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INLElDING

CALAPPr (Cal-Apt ) is een kalstdor, aggnda en lsleloonboek met veelziidigg ,unctios
voor het biihduden van afspraksn, opzo€ksn van ieleloonnummers en organisolon van uw

algemene dageliikse bezighedsn. Mot dit programma rflordt uw nioutvo Ataritompulor nog

veelziidEsr.

CALAPPT hseft vier velschillendo modi: kal6nd€r, afsp.aken, alspraaknolites en
lelofoonbo€k. Kal€ndor en teleloonbook sprekon man o, moer voor zichzelt. Arsprak6n is

e€n ovgrzicht van de alspraken voor OOn dag. O€ze modus heelt dszefde uurindeling als
in (b meesls buroau€genda's Alspraaknotities ziin gokoppeld aan do eenmaligo
alsprakon en tioden de gBbruiker extra ruimle om mesr irforrnate over een bopaaldo
arspraak to noleren.

CALAPPT ordorsleunl tr.vee vorsctilleffb soortsn alspraken: (1) eonmalige alsptaken en
(2) periodi€ke afsFraksn. Een eenmalige afspraak wordt 06n keervastg@legd (bii

voorteetO een alspraak mel de garage). Eon petiodielc atspraak koml regolmatig terug
(zoals een verjaardag ol wBkoliikso verga&ring).

CALAPPT kan als programma ol als desk-ac@ssoiro vYordsn gebruikl. Wilt u hol als
zelrgandig programma gebruiXen, goot hot dan & mam CALAPPT.PBG en vosr hot uit
vand de deskdp ol tte comman<toregel. Om hst als d€sk'accessoiro to gsbruiken gaelt u
hel (b mam CALAPPT.ACC en slart u het systoem opriouw op. Tlidens de uNoeting
maatit CALAPPT zeff de bemdigdo gpgevsnsb€standon aan' Let op dat u doze bestandon
ni6l per ongeluk wist.

Schakolt u de computer uil leMiil CALAPPT nog acliet is, dan gaal hsl pro$amma bii het

opnieuw lnschaketiln van de comMor vsrder vanal het puri waar het $'erd ondolbroken'
ttet als bij iedere andere toepassihg verdionl het aanbeveling CALAPPT lo sluiten als u @
computer langere tiid niet gebruikt.
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ALGEMENE BESCHRIJVING

Als u CALAPPT voor de eerste keer opstian, vsrsctiint een vsnstsr dat ong€veer een
l(wan van het scherm in beslag neeml. Dit venster toonl ds hioronder aangogevsn
inlormatie.

. De titslbalk msl daarin do huidilo (htum en tijd. U gob.uikt die batk ook om het
venslsr te verplaats€n.

. De sluitknop (links bovon) om het programma te vedatsrvsluiten.

. De maximumknop (rechtsboven) gobruikt u om hot vqnster afwissol€nd
scharmvullend ta maken sn op de normale groone v,/eer le gevon.

. De moduspictogrammsn (kalender, arsp(aken, afspraaknotites en blofoonboek).

. De pictogrammen voor opties (?) sn voor knippen, kopioren, plakkon,
meormaals plakten on wissen.

. Een kloiner vlak u€adn in ssrste instantb een kalender voor de huidig€ maand is
opgonomen.

Als u voor de eersto keer op de maximumknop klikt, wordt hot venster schermvullend on
toont hel visr vlakken mot daarin sen kalondor. Die kalendor is dan als volgt ingsdeetd:

linksboven: de huidige maand
rechtsboven: d9 volgende maand
linksonder: dg maard na do volgends maand
rechlsonder: do vorEe maand

Bj sen schermvull€nd vsnsler uordt het actiovo vlak geaccontueerd r/r,Borg€gsven. Na
torugkeer naar de oorspronkoliike vonstergroote (een kwan sch€rm) r,rcrdt alts,on de
actieve kalendor getoond. U wiss€lt tussen belds rffeergavomethoden a, door op de
maximumknop le klikken.

De sluitknop (linksboven) gabruiK u om het programma to vorlaten.
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MODUSPICTOGRAMMEN

De modusticlogramrnen govon aan r alks functies actief ziin.

ln de modus waarbij een kwarl van het schgrm wordt gsbruikt kan slechls 66n vlak wordon
g€opend: een kalender, ds alspraken, de arspraaknotitiss ot hst laleloonbosk. ln het begin
kan het piclogram voor alspraaknolities nist wordgn geactivserd. U moet nameliik eerst
een bepaalde alspraak kiezen voordal u de bijbohorsnde alspraaknotities kunt openen. De
ovetige moduspiclogrammsn kunt u naar believen selectgren en annulersn.

Bj een schermvullend vonslsr kunnen alle visr de modusticlogrammen worden
g€selectgerd (hier geldt echter wsl dezelldo boperking als bij het pictogram voor
alspraaknotitjes). Hi€ronder !\ordl de tunclio van elk vlak aangegeven:

linksboven: attijd een kalendel
rechlsbovsn: @n kalondor ol hel tsleloonboek
linkson(hr: oon kalender ot hol alsprakenoverzicht
rechlsonder: een kalsnder of ds arspraaknotities

KALENDERS

Hot kalendervlak heelt oen slandaard kalendedndeling waarin u verschillondo soorten
inrormatio over alspraken kunt opnemsn. Ean E@q daum geott aan dal or op
die datum minimaal 66n alspraak is genotssrd. ls (bt een p€riodieko alspraak, dan
verschiint naasl die datum eon klokie. Als voor minstens 00n alspraak op dis datum eon
alarm is ingosteld, ziet u in de andere hoek van hgt kdenderubk een bellotja.

Bij sommigo tunclies (zoals knippen, plakkon enz.) moel esrst een kalen(brdalum worden
gokozen. Dat (bel u door op het b€lreflende dalumuokjo te klikken, dat (bn !,vordt
goacce ueerd. Om uw keuze op te hstlen klikt u nogmaals op het Uokie.

Ds maand en hot iaar voor glke kalender sNelt u in via pop-up menu's. U wijzigt de maand
door op ds maand linksboven in de kalendsr lg klikken. Dan vetschijnl een menu waarin u
do nieuu/e maand kum aangeven. ln dat monu is de huidige maand gemark@rd met een
vinkio. Wlt u gsen andero maand kiezen, klik dan op osn willeksurige plaals buiten het
menu. Dan vord/viint dal menu en Uiilt de maand ongewiizigd. H6t kiezen van hel iaar
gaat op dezelrdo manier, maar daarbii kunt u de jaren 1970 Um 2037 doodopon.



Na een dubbele klik op hel kalendodokie !rcK,on automatiscfi do alsprakon voor die
datum gtstoond. Kiest u son datum torwiil het atspraksnovezlchl is ge;p€nd, (lan nordt dt
overz icht automatisch Ujgsvt/grK met do alsprak;n van dis b€fefeiOe'Oatum. Ooor
slseds \ueer op andere datums te klikten kunt u alle afspraken doodopen.

Wilt u e€n alsp(aak bij een bepaalde datum ui&nippon (om hem voor di€ dalum op le
heffen, op het priloord to ptaatson en hlsr etders ieer in te gakken) kies dan (b'datum in
de kalondor en klik op hot schaarpidogram. Eenmatige alspakon u ;r(bn dan voo( dio
(hg verwiidord on op het prikbord ggzet. Gaat tot om een ledodioke arspraak, dan wordt
de afspraak op die dag verwiiderd on ats eenmatige atspahk op hot prik6ord gezet (hol is
dan goen p€riodieko atspraak ,nos|. ttoe u een periooibt<e alsiraak'intograainaar;on
andero datum verptaatst, u,ordt b€schrovon in hot ondsrd€€t Afupraken.

Het piclog.ram v-oor kopioron (h€t tototoestol) r €rkt op ongovoor d6zelr& wiizo als (b
schaar. Bij kopioren uordt de botronoftte arspraak ochter niet v6rwiiderd, miar Uiitt
g€noteerd.

Hot pictogram voor wissen (d6 prull€nmand) gobruikt u voor het wissen van alspraken op
de geselocloorde.datum. Eenmalige arspraken uDrcl€n dan g6t oon veftriirsrd,'maar
periodioke atspraken norden allsen op de &tum gpanrulogro. De intDud van het
p.ikbord Uiilt ongswiizigd.

Oe pictogrammon voor plakkgn en rneermaals plakken ziin alleon actiel als iets op het
prikbord is gezet (via een knip- of kopiegrbowerking bii e6n kalondor ol tFt
alsprakenoverzicht). U kodeon de inhoud van het prikbord naar gen bepaaldg datum door
die belretlende (htum ts ssloctoron sn (hn op hst pdkDord t9 ktikken (enkot prikbofd).

Met het pictogram voor moermaals phkken kunt u de inhoud van hot trikbord als
periodieko alspraak kopi6ron. Als het fikbord dechts 66n alspraak bevat, dan t(an die als
periodiske alspraak !,!or(bn ingoplakt (zie het ondordeel Afspraken). B€val hot prikbord
meerdere alspraken, dan wordt elke aGp.aak ats periodieke alspraak ingpptaK met
(bzelldg konmeftsn, ,naar vootzi€n van dozofds liidaanfuiding waarmee ze
oorspronkolijk tt/orden uitgeknipt. (Via het pictog.am voor meerrnaals dakken kunt u dus
niet de liid van p€riodieke alspraken wiizigen.) Het dhloogpaneel voor periodieke
atspraken wordt later uitvooriger behandold.
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AFSPRAKEN

Algemeen

Hsl alsFakenoverzicht kan op dris vorschillends manisren wordsn gsop€nd:

. Kiost u het afsprakenoverzicht zonder vooral esn kal€nderblokie te kiozen, dan
wordt het ovsrzichl voor dohuidige (latum geopond, waarbii (indien mogoliik) de
volgende vier alspraken na de huidige tiid wordon getoond.

. Kiest u eerst een kalsndorblokio on dan hst afsprakenoverzicht, dan wordl het
overzicht voor de botrefiendo datum g€opond on verschiinen de eerste vier
alspraken voor die datum.

. Via esn dubbele klik op eon kalondoruokjs wordt het alsprakenoverzicht voor die
dalum geopend en verschiinon do eerste vier alspraken voor die datum.

Bochts in het alsprakenoverzicht b€vindt zich osn schuilbalk waarm€e u (le alsp.aken van
die dag kunt doo.lopsn. Door op ds tii[iss bovon, rasp. ondor in de schuifltalk te kliktsn,
schuift u sieeds een arspraak omhoog, rosp. omlaag. Klikl u in hot grijze gebied boven,
rosp. ofibr hel positieuokie, &n schuilt u steeds dri€ alspraken omhoog, rosp. omlaag.
Als u op hel positieuokie klikl en (hl vervolgens met ing€Oukte muisknop omlaag ol
omhooq de€pl dan gaat u naar hst m€t do podt6 van het blokie correspon(brende de€l
van de liisi.

U kunt naar eon andere dalum in hol alsprakenovorzicht gaan door een nieuw
kalonderuokie le selecteren, maar ook door le klikksn op de dag-, maand- ol jaarvelden
bovonin het overzicht. ln dal geval verschlingn pop-up menu's waarmee u een andera
datum kunl opgeven.

ln het arsprakgnoverzicht kunnon voor olke dag maximaal 50 alspraksn wor(bn
genoteerd.

Afspraken toevoegen

Klik op hol plusloken (+) bovenin ds lijsl als u een alspraak wilt toevo€gen. Dan verschiint
eon monu waarm@ u in urgn sn minuten hst tidstip van de afspraak kunt opgeven.
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*.bosclriivendo lokst bii o€n arspraak voogl u to€ door in hsl gebied rschts van (b tijd te
klikken. Daar verschiint dan een vsnicaal stroopis en ook ds mu-isu/iizer veranden in sbn
slreepje zolang hii in.tlet tekstgebiod btijft. U kum dan de tokst voor ie alspraak intikken.
Druk op lEscl als u do tekst rechts van de cursor witt \ /issen. U verlaal de lekstmodus
door op sen willekourig punt buiton het tekstg€Ued le klikksn.

Alspraken met extra notities horkont u in het afsprakemverzicht een mar rect s wiizend
riillig ondsr h€t tii&old. u kunt oxtra inlormatie ian de alspraaknotitrs toevoegen itoor
sen dubbolo klik ts goven op het tijdvetd van cte alspraak. iJ kunt ook de atspr;k op de
hieronder boschrevon wiize kiozgn en op hol piclogram voor afspaaaknolilisi klikfen. Z.|n
er in hol laatsle gwd mosrdere alspraken gesefecfeerd, <hn ndrcbn de notiUes geopeiO
voor de eersNolgon(b van dis arspraken. Hst onderde€l Arspraaknoufles geelt-mo6r
bijzonderheden.

Alspraken met alarm

U kunl son alspraak voorzien van eon alarm. Dan geelt do computsr gon alarmsignaal als
de.ttd van die atsp.aak is bereikt. Witt u dal, ktik dan tinks van d'e arspraatdiid ond;r de
kolom mel hst b€lsymbool. Klik nogmaals op dis kolom als u het alarin u/Be; wi[
uitschakelen.

Periodieke arspraken

U kunl een eenmalige arspraak omzstten in sen periodioko alspraak ol orEtskeord en u
kunl een b€staands poriodieks arspraak wijzigen. Daartoo klikt u links naa$ do
alspraaktiid oftbr hel klokie. Dan voh[ osn dhloogpaneel vyaarin u ku aang€vgn wat
voor alspraak h€l as: dagetUks, r €kotiiks, maan(bliiks, iaadiiks o, all€en voor 

-66n 
bopaalde

daum-

U kunl de volgende alspraaktypon ki€zon:

T - Alleon voor de gekozen datum. De k]|opp€n voor dag, maand en iaar activsren pop-up
menu's waarmes u d€ze velden kunt wijziggn.

D - Dageliiks: (b alspraak geldt voor iedere dag. Met do knop ,Exclud€ 
Weeken(ts, kunt u

bepalon ot de alsp.aak al dan niel ook voor hot rffeekeinde gektt.
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W - Wokoliiks: d€ alspraak goldt elke week op do gekozen (hg.

M - Maardoliiks: de afspraak geldt voor de gasalecteerde datum van de nraand.

Y - Jaadiiks: de alspraak geldt voor de geselocteelde dalum van ds maand van elk iaar in
het bereik lrom:to.

.8.: Etii maandeliikso arspraken kunl u aangoven dat een alspraak moot
lsrugkoron op do halsle dag van elkg maald door de 31e dag op le g€ven.

h dit speciale gwd rordt de alspaak oP do laatsto dag van ds maand
g8zet, ong€acht h€t aanlal dag€n dat slke maand heett. u kunt een
atqraak ook op de laatste uDrkdag van oon maand zetlen. Kiss in dat
gsval do 31o dag an klik op de knop 'Exclude weekends .

Afspraken wijzigen

u kunt ds liid van oon alspraak wiizagon door do toets lcontroll ingodrukl t6 houden en op
het liidveld van de alsprait< te ttikken. oan vol$ eBn pop-up monu waarin u de nieu!,!e tlilJ

kunt instellgn.

Wtt u sen alspraak solgcteren (voor klipp€n, kofioren ol wissen, ol om alspraaknotilias te
openen), kfik dan op het tiidveld van de alspraak. Do atspraak r,rotdt dan geaccontueord'

U kunt mosr&re alspraksn solecteren door do loets lshlttl ingedrukl t€ houdgn en dan op
(b tiidveldon van de betrofionde alspraken le klikken. Om een bepaalds s€lectie op le
hefian KiK u nogmaals op het tiidvold van do betrolfonde alsplaak, waarna die vveer op de
normalo Wzg urordt wBergegeven.

Voor hot uiu(nippon van atspraken sslocteorl u dio op de gebruikelUke manier on kliK u op
hel schaanie. Eenmaligo alspmkon rrordsn dan naar het prikbord vorphatst on periodieke

alsprak6n \rrordsn voor die datum geannuhord on eon kopie ervan v\Drdl als esnmalige
afsbraak naar het prikbord gpkopioord. As u eon periodieke arspraak will vslplaatson mar
een arxbre dag, kiik dan o, h€t vold voor p€rbdioke alspraken ondor het klokio 6n wiizig
in het dialoogpane€l voor potiodieke alsp(aken de konmerken van d€ afsplaak.

Het pictogram voor kopiorsn (h€l lolotooslel) r/\,orl( op ongeveet dozolldo manisr als het
schiarte, Ook bii kopiorsn urordt een kopie van de alspraak op het prikbord wordt gpzst,
maar de bsslaando alspraak wordt niot vorwildord.

tlet pictogram voor wisson (prullenmand) gebruikl u voor hot wissen van alsFaken op een
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ges€lectesrde datum. EenmalEs arsprakon r,rcrdsn dan metoon veMii(brd. Bi periodieke
atspraken vraagt hst programlm o, u de alspraak allegn voor dio b€paalde dag wilt
annuleron ol overal wilt wiss6n. Do inhoud van hel pdkbord gaat niot vgdo(en.

Oo piclogrammen voor phkken en meormaals plakken ziin alleen actief als iets op het
prikbord is gszet (via knippen ol kopioron uit een kalender of alspraksnov€zicht). U
kopieen de inhoud van het prikbord via oen klik op het ptakpictogram (enkel prikbord)

Via het pictogram voor meermaals plak,l(gn (meerdere prikborden) kunt u ds inhoud van
hot prikbord als periodieke atspraak kopioren. Bevat het priktord maar 06n arspraak, dan
llordt die als een p€riodieke alspraak ingsplakt. Dat is hotzslrdo als hel omzstten van oon
eenmalige atsp.aak in oen periodiske alspraak. Beval het prikbord meerdere atspraken,
dan wordt elke alspraak als oen poriodieks arspraak mol dezeltde kenmorksn ingedakt,
maar voorzbn van de tijdaandu0ing waarmeo ze ootsptonkolijk lr,erdsn g€kofroerd. Met
het pictogram voor meermaals plakkon kunt u dus ni€t ds lii, van periodeke arspraken
veranderen.

AFSPRAAKNOTTTIES

Alspraaknotities kurt u gebruiksn om msor dotaits te notqren dan op (b beschikbare 2
regels van 24 lekens in het alspaakonovsrzicht passen.

Het pictogam v@r alspraaknotitios bliift uitgoschakeld tot het nrogBliik is nor ies te
op€nen. Noli$es kunn€n alloon ! ,ordon geop€nd als h€t alsprakonovgzicht is gsop€nd en
de liist minimaal 66n afspraak b€vat. Als u een ol meer alspraken hobt gBs€lecteerd en u
klikt op het pictogram voor afspraaknolitios, dan vsrschiinon de nolitios van de vro€gste
alspraak die u hebt geselectoord. Op€nt u de alspraaknoiities te'wi,l u nog geen arsp(aken
hebt geselecteerd, dan verscNjnsn de notities van de eerste alspraak van dio dag.

Wilt u alspraaknolilies wiizigon, klik dan ergens in het tekstgebied. Het belt/etken van do
tskst gebeurt op dezellde manior als hsl b€werken van hat afsprakenoverzicht.

ln de modus met een schermvullgnd venstor bliiven ssnmaal geopende alspraaknotilies
open tot (a) zii handmalig worden gesloten via een klik op hot pictogram voor
alspraaknolities, (b) de biibehorende arspraak vtordt uitg8knipl ol gowist, (c) do atspraak
v\,ordt omgezot van esn eenmalige in een p€riodiske alsp(aak ol omgekoerd o, (d) (le
alspraaktiid wordt gewiiziqd.

De Fictogrammen voor knippen, kopioren, plakken sn meermaals plakksn kunnen riet
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v\orden gBbruikt als hol gobied voor alspraaknolites act€l is. De prullenmand kan echler
vr6l worden gBbruikt Om de gehele tekst voor (b huidige alspraaknotitie te wissen, klikt u
op de prullenmand. (N.B.: Dit vr/BrK niol als u do nolittes aan hst bowerkon bent. Dan moot
u die mo(fus sorst vedaten.)

TELEFOONBOEK

Hol loleloonboek m€l namon en teleloonnummers is onalhankelijk van de ovsrigts
ondordolen van CALAPPT on kan op elk gowsnsl momenl via oen klik op (b toleloon
r,rorden opggroepen. Gebruikt u oen modsm, dan kunt u het telsloonboek ook automalisch
nummgrs laton kiezen.

Elk ilem an hst tsleloonboek bestaat uit dris veldon:

. naam

. adres. leloloonnumrrEl

Om oon gogoven in hot tolefoonboek to wiiziggn klild u op h€l gpti€nste vold en b€u€rkl
llel op de gebruikeliike wiizo. Bent u (harmee klaar, dan klild u srgons buiten d€ dtie
veldsn.

Als u hgt lslgloonbosk voor de eerste keer oproept, is hel loeg. Legg items kunnon niot
uor(bn b€u/€rkl, dus u zult 6€rst een naam mostsn toevoegen. Klik daartoe op do + knop,
v\aarna u een naam, adrss on telefoonnummer kufi inlik (gn.

N.B.: ln het naamveld moet altiid iets r,rrordon ingevuld omdat hel
soneren en zoekon op bass van dit veld plaatwinden.

l-let Srarch: -veld in hel lelsloonbo€k dienl voor hel opzo€ksn van namen. likt u in dit veld
een lettor in, dan zoekl CALAPPT de osrsto naam in het teleloonbook die ovsreenkoml
mel do opgeg€ven zooktekst. Wordt die naam nlet gevonden, dan vorschiint oen leeg
naamvold. Bi hst zo€kon v\ordl niet gglel op hol vorschil lusssn kloin€ on hooldletters. Mot
de loets lEscl maaK u h€l zoel(\,eld l€og. Elii het wiizig@n van do zookcrilelia kunt u ook
de toetson lBacbpacel en [Deleiel gebruikon.

U kunt de namon in het telsloonbo€k doorlopon dlor op do p{lties in do schuifbalk te
klikten. Klikt u in hel griizs get od boven, rosp. ondsr het positieuokis, dan gaal u naar ds
eorsls mam die begint met d€ vorige resp. volgonde l€tter van hsl alfabet. Als u op het
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positioblokie klikt en h€l veruolgors ,net ing€drukts muisknop omlaag of omhoog Soopt,
dan gaat u snel naar olk gewenst dool van hst bl€loorbook Wtt u een item uil hel
teleloonbook veMiid€ron, dan hosn u dit alssn maar op !g zooken 6n op de prullenmarx,
te klikken.

Wilt u oen naam losvo€gon !l,aa, tu,sg lsletoonnumrnors Ul horen, dan kunl op hel
lototoe$61 klikken om hot it3m le ko oren. Bij de kopao kum u het bhroonrummor dan
wiizigon in hst lr,vgede nummer. Het teloloonboek bovat ook oen voorzi€Jing yraaflngs u
(als u oen modem gobruikt) automatisch e€n nummer kunt laten kiezen. Do tulo€ kmppen
LD (inlerlokaal) en LOC (lokaal) makon de€l ult van (bzs voorzioning. Bek e knopp€n-
he^bben een vorschillende w€fiing. Bi LD urordl hot gsholo tsleloonnumrnor g6kozen. E,
LOC wordt alloen dat de6l van het nummer gpkozen dat volg( op het duihaakie. 'likt u oon
leleloonnumrnor bI voorb€ekl in als ( 09999) 1234567, (hn kiesl LD het geh€te nummer
en LOC allo€n 1234567. VorgB€t niet de iuislg baud rato en prgfix in to stblen in h€t
dialoogpansel Drlalor (zie Optles).

OPTIES

Na o€n klik op hel vraagtekon (?) vorschiint oen ,n6ru uraadn u verschillende optios van
hol programma kunt instollon.

1. Preterences, ln dit dhloogparEol kunl u opg€!/on o, het p.ogramma al dan niel een
bevesliging waagt t i bot/vorklrEsn als wissen, knippsn, opdaan sn stoppon.

2. Purge. Met dit dhloogpane€l kunt u automatisch alspraken lalen veMderon di€ ou(br
zijn dan oon opgog€vsn aantal dagen. Hol verdont aanbe\reling rogotmatig atspraken op
te schonen om opslag.uimle te vri, to maken. U kunt CALAPPT ook opdragon alspaksn
dia ouder ziin dan ssn bspaald€ datum tii hol opstarbn automatsch le vortairdoron.

3. Dlaler. Vh Oial€r kunl u do p(olix en de baud rale voor een rnod€m instollen. De
slandaard-profix is ATDT, hol Hayes{ompatibdg commando voor toonki€zgn. Als u will
pulskiozen o, goen Hay€s{ompatbolo rnodom gobruikt, (hn ststt u Oiabr in op ATOP
(voor Halr€s-modems op pulsliinon). Raadpleeg (b ha,xtoidng t*i uw morbm voor nad€re
Uizonderhedon.

4, Tlme Format. CALAPPT k6nl lr,t.oo tiirnotatbs: do 24-uurs on & 12{urs ktok. Etii
gabruik van do l2-uurs klok urordt (b ochtendtird normaal vtoergogovsn, torwill Ui (b
midchgtiid oon kl€in zuran Uokie links van het fiin dd verschiint Om tusson ochtend gn
middag al te wissolen klild u lir*s van het liidvold.
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5. Page Selup. Do paginagroolto \ rordt opgegevon als hol aantal regols por pagina on
het aanl,al tskenposities por rogel. U kunl olk€ paginagrootte kiezen di€ voor uw ffi er
gpschikt is. Bovendaon kunt u halvs paglna s instellen en oon almoting kiezen dis geschikt
is voor diverso tlpon organizers. Baadplesg (b handleiding bii uw prinler voor
uizondorhoden, zoals hoo do fifior hot sindg van esn regel dotoclesrt. Ds
meestgouuikto instollingen ziin voorgoprogrammeerd.

6. Prlnt. U kunt gegpvons uit hel teloloonboek ol alsprakon printgn. U stett vooral e€n
paginagrootle in (zie Page Setup). Daarna kiost u voor prir en vanuit de alsp.akonliisl ol
vanuit het tel€toorbosk. ln h€l eorsle goval volqfl oen dialoogpaneel. Daarin geelt op wolk
typo atspaken uil r,volk datumboroik u wilt primon on op welk paFiorlormaal. Zoda u op
oK klikt, moet hel pdnten boginnen. Boval tEl opgsgevon bereik gesn alsp.aken' dan
ke€n u lorug naar CALAPPT. Bii painten vanuit het tolefoonbo€k geofl u op u/olk namsn- ol
rumnrorbereik on u/elko wld6n u will p.inten en ook de gowonse papisrgrootte.

?. lmporuExpod. Oo importtuncts kan zovu€l tli hel alspakemvorzichl als bii hot
lsl€foonboek uo(bn g€b.uikt. lmporteron slelt u in staat gogovens uil lo wissolen lussen
CALAPPT sn andoro toepassingsprogramma's.

Exporteron kunt u activoren via het Oplionsficlogram en kunl u gobruikon voor alspraken
en voor het lololoonbook. woftt u mel sen to€passijEsprogramma dat geen rcoords
genereert, gobruik (hn de k(op Readabler4sclt Voot (lo gpbruiker van een Atari
Poruolio is er een kmp die hot Pon olio-lormal acliveen. Raaddoeg de handleading bij hel
geb(uikle programma om na 16 g[nn mel $/€lk (hta-formal uw programma wod(.
SchoidirEstekgns voor re@rds on vekbn kunnen arzondedijk uro.den opgogoven. Het
schorm toor oen Filo Selocior zodra u sen lormat hou opgog@von voor hsl b€sand waar
u geg€wns naar will oxponoren ol waaruit u gpggvons wilt imponeron. (Ze Appendlx A
v(x)r do oxacto vorm van rocords in hel telotoonbook en afspraksn.)

Bi ml imponeron van gogovons in CALAPPT uDrdon dig nioutvo gegevens
samerEovoegd mot op dat momont gobruikls gogevens.

N.B.: Als g€gsvens in golmpotlo€r(b voldon een bopaaldg lsnglo
overschriiran, dan t ordl do inlormatie atgekapt vanal die maximalo
lengto. CALAPPT goott s€n waarschuwing als sen regsl to lang is.

Gebruik bil lrgt imponoren al0id af2ondedijke teksns voor hsl schoiden van records sn van
wldon, want CALAPPT brookt oon rocord al zodra sen rocord'schoidingstsksn wordt
gavond6n.
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8._ About Dit dialoogpaneet geett hot vorsenummer on de copyrightinloflmtio van
CALAPPT.

ALARM

Als u voor een afspraak €€n alarm in$ett, dan klinkt oen alarmsignaalzodra ds
alspraakliid is b€reikt. Op hot schorm versclljnt dan oon klein diroogpaneet met
informatie over (b afspraak.

Als de desk-accessoire van CALAPPT godotsn is, dan rnoot u die eerst op€nen om m to
gaan wannssr hel volgsnde alarm zal wordsn gsgsven. Vosr altil de teksl bij een
al-spraak op ds_gebruiketijke manier in en slol daalna pas het ah;m in, nooit dm$keerd.
Wilt u bii een alspraak met sen atarm de lekst wiizigen, zet dan eersl het alarm ;it, wijzig
dan de teksl en stel het alarm opnieuw in.

FOUTMELDINGEN

De meeste ,outmeldingen van CALAPpT sprekan voor zich. Hieronder volgen enksto tips
tml u bii bspaaldo foutmeldingsn kunt do€n.

ouT oF llEMoRY fouten - Oit soon loumsEing6n kan optredsn bii het ta(bn van
CALAPPT of bii het invoeren van nieuwB inlormalio. Treedt zo'n loui op Ui llet laden,
vodaat CALAPPT dan metsen en sla gesn gogovgns op (aban<ton chang6s). Treectt cle
,outmelding op tiidens het loevoegen van alspraken, ga dan na ol ds atspraiGn vsilig
kunnan wordon opgeslagsn en verlaal het programma. Ga in geen gevaidoor met het
invoeren van inlormatie als u e€n dergoliike loutmolding kriigt.-

EBROR SAVING APPOINTMENT BOOK - Er is een ,out opg€roden bii het opstaan van
de agenda. Twes mogeliiko oorzaken ziin een volle o, een boschadigde'disk. ln beid€
g€vallen wordt u gsvraagd do inlormatie srggns anders op te shan. Kunt u geen andere
plaats opgeven (bii voorbeeld omdat de disk vol is), (tan bliilt hot systeem om een andore
opslagplaals vragen tot u die opgsstt

ERROB WHILE UPOATTNG PHONE BOOK . Er is een tout opgefeden ti,(bns het
tiiwerken van het lelefoonboek. Tlvee mogeliike oorzaken ziin 6€n volle oi een
beschadig& disk. Omdat biina alle intormalio van het letstoonboek in s€n tiidetiik bogand
op disk \,vordt opgesNagen, kurt u de goggvens in de meoste g€vallen $/eer iersielten
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(m.u.v. wiizigingen, aangobracht voordat u het teleloonboek de laat$o koer hsbt
biigou/orkt). De g€gevons boviMon zich hoogstwaarschiir iik in hot besland 10 van
CALPHONE.TIVIP. Gesl aan dat bestand de riouw€ naam CALAPPT.PHO (maak eerst
een kode van h€t bsslaands CALAPPT.PHO bostand als dt groler is dan
CALPHONE.TMP) en $an het p.ogramma opnieuw op. Mel een beelis goluk zijn ds
meosle van uw laleroongegevsns nog intact. Ds boste oplossing is nog alliid hst
regolmatig makon van reserveko eon.

APPENDIX A: Extra inlormatie

FOBMATS

Het leloloonboek van CALAPPT gebruiK records met zeven velden. Hol eerste veld diont
voor d€ naam en h€t trvaede voor het telsfoonnummer. De resterende vail volden zijn voor
hst adrss.

Bii alsgakon is hel oersle veld voor de dalum on de tiid en het tvYBsds voor de
bgschriiving van ds alspraak ol de agpnda. Dan ziin er nog maxianaal acht velden ovol
voor atspraaknotitios.

Oo datum bestaat uit de dag van do lvook, gevolgd door de dag van do maand, ds naam
van de maand, hel jaar en de liid. Elij de 12-uurs notalio kan achtsr (b tiid A.M. o, P.M.
slaan. U kunt echter ook sen 2{.uurs notatie gobruikon.

Atari Corporatlon kan onmogsliik d3 juistlEid van dezo inlormalio garand€ren na do datum
van puuikalie. Alari is niet aansprakeliik voor wiizigingen, Iouten o, wsglalingen.
Verrn€nagvuldiging van dit documenl ol s€n dool daarvan is verbo(bn zondor uildrukkoliike
schrifleliike tooslemming van Atari Corpo(alion.

Atari, h€t Atari-logo on CALAPPT zijn han(blsmo*sn ol geregistreerde handolsmorken
van Atari Corporation. Copyright 1992, Atari Corporation, Sunnyvale, CA 94089'1302. Alle
recmsn voorbehoudon.
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