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BEDIENUNGS-ANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTION

MANUALE D'ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

.GEBRUIKSHANDBOEK

THE CONTENTS OF THE CARTON AS STATEO IN THIS MANUAL
liE HEaesv aueNDED To READ As FoLLows I'''-i 

cinE 2600vtoEo coMPurEB sYsrEM coNsoLE'
2 ONE POWEB TRANSFORMER.
3 ONE SUPER CONTFOLLE R.

DE INHOUD VAN DE DOOS ZOALS VERMELD IN OEZE
cEeii0ikSAat{wt.,zlNG ls HIEBBIJ GEwlJzlGD lN :

1 EEN 2600 SPELCOMPUTER.
2 EEN NETVOEDING.
3 EEN SUPEB CONTROLLER.

IL CONTENUTO DELLA SCATOLA DICHIARATO SU OUEglO,
i.,r-dl-rjiG'i' coE nEiio out sorro E DEVE ESSERE LErro
COME SEGUE :

1 UNA UNITA' BASE 2600.
2 UNA ALIMENTATORE.
3 UN COMANDO.

,OEB INHALT DES KARTONS, DER IN OIESEM MANUAL
oiE'dcl'6ii.i isi. wiao xleaMtr wlE FoLGr BEFrlcHrlGr"^''-i-Eiru zeot, Viiieo coupuren sYsrEM GFUNDGEFAET'

2 EIN NETZGE BAET'
3 EINSUPERSTEUERKNUEPPEL.

- EL CONTENIDO DE ESTE CABTON, SEGUN SE IN.DICA EN

eiitinr,ilt. nn sDo BEcrlFlcADo coMo sIGUE "-- i ur.ra vtoeo coMPUTADoRA 2600.
i ut.l at-tueruraooR oE coRIENTE'
3 UN SUPER CONTROLER.
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Uw ATARI ?GOO

I
I
I
I
I

odol hel ATAR 2600rM Video Computer Sysleemrfr ]s
uitgepokl, behoren de volgende de en oonwezig
te zln

De ATARI 2600 spe compuler
Twee commondoposten
Een spelkobe
Een slroom-odopter
Een 2600 spelcassetie mel hondle ding
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Aansluiten van
de console

RECHTER CONTROLLER PLUG

SPELKABEL

de achlerz jde von de console

STROOM INVOER

LINKER CONTROLLER PLUG

MOEILIJKHEIDS- KANAAL.SCHAKELAAR
SCHAKELAARS

Stroom- adapter
S u 1 de slroom-odopter con de ochierkont
von de console Let doorblt op dol de
oon/u I schoke oor (POWER) von de conso e
op Uil' (OFF) stcot; steek don de odopler n
een possend stopconioct

Opmerking: Verzeker uzelf ervon dot Uw
-l oo^ -oooo-e, -e, J,v -l'oo-\oo./ e. I g
o. e ee' I OT' )oooo eeg - ,^ alo
honde oor ndien L niel zeker bent
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Commandoposten
Steek de kobels von de betreffende com-
mondopost n de ochlerkont von Uw consoe
Voor de meeste spelen voor 66n spe er,
oeo L'hl . oe . r t er -rgong .LEFT CON-
IROLLER Z e .,oo' /e'de e delo ls ^e-
nstrukiieboekje

verkregen worden

omzetten van de televisie naar programma-ontvangst

Alvorens ncor het gewone te evisieprogrommo terug 1e l'eren' moet
L nel OOOo'Oo- - r-SC.tO[ e e^ er o; s-roo.r,odop-el J r r el Co' oci
u"r*,abren. Doorno slult U de ie ev sie-ontennekobel weer oon op
Uw te ev sieloestel

TV.TYPE SCHAKELAAR SPELKEUZE.SCHAKELAAR

GAME RESET
SCHAKELAAR
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Computerschakelaars.

cho(e,.o_e PowER-sc'ro.eloo. von oe co^sore .,1 IOFFt voordoreen ATAR spe,cossetre rnges.oke^ ot verwrlder- 
")o;o1 d,io,i o"ere^clron,sche o^derdele.] le bescher-nen e- oe tevensoLL; vo;Uw ATAR spelcomputer le verlengen
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Het inschuiven van de cassette
De Cosset'e woro' ner net et ke. .]oor boven voorTi.hrr^ r^ ^6cossette gte_-f geschoven. overrLig 

"re,i.;uo. ooii.Zo,rli" uolzit moor FoRCEER HET N|ET. schokel"dool,no o" pbwe p*JX"],'"iJo,
noor ON. Het rode powER,lompje geefi oon dt;.; .'ptiirl io"ir]"
Belong-rijk hdle^ geen speelvero verschtjlt sc.toket oe slroo-n-5cnuKere(]r utT en oon weer oon Het is mogelijk dot U de cosselier^geschoven l-ee1 terw,rr oe slroo--schokeioo, o"i i-ori.-'"'-'
Het afstemmen op Uw televisie
Hei 2600 systeem iS fobrleksmotig ofgesteld voor een n el uitzendend,_.:9::9119: n Uw omgevi^g. S.n-u,r .i. *oioo,scr--o,eroJ; ;;: 

"'.ccnTerkonr von uw opporaot noor 3 en stet uw teievisLtoelil il',rpkonooi 4 VHF r^d,er _ s,or,ng ver<ri,g:.i, o iitr"il i"iirl,' jol'o.
ko.roolscnokeloor noor 2 e.-qTet ", 

:ereu,sie,.LJ, orlo" : 
-"

FUnafstelling
noien Uw terevisie is voo'zre^ vo1 een oulom.]Trs.ho fii^^fc,^,ri^^scnokel deze don Jir en reoe oe beeroscha.a-. ..t LJ"aio,r.,d,.nUw kreuren-erev,sie o eer kl-leurer onlvong- wonnee. oe- .,1"-qii16 j, ngIn werk,ng ts. rool deze don irgeschokelis1oon

---



tqgelaArt.y?n. . .... .

de console

TV-Type Schakelaar fTV TYPEI

Zet deze schokeloor op COLOR wonneer U op een kleuren televisle
speell. Zet de schokeloor op B/W wonneer U op een zwort-wit toeslel
speelt.

Spelkeuzeschakelaar fGAME SELECTI

B j de meeste spelen wordt de GAME SELEcT-schokeloor gebruikt voor
hel kiezen von een bepoold spel of spelvorlotie. Zie het ingeslolen rn-
struklieboekje ktij de cossette voor meer deto ls

Game Reset Schakelaar |GAME RESET,

Bll de meeste spelen wordt door de GAME REsET-schokeloor over te
holen of op de rode knop von Uw commondopost ie drukken het
spel gestort Met de GAME RESET-schokeloor kon ook iijdens hel
spelverloop hel spe opnleuw begonnen worden Zie voor verdere
detoils Uw spelhondleiding

Moeilukheids-Schakelaar IDIFFICULTYI
De moeilijkheids'schokeloqrs worden meeslol gebruikl om hel spel
uitdogender te moken voor de geoefende speler, of om de bek-
woomheden von lwee spelers in evenwicht le houden. Bij spelen voor
twee spelers gebruikt de speler wiens commondopost op de linker
uitgong oongesloten is de linker moeilijkheids-schokeloor; de speler
wiens commondopost rechis oongesloten is, de rechler moeilijkheids-
schokeLoor

ln sommige spelen vervult de moeilijkheids'schokeloar ondere func-
t es Zie de spelinslructies voor verdere detoils.
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Onderhoud

w ATARI 2600 Video-Computersysteem spel behoori U joren
plezier te bezorgen Om hel opporoot in goede stoot te
houden, geiieve de volgende oonw jz ngen op ie vogen

I Schoke oltjd de slroom uil wonneer U een cossette insieekt op
verwljderd

I Hei gebrulk von een wisselstroom-odopter onders don die onf,'/orpen
voor gebruik met Uw 2600 Video Computer Sysieem, kon deze
beschodigen

I De console n el optillen oon de rege oors of droden

! Houd Uw console, regeloors en cossettes u I overmoiige worme of
vochtige omgevingen.

I Lool de console, regeloors en cossettes niet vollen

I Als het opporoot niei in gebru k is, schokel don de stroom schoke-
loor uil en hool de stroom-odopter u I het siopcontocl.

I Mook de regeloors en de consoe mel een weinig vochtige doek
schoon.

Uw ATAI? 2600 is ontworoen om ohosohorsDore^. of het oct^lerolijvel
von het soee ve d-beeto op Uw televisie scl.erm le voorko-ne^ Wij
bevele.) echter oo1 dot U de volgende voorzorgs-oo-'egelen i^
ocht neeml

I D m de conkost-knop op Uw televisie loeslel wonneer U speeli.

I Schokel het console uit wonneer U het niel oebruikt.
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Eerste:fulp
QU :Iqrin
r r w ATAr-?l 2600 soe rs ee^ hooowoo'o q kwolileitsprooLc+

[Jgff '^f":iBl"s,TiiB:L1il"'#r',y;;?:5iJ?'5*1Ji""&?
oo oon de voloenoe iisl no voo-nogelilke oorzoken en oplosslngen
Senk eroon scdoxe Uw telev,sle en om oe s+room-odoptel Jrt hel
6Jnioct te verwilOeren olvorens U electrische oonsluiiingen controleert'

VERSCHUNSEL WAARSCHUNLIJKE
OORZAARK EN OPLOSSING

Geen speelveld of wit-grijs
op hel telev siescherm.

Cosselte niet ooed in het opporoot
oesloker. Schokel hel oppo'ool Jrt.
6n sleek oe cossefe er ^oo eecs n
SchokeL doorno het oPPoroot weer
oon. Hel rode POWER-lamPje moet
bronden.

Anienne-kobel of odopter zlin niet
goed oongeslolen Co orle ve'b n-

dingen no.

S'or ng op Uw televrsie-l' onool Go
uw (onool keuze no oP zowel oe
televisie ols de console.

Speelveld onscherp en
instobiel

fv rYPE schokeloor rn verkeelde
stond Verzeker Uzelf ervon dol
deze oP COLOR sioot voor een
kleuren ielevlsie, en oP B/W voor
een zwori-wll lelevisie.

sroflno op Uw'elevisie-,o-ool' Go
Uw ko'noolkeuze no oP zowel oe
televrsie ols de console

Soelxobe, niel goed oongesroien
oo de ochrerkor''l von Uw lelev's'e
ioLsiet. Co berden veroindr'ger no
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VERSCHIJNSEL WAARSCHIJNLIJKE
OORZAARK EN OPLOSSING
Ste' de gel-ioste'kte von Lw te e-
v sie of Hel spel qe uld koml u 1 de
le ev sie- uidspreker

Geen geluid.

Geen lelevisie progrommo. S u t Uw le ev sie on'iennekobel
oPnieuw oon

Nlocht nieis von het bovensioonde hefen-neem Oon contoct op
met uw ATARI hondeloor.
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