonkoop
von de ATARI TRAK-BALL common-
doposl! De TRAK-BALL common-
doposl heetl dubbele vuurknop-
pen en biedt precisie conlrole
over 360 groden voor bliksem-
snelle octie en di mogeltkheid
om ogenblikkeli,k ie storlen en te
stoppen. Bovondien kunl U Uw
TRAK-BALL gebruiken met hel
ATARI Video Compuler Sysleem
of mel iedere ATARI Home Com-
puler voor olle spelen, die mei
een sluurknuppel bediend
worden.

Om de TRAK-BALL in werking te
slellen, behoetl U olleen moor de
commondoposl in contocl no. ,t

le sleken, Voor spelen met twee
sp€lers, steekl U de slekker von
de lweede commondoposl in
conloct no. 2. zel de TB/JS

schokeloor op JS. Bil bepoolde
ATARI spelen kunt U de schoke-
loor ook op 18 zetlen. ln deze
positie gool Uw speler bewegen
met een snelheid evenredig met
de snelheid von de bol von de
commondoposl.

opmelking: Als u MlsslLE coM-
MAND'"op Uw ATARI Computer
sp66ll, kunt U de TB/JS schqke-
loor op TB zetten, moor U moet
don (CONIROL) I op Uw toelsen-
bord tikken olvorens hel spel de
beginnen. Als U enige moeilijk-
heid hebi bij het besturen von de
cursor, druk don op (RESEI) en
begin opnieuw. Ook moel U erom
denken dot U geen oonvolsgolven
kunl oversloon terwijl U MISSILE
COMIVIAND speelt mel de TRAK-
BALL op TB gezel,

Onderhoud
r Om de logers von de TRAK-
BALL te beschermen, dienl U de
bol schoon le houden door deze
dikwijls mei een zochte droge
doek schoon te vegen.

I Houdi de builenkont schoon
meJ een zochte, enigszins
vochlige, doek,

I Wees voorzich'lig do'l ge€n
vlo€isloffen in de bolhouder
doordringen, lool Uw common-

6

dopost don zo snel mogelUk
deskundig controleren.

r Til de TRAK-BALL niei op oon
het eleclrische snoer.

r Siel de TRAK-BALL niet blool
oon zeer hoge temperoluren of
oon vochl.
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