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1er.- earregar el disket del programa. Pulsar una vegada
la barra espaiadora. Quan t'hagi sortit l'index del programa
(gestión de discos) i s'hagi apagat la llum del disket, treure'l
i carregar el disket de treball. Pulsar la tecla f-1, i quedara
carregat el disket de treball.

2ón.- Un cap tinguis en pantalla l'index' (gestión de
discos) del disket de treball, triar amb el cursor i la tecla
majuscules (MAYS) el grup (cartes o articles) que- t'interessi
segons- el document que hagis de crear i després, amb- el cursor
SJll......elmous dins del grup (cartes o articles) fins que quedi
subraiat planti11.est.

3er.- Una vegada subraiat plantill.est del grup (cartes o
articles que t'interessi), pulsa la tecla e, i dona-li un nom al
document que estiguis confeccionant. Per exemple, si és tracta
d'una carta a en Fauli, li pots possar Fauli. 001. Observa que el
nom (en aquest cas Fauli) pot tenir un maxim de 8 lletres i no
cal que omplis els 8 espais. Observaras que, després de Fauli hi
ha un punt (el que es sobrepassa pulsant un cap la barra
espaiadora) i a continuació una xifra 001 indicativa que-dins de
l'arxiu o grup "cartes" aquesta és la primera (001) adrec;:adaa en
Faulí .

Si en lloc de valer crear una carta vals fer un article,
porta el cursor + majuscules (KAYS) al grup articles i, després
amb el cursor sol, el baixes fins a subraiar plantill. est, del
grup articles. Acte seguit, pulses la tecla e, i li dones el nom
AVUI.001. Recorda que el nom (Avui, en aquest exemple) pot tenir
un máxim de 8 espais, i que 001 és l'indicatiu de que es tracta
del primer article que arxives, referent al Diari Avui. Recorda
també que, per passar del nom (Avui) al número (001) has de
pulsar un cap la barra espaiadora.

~ Un cap hagis comprobat que el nom donat (Fauli, Avui,
Vanguard, etc.) és correcte, pulsa la tecla INTRO. Fet aixó, et
sortirá en pantalla el format que t'he fet, amb doble interlínea,


