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TATRAPOINT ADAPTIVE 

 

Objekten i listan nedan finns i den medföljande bärväskan:  

 En portfölj med nyckel och separat axelrem eller en ryggsäck. 

 Notera: nyckeln och axelremmen följer endast med portföljen. 

 Tatrapoint Adaptive punktskrivmaskin 

 Gummimatta 

 Läsplattform 

 Skruvmejsel 

Om du beställt Tatrapoint i ryggsäck, var god notera att skruvmejseln och läsplattformen finns i 
ett blixtlåsfack på framsidan av ryggsäcken. 

 

Orientering av Tatrapoint 

Maskinen levereras i en portfölj eller ryggsäck. Den är fixerad av en platt borttagbar gummimatt 
med fyra hål där maskinens gummifötter sitter. Ta ur maskinen med gummimattan från 
portföljen/ryggsäcken. Sätt maskinen på gummimattan men den grövre sidan uppåt och placera 
på en flat horisontell yta. Detta försäkrar att maskinen befinner sig i en stabil position när du 
skriver. 

Var god notera följande när du har Tatrapoint framför dig: 

Tangenterna – den mittersta och längsta knappen är mellanslag. Från mittangentern till vänster 
är tangenterna för punkterna 1, 2 och 3. Från mittangenten till höger är tangenterna för 
punkterna 4, 5 och 6.  

Bredden mellan tangenterna kan minskas eller ökas. En förklaring över hur detta kan göras 
finner du under “Justera tangentbordet”. 

Basen – metallramen under tangenterna. 

Skrivskyddet – metallkåpan ovanför tangenterna som som sträcker sig ut mot en punkt. Detta 
fungerar som en buffert för punktmekanismen som ligger direkt under.  

Punktmekanismen – sitter direkt under bufferten och innehåller sex pinnar som behövs för att 
producera ett punkttecken. 

Spak för blanksteg bakåt – sitter på högra sidan av tangentbordet bakom skrivskyddet. Spaken 
för blanksteg bakåt låter dig förflytta pappret ett tecken åt gången i motsatt riktning som du 
skriver. 

Valsen består av följande delar: 

Kammen – är en del av framkanten på den rektangulära valsen och sitter bakom skrivskyddet. 
Om du försiktigt känner med fingrarna längs den nedre kanten finner du en rad ”tänder”, detta är 
kammen. 



 

Pappersmatningsknapparna – dessa sitter placerade på varje sida på valsen. De kan vridas 
framåt och bakåt och används för att styra in pappret på plats. De används också för att vrida 
upp en rad vid skrivning. 

Tryckrullen – detta är den förhöjda trumman med en rad gummiringar på, placerad i mitten av 
valsen och håller pappret så snart det ligger på plats. 

Rullen – detta är den stora rullen placerad direkt under tryckrullen. 

Hållare för dymotejp – dessa hållare sitter placerade på vardera yttersida av valsen precis 
bakom tryckrullen.  

Rännan – är den yttersta delen av valsen, om du för din hand över den platta ytan och över en 
upphöjd list finner du en rad ”tänder”, detta är rännan. 

Marginalstoppar – dessa två sitter på varje sida om rännan, som är den yttersta delen av 
valsen. Tryck på dessa, för dem längs rännan och släpp för att ställa in marginalerna. (När 
punktskrivaren levereras är marginalstopparna placerade i mitten på valsen för transport). 

Spakar för frigörning av valsen – dessa sitter på den övre bakre kanten på båda sidor om 
valsen precis bakom hållarna för dymotejp. När du trycker på spakarna, håll i valsen för att 
förhindra en okontrollerad rörelse. 

Infästning för läsplattform – dessa sitter på varje sida bakom valsen. Igen, om du för fingrarna 
över den yttersta bakkanten på valsen, finner ”tänderna” och arbetar utåt, känner du ett hålrum 
för infästning. Hålrummen finns på båda sidor om tänderna och används för att sätt fast 
plattformen. 

Läsplattform – en separat plattform medföljer med Tatrapoint för att hålla upp pappret och göra 
det möjligt för användaren att läsa texten under skrivningen. Denna sätter man fast via 
infästningarna på var sin sida bak på valsen. 

 

Användning av Tatrapoint 

Vid leveransen av din Tatrapoint sitter valsen fixerad mot rörelser via marginalstoppar ställda vid 
mitten av valsen bredvid punktmekanismen. Marginalstopparna sitter placerade på den övre 
bakkanten av valsen. Tryck in och drag den högra sidans marginalstopp mot tangentbordet och 
flytta den åt höger. Flytta valsen en liten bit till vänster, detta flyttar den vänstra marginalen mot 
korrigeringsplåten vilket låter dig trycka på den vänstra marginalen och flytta den till vänster. 

Notera: Innan du sätter tillbaka maskinen i en väska eller ryggsäck måste du fixera valsen mot 
rörelser genom att utföra ovanstående åtgärder i bakvänd ordning. 

 

Sätta in papper 

För att fästa pappret, vrid rullen från dig tills den stannar. Rullen befinner sig i sin slutposition. (I 
denna position är det inte möjligt att vrida den. Om du försöker vrida den med kraft kan du skada 
den.) Precis under tryckrullen finns ett mellanrum för att sätta in pappret. Håll pappret med en 
hand och för in det i position så att den nedre kanten av pappret är i kontakt med den vertikala 



 

stoppytan. Om det är nödvändigt kan du justera positionen genom att föra pappret lite till vänster 
eller höger. Slutligen, medan du fortfarande trycker pappret mot dig med en hand, vrid pappers-
matningsknappen så att rullen stänger och fixerar pappret i dess position. 

Nu matar du in papper i maskinen genom att vrida på pappersmatnings-knappen mot dig tills den 
stannar. (När den stannat, bruka ej extra kraft för att tvinga den till vridning då detta kan skada 
den.) I denna position kan du börja skriva första textraden. När pappersmatningsknappen vrids, 
vrids även tryckrullen med gummiringarna. Kugghjul på både pappret och tryckrullen försäkrar att 
pappret rör sig som det ska och ej viker sig. Du kan ändra i texten utan att förstöra redan skriva 
tecken tack vare att pappret sitter fast ordentligt, dess exakta rörelse i båda riktningarna samt 
gummiringarna på tryckrullen. För att vrida upp pappret en rad, vrid pappersmatningsknappen 
från dig. Ett ”klick” kan höras vilket indikerar att rullen har vridits upp en punktrad. Tryck sedan 
valsen så långt till vänster det går vilket gör den redo för att skriva nästa punktrad. (Håll i 
skrivskyddet för stöd).  

 

Ställa in marginalerna 

Ställ in vänster och höger marginalstopp i positioner som motsvarar bredden på pappret som 
används samt det önskade antalet tecken på raden. Det största formatet på papper låter dig 
skriva så många som 34 eller 40 tecken på raden (beroende på bredden på valsen) samt 25 
rader på pappret. Ringklockan ljuder fem tecken innan slutet på raden för varje inställning av 
högermarginalen. 

 

Ta bort pappret 

När du slutfört den sista raden (25 rader / sida), vrid pappersmatnings-knappen från dig. Rullen 
öppnas och frigör pappret. 

 

Användning av dymotejp 

Sätt fast dymotejp på de två tejphållarna som sitter på varje sida bakom tryckrullen. Tejpen vilar 
sedan på punktmekanismen redo för punkt-skrivning. 

Notera: När du använder dymotejp, tryck ordentligt på knappen för att försäkra bra definition. 
Både 9mm och 12mm tejp fungerar för användning med Tatrapoint. 

 

Allmän information 

De upphöjda punkterna med punkttecken skrivs genom att samtidigt trycka in motsvarande 
tangenter. Avståndet mellan punktceller är 6mm. Avståndet mellan punkterna i cellen är 2.7mm. 

Tatrapoint Adaptive har fått sitt namn utav att knapparna kan justeras. 

 



 

Underhåll 

Tatrapoint är konstruerad för att vara stabil vilket försäkrar felfritt arbete. De rörliga delarna i 
apparaten bevaras med olja och fett. Vi rekommenderar att efter lång tids användning tvättar av 
de synliga ytorna med alkohol samt torkar de rörliga delarna med olja. Om någon del skulle gå 
sönder, kontakta Polar Print för reparation. 

 

Justera tangentbordet 

Lossa skruvarna (med den medföljande skruvmejseln) som sitter på varje sida om ramen runt 
tangenterna. För att ändra bredden, drag plastlisten som sitter bakom tangenterna antingen 
framåt för att minska bredden eller bakåt för att öka. Så snart du gjort klart dina justeringar, drag 
åt skruvarna. 

Notera: Plastlisten måste sättas fast i en parallell position med valsen för att fungera korrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


