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FUNÇÃO COMANDO seguido da tecla ENTER EXPLICAÇÃO 

Comando BASIC TK para ir ao D.O.S. RAND USR 15360 Retorna ao D.O.S. indicando o prompt “A>”. 

Comando D.O.S. para ir ao BASIC TK A>RETURN Entra no Basic mostrando a tela inicial do TK90X / TK95. 

Acessar comando do D.O.S. a partir do BASIC TK RAND USR 15363: REM: comando por exemplo:  “comando” = LOAD ”exoloC1”CODE 

Selecionar drive A>*"B:"  ou  *"C:"  ou  *"D:" Entra no drive B ou C ou D. 

Formatar disquete 
A>FORMAT  "DISCO-1" 
A>FORMAT  "B:DISCO-1" 

Formata o disco no drive A com nome DISCO-1. 
Formata disco no drive B estando no A 

Mostrar conteúdo do disco (catálogo) 

A>CAT  
A>CAT  "B:" 
A>CAT EXP 
A>CAT #3 

Mostra conteúdo do disco que está no drive A. 
Mostra conteúdo do disco do drive B estando no Drive A. 
CAT modo EXPANDIDO. Somente para Interface com ROM CBI-95 versão 2.4 
Imprime o CAT.    Na Interface C.A.S., é necessário uma interface de impressora adicional. 

Carregar programa do disco 
A>LOAD  "nome do programa" 
A>RUN 

LOAD ou RUN 
RUN, sozinho, carrega programa Basic chamado “boot” (se existir no disco). 

Gravar programa em disco 
A>SAVE  "programa"  LINE 40 
A>SAVE  "programa"CODE 16384,6912 

Grava um programa que está no Basic executando a partir da linha 40. 
Grava a tela gráfica. 

Carregar programa BASIC sem deixá-lo “rodar” A>MERGE "programa" Ideal para editar o programa. Após carregar use RETURN para ir ao Basic-TK. 

BOTÃO MÁGICO ou PRÁTICO (interface Arcade) [ Pressione o botão ] O disco deve estar vazio, formatado em face simples. 

Carregar programa salvo através do BOTÃO MÁGICO A>GOTO "programa"CODE 
Vale lembrar que após usar o “Botão Mágico”, o arquivo tem nome “vazio”, um 
espaço, assim: “ “ 

Renomear arquivo salvo através do BOTÃO MÁGICO A>NEW "novo nome"," "CODE Apenas um espaço entre as aspas antes do CODE. 

Renomear arquivo 
A>NEW "boot","buut"  
A>NEW "code","codi"CODE 

Troca o nome buut para boot 
Troca o nome codi para code 

Apagar arquivo 
A>ERASE "teste" 
A>ERASE "teste"CODE 

Remove acesso ao programa teste, mas continua ocupando espaço no disco. Para 
liberar o espaço vazio deixado pelo ERASE, deve-se usar o comando MOVE. 

Compactar arquivos no disco A>MOVE Funciona como um Desfragmentador, liberando espaços no final do disco. 

Copiar arquivo 
A>COPY "A:Dizzy","B:Dizzy"  
A>COPY "A:DizzyC","B:DizzyC"CODE 
A>COPY "A:*","B:*" 

Copia para o drive A, o programa Basic chamado Dizzy que está no B. 
Copia para o drive A, o programa Código chamado DizzyC que está no B. 
Copia TODOS os arquivos do drive B para o drive A. 

Interface C.A.S. não possui 
esses comandos 

Selecionar Impressora 
A>LPRINT 0 

A>LPRINT 1 
Define: Impressora 32 colunas ( Alphacom 32, ZX Printer, Timex 2040 ) 
Define: Impressora Centronics 80 colunas 

Modificar as cores da Tela A>ATTR paper,ink Exemplo: ATTR 0,7        deixa a tela com fundo preto e caractere branco. 
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