E       INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU
            "BLIZZARD TURBO"

*** TURBO BLIZZARD ***
  Wczytujemy przez naciśnięcie START lub START+OPTION w czasie włączania komputera, następnie naciskamy klawisz PLAY w magnetofonie i klawisz RETURN w komputerze.
  Blizzard Turbo jest połączony z czołówką, aby po wczytaniu programu przejść do MENU, należy nacisnąć dowolny klawisz. Jeżeli chcemy wgrać Turbo bez czołówki należy nacisnąć RETURN 2 x. Program ten inicjuje nowe urządzenie, które występuje pod nazwą T:, przeznaczone do ładowania w kodzie maszynowym, do współpracy z programami kopiującymi i BASIC'em.
  MENU:
    L - ładowanie bez uruchomienia
    R - ładowanie programu z uruchomieniem
    S - uruchamianie programu ładowanego opcją L lub uruchomienie programu po naciśnięciu RESET.
    M - uruchamianie i zatrzymywanie silnika magnetofonu
    O - zmiana opcji NORMAL i TURBO

*** ŁADOWANIE PROGRAMÓW ***
  Po wybraniu opcji R program pyta się o nazwę. Podajemy identyfikator urządzenia tj.
    T: dla programów nagrywanych w Turbo,
    C: dla programów w standardowej transmisji.
  Dla urządzenia T: możemy podać całą nazwę (np. ZORRO) lub tylko pierwsze litery (np. T:ZOR), ewentualnie nie podawać nazwy (T:). W dwóch pierwszych przypadkach zostanie wczytany pierwszy znaleziony program o nazwie rozpoczynającej się od ciągu znaków, w trzecim przypadku zostanie wczytany pierwszy znaleziony na taśmie program. Istnieje możliwość szukania nazw nagranych na taśmie programów. Polecenie T:* spowoduje, że Blizzard wyświetli nazwę znalezionego programu i zapyta się (Y/N) tj. ładować program o tej nazwie czy nie. Podanie identyfikatora (T2:NAZWA) spowoduje wymuszenie krótkich przerw między blokami bez względu na inne parametry przekazywane instrukcją OPEN.

*** PRZEŁĄCZANIE OPCJI ***
  W opcji NORMAL pod identyfikatorem C: kryje się normalna transmisja, a pod identyfikatorem T: transmisja TURBO. Po zmianie transmisji na TURBO jest odwrotnie, T: to transmisja normalna C: to transmisja TURBO. Stosowanie tej opcji jest konieczne w programach współpracujących z magnetofonem, w których nie można podawać nazwy urządzenia np. SOUNDMACHINE.

*** WSPÓŁPRACA Z BASIC'EM ***
  Aby Blizzard współpracował z BASIC należy go wczytywać z naciśniętym klawiszem START. Oprócz normalnych komend BASIC'a mamy do dyspozycji dodatkowe komendy:
    SAVE "T:nazwa" - nagrywanie programów, długie przerwy między rekordami
    SAVE "T2:nazwa" - nagrywanie programów, krótkie przerwy między rekordami
    LOAD "T:nazwa" i LOAD "T2:nazwa" - ładowanie programu
    RUN "T:nazwa", RUN "T2:nazwa" - ładowanie i uruchamianie programów.
  Można także używać instrukcji
    LIST "T:nazwa",
    ENTER "T:nazwa",
    OPEN #a,b,c,"T:nazwa" lub OPEN #a,b,c,"T2:nazwa".
  Aby powrócić do MENU Blizzard Turbo, używamy komendy DOS.
  Powrót do BASIC'a z Blizzard Turbo opcja C.

*** BLIZZARD COPY ***
  Program ładuje się z Blizzard Turbo.
  Opis opcji:
    L - ładowanie programu
      C: - dla transmisji standardowej
      T: - dla transmisji TURBO
  Po wczytaniu programu otrzymujemy informacje o długości (LENGHT) i pierwszych bajtach programu (BYTES).
  UWAGA: Blizzard Turbo uruchamia programy rozpoczynające się od bajtów 255,255 (FF,FF), a więc programy wczytujące się w transmisji standardowej przez BLC lub "wykrzyknik". Do uruchamiania programów jedno i wieloblokowych służy Microloader.
    S - nagrywanie programu
      C: - dla wersji standardowej
      T: - dla wersji TURBO; po identyfikatorze podajemy nazwę programu


