Een eerste oriëntatieprogramma voor beginners op de Sinclair ZX Spectrum.
Speciaal gemaakt voor de MCN-Microcomputer Club Nederland.

Wegwijs op uw Sinclair ZX Spectrum 48
Dit computerprogramma laat u kennismaken met de Sinclair ZX Spectrum. Het is bestemd
voor mensen, die nog geen ervaring met computers hebben. Door de aanwijzingen van het
programma te volgen, leert u de basisbeginselen van het omgaan met deze computer.
Daarna bent u in staat u verder op deze computer te bekwamen en met andere programma’s
om te gaan.
Op de achterzijde staat de handleiding voor dit programma. Als u zich precies aan de
aanwijzingen houdt, dan kan er weinig fout gaan.
Wij wensen u veel succes (en ook veel genoegen) bij uw eerste oriëntatie op deze homecomputer.
Microcomputer Club Nederland

(c) Copyright 1984 Vendex Software Development b.v.

Handleiding
Installeer uw computer zoals aangegeven in de desbetreffende handleiding (Introductie of
Introduction).
Let goed op het volgende:
- De computer moet in verbinding staan met een televisie of monitor. De televisie moet
ongeveer afgesteld staan op kanaal 36 (UHF). U kunt dat testen door de computer aan te
zetten en te zoeken naar een grijs scherm waarin onderaan staat: (c) 1982 Sinclair Research
Ltd.
- De cassette-recorder moet aangesloten staan met de computer via de uitgang EAR op de
cassette-recorder en de ingang EAR op de computer. Als het volume van de cassetterecorder regelbaar is, dan moet het afgesteld worden op veel harde en hoge tonen.
Zodra alles ingesteld staat en u op uw monitor of televisie de mededeling ziet staan: (c) 1982
Sinclair Research Ltd., dan kunt u met het programma starten.

Het laden van het programma gaat als volgt:
1. U stopt het cassettebandje in de cassette-recorder met de band aan het beginpunt
(eventueel dus terugspoelen).
2. Type dan het volgende exact in:
J (en u ziet LOAD op het scherm komen) SYMBOL SHIFT toets indrukken en dan tegelijk
P aanslaan (u ziet dan een “ op het scherm) en doe dat nogmaals (en er komt nogmaals een
“ op het scherm) en druk dan de toets met ENTER in.
3. Start de cassette-recorder (de toets PLAY).
4. Als het goed gaat ziet u binne 1,5 minuut de medeldeling dat het geluidsvolume goed staat
afgesteld. Gebeurt dat niet, dan moet u stoppen: stop de cassette-recorder en spoel de
cassetteband terug (REWIND). Zet dan de computer uit (door het stekkertje aan de
rechterbovenkant even uit de computer te halen en weer terug te stoppen). Probeer het dan
nog eens vanaf het begin.
Lukt het dan weer niet, stop het cassettebandje dan andersom in de recorder en spoel die terug
naar het begin. Herhaal dan de gehele procedure.
Als het dan nog niet lukt is er iets aan de hand. Check dan of alles goed is opgesteld. Blijft het
problemen geven, bel dan met de service-telefoon en/of ga terug naar de winkel en ruil dit
bandje om, zodat vastgesteld kan worden waar de oorzaak ligt.
Als het programma wel loopt, moet u zich volledig houden aan datgene wat u op het scherm
gevraagd wordt. Stop de band als daar op het scherm om gevraagd wordt.
U krijgt een zogenaamd menu op het scherm, waarbij u een keus kunt maken welk onderdeel
u wilt volgen. Na het maken van uw keuze wordt het desbetreffende deel ingeladen. Kies de
eerste keer nummer 1.
Denkt u erom dat het laden van programmadelen altijd enige tijd zal kosten en het ook wel
eens mis kan gaan.
Let op dat u de cassetteband stopt als het programma erom vraagt. Ga dus niet weg als
het programma laadt.
Als u tussentijds (even) wilt stoppen en u moet de computer uitzetten, doe dat dan aan het
eind van een onderdeel. Als u de cassette niet terugspoelt kunt u altijd weer doorgaan op de
plek waar u gestopt bent. U start dan weer, zoals hierboven is aangegeven, maar dan zonder
terug te spoelen.
Als er tijdens de cursus iets gebeurt wat naar uw indruk duidelijk verkeerd is en het
programma gaat niet verder, kunt u in principe weer vanaf het begin beginnen. De
cassetteband moet dan weer teruggespoeld worden. Ziet u plotseling een Engelse mededeling,
probeer dan door te gaan met een C (van Continue) en dan ENTER. Lukt dat niet start dan
opnieuw.

Mochten er bij het gebruik van de computer of programmatuur onoverkomelijke problemen
rijzen, dan kunt u advies inroepen via onze speciale service-telefoon. Deze is dag en nacht
beschikbaar, 7 dagen per week. En de gesprekskosten zijn voor ons als u belt met:
06 0222 233
(Deze service-telefoon is in functie tot 31 december 1984.)
MCN – Microcomputer Club Nederland
Selecteert voor u uit het grote aanbod aan programma’s de allerbeste. Een groot assortiment
aan:
- Nederlandstalige leerprogramma’s
- Programma’s voor spel en ontspanning
- Programmatuur voor beroep of bedrijf
- Programma’s voor de gevorderden
Voor diverse cursussen en computerkampen; haal de folders bij de MCN-afdeling van V&D
of Dixons of bel met SECTOR (020-712130).

MCN, Postbus 7833, 1008 AD AMSTERDAM

