Klawiatura @

Lewy zmientaci @

Trzymac, @

7-'walniacz margin"s,,
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Klawiatura rnaszyny Kolibri je-st przystosowana do
norm miqdzynarodowyclr i wyposazona w 44 dZwignie
klawiszowe. Mo2na wigc ni4 napisa6 88 znak6w.
Pigkno pisma zale2y od uderzenia, trzeba sig wie;c
przyzwyczati do uderzenia r6wnomiernego. i niezbyt
mocnego.

Zmieniacz slu2y do pisania du2ymi literami.

Je2eli ma by6 napisana wiqksza ilo6i liter du2ych obok
siebie, nalezy postrugiwa6 siq trzymaczem. L,:ickie
naciSniqcieklawisza lewego zrn\eniacza (2) wystarrza,
aby skasowai ustawienie pisania duzych liter.

Je2eli prawy margines (23) nastawiony jesl prawidlowo, t. j. w ten spos6b, 2e prawa zaokrqglona krawgdZ jego pokrywa eig z praw4 krawqdzi4 zal.o2one,go
arkusza papieru, w6wczas wystgpuje blokowanie klirwiatury okolo 2 uderzenia wczeSniej przed krawedziq
papieru. Po naci6nigciu zwalniacza marginesu (4) mog4 nast4pii dalsze uderzenia. JeZeli maszyna ogranicza pisanie na prawej skrajnej krawgdzi arkusza,
w6wczas po naciSnigciu zwalniacza marginesu mo2na
uzyskai jeszcze trzy dalsze uderzenia. Je2eli przed
marginesem nastawionym z lewei strony chcemy napisai tre6i, w6wczas nale2y nacisn4i zwalniacz margine'su i jednoczeSnieprzesun,qi karetkq w prawo na
24danemiejsce.

Czcionki @

Nalezy szczeg6lnie uwa2a(, aby czyszczenie czcionek
odbywatro sig nie w poprzek, Iecz wzdNu? czcionek.
Podczas czyszczeniapoleca siq koniecznie nakryd klawiaturq (1) i dZwignie czcionkowe nie strzqpiEcym sig
gatrgankiem, aby do maszyny nie przedostaly sig zanieczyszczenia i aby z drugiej stromy pozostala klawiatura czysta.

Pokrywa @

Pokrywa sluzy do oslony szpulek taSmowych. Przez
uniesienie w g6rq i zdjqcie pokrywy uzyskuje sig
dostqp do szpulek. Szpulki zaopalrzone s4 w znormalizowanq taSmq szerokoSci 13 mm. Przy zrnianie ta6my

Podr6zna maszyna do pisania
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wyjmuje siq je latwo do g6ry po odci4gniqciu dlwigieniek dociskaj4cydr. Wykorzystanie dolnej czqsci
taSmy nastgpuje,przez przeriesienie lewej szpulki na
praw4 strong i prawej szpulki na lewq stronq. Przy
zakladaniu taSmy barwi,4cej nale2y postgpowac rvg
rysunk6w umieszczonych na odwrocie niniejszej in'strukcji. Zal.o2eniepokrywy
odbywa siq przez zwyktre
naciSnigcie.

Uchwyt dlwigni
wierszowei

Uchwyt dZwigni wierszowej jest ruchomy. Przy zarnykaniu walizki zostaje opuszczony do dotru do pozycji
spoczynku i zatrzymanv. Lekkie nacisniqcie na uchwyt
dZwigni wierszowej od dolu pozwala na przeskoczenie
jej do pozycji robocze.j.

Dlwignia wierszowa @

Nastawianie nowego wiersza nastgpuje przez naciskanie dZwigni wierszowej w prawA stronq. JednoczeSnie
przesuwa siq w prawo karetka.

Lewa galka walka @

PierScien wolnyclr
obrot6w walka

Lewy zwalniacz
karetki

Tl$#iffi@

Uzywana jest ona, podobnie jak prawa galka (26) do
obracania walkiem.

Przy opisywaniu arkuszy lirriowanych nale2y pierScieh
(10) obracad do tylu naciskajqc go kciukiem, natomiast
watrek obracai dot4d, dop6ki opisywana linia lub
wiersz nie pokryj4 siq z g6rn4 krawgdzi,4 wskaZnika
wysokoSci wiersza (16). Dopiero w6wczas nale?y
pierScierl przekrqcii do przodu.

Po naciSniqciu lewego (11) i podobnie prawego (2?)
zwalntacza karetki moLna przesuwai karetkq w obydwie strony a2 do skrajnego poloZenia. Dopiero kiedy
karetka znajduje sie,na zqdanym miejscu moLna zwolnii nacisk zwalniacza karetki.

Nastawianie Z4danego odstqpu wierszowego osiqga siq
przez przesuniqcie nastawiacza wierszaka do przodu
lub do tylu. Na maszynie Kolibri mo2na uzyska(, 2
r62ne odstqpy wierszowe.

Lewy margirr".
@

Odktradaczp"pi"".,

@

Przez naciSnigcie i iednoczesne przesuwanie marginesu uzyskuje siq nastawienie lewego marginesu pia_
pieru. Je2eli jednak w trakcie pisania trzeia czasa'mi
coS napisad przed marginesem, naleZy nacisn4i zwalniacz marginesu (4) i jednoczeSnie pizesun46 taretkg
w prawo.

Odkiadacz papieru zapobiega ponownemu wkrqcaniu
siq papieru pod watrek.
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Podtrzymywacz
arkuszy

n_asze.k
@
wprowadzania
papieru

Podtrzymywacz arkuszy moLe by(. skladany na bok
na-lew4 stronq. Zabobiega on opadaniu i gnieceniu sig
zalo2onych arkuszy i pozwala na wygodne odczytywanie napisanego tekstu.

Arkusz p-rzeznaczonyd,o zalolenia w karetkq maszyny
wprowadza sig pomigdzy daszek i odkladacz (1a) pa_
pie-ru i przez krgcenie praw4 (26) albo lewa (g) gaik,e
walka wprowadza sig go przed.walek. Nastepnie-poanosi sig listwg przytrzymuj4c4 papier (22), aby umo2liwii wlo2enie papieru pomiqdzy walek i.listwg przy-
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papier (22).
Do wyr6wnania arkusziil"Zy
zwalniaczapapieru (25).

Trzymacz kart
pocztowych @

<iZwig"id

Trzymacz kart pocztowych pozwala na pisanie na kartach pocztowych i na mniejszych formatach papieru
od g6rnego ich brzegu.

Rotki docisko-"

@

' Listwa
przytrzymuj4ca

Listwa przytrzymuj4ca
watrka.

paprer

Prawy *urgi.,",

Dwie rolki dociskowe znajduj4ce sie na listwie przytrzymuj4cej pozwalajq na zapisanie arkusza do samego brzegu dolnego. Powinny one znajdowae sie na
papierze w odlegloSci 10 podzialek od krawgdzi papieru.
papier

dociska

papier

do

@

Koniec wiersza zapisu nastawia sig przez naci6niqcie
i przesuniqcie prawego marginesu. Na 7 liter przed
blokowaniem klawiatury odzywa siq sygnal dzwonka.
Przez naciSnigcie zwalniacza marginesu (4) zwalnia
sig blokada klawiatury i zapis na arkuszu moZe sig
odbywai a2 do korlca walka. Celowe iest nastawienie
prawego marginesu w ten spos6b, aby zaokr4glona
krawedZ prawego suwaka marginesu pokrywatra siq
z praw4 krawqdzi4 papielt

waiek @

Maszyna Kolibri wyposa2oria jest w watrek o Srednicy
25 mm. Na maszynie Kolibri mo2na uzyskai caly szereg przebitek.

Zwa7niaczp"pi"".,

Prawy

zmieniacz

Prawy

zwalniacz
karetki

Oznaczenie modelu
Klalvisze martwe

@

Zwalniacz papieru slu2y dp wyr6wnania wkrqconego
arkusza. Przez pociqgnigci6 do przodu odchylaj4 sig
waleczki dociskowe i zwalnia sig trzymdnie papieru.

@
@

IJ?ywa siq Joj do obracania walkiem.
Przez naciSniqcie jego karetka mo2e by.i przesuwana
w obydwie strony (11).

@
@

Kolibri

Cofacz @

prawa gplka walka
@
Klawisz odstgpu @

Przy pisaniu Iiter z akcentami nale|y najpierw uderzy(. klawisz odpowiedniego akcentu i dopiero potem
klawisz litery, poniewa2 po uderzeniu klawisza martwego (akcentu) karetka sig nie przesuwa.
Przy naciSniqciu cofacza karetka przesuwa sie w prawo o szeroko5djednej litery. Dzigki tej zalecie moZe
on mie6 zastosowanie przy dodawaniu.
Np.: po dodaniu cyfr ostatniego miejsca
15346,00
wypisuje siq odpowiedni4 liczbq
28,63
i nastqpnie naciska dwukrotnie cofacz. Dodaje siq cyfry kolumny dzieI 563,16
si4tk6w i po jej wypisaniu dwukrotnie
23937,79
naciska cofacz i tak a2 do przodu.
SIuZV on do pisania du2ymi literami.
Za poSrednictwem klawisza odstqpu uzyskuje sig odstqpy pomiqdzy wyrazami.

Ka2da poszczeg6lna maSzyna do pisania Kolibri jest
sprawdzana przez doSwiadczonych specjalist6w zanim
opuSci zaklad produkcyjny. Wobec tego istnieje gwarancja, 2e zaklad opuszczaj4 tylko maszyny pozbawione
usterek.

Obsluga maszyny Kolibri jest bardzo latwa, lecz mimo
to polecamy, aby ka2dy u2ytkownik maszyny Kolibri stosowal siq do punkt6w okreSlonych w niniejszej instrukcji.

Dla sporz4dzama przebitek wa2na jest jako3i stosowanej kalki. U2ywa siq tylko kalki maszynowelj. Przy wkrqcaniu kilku arkuszy wskazane jest zaloLy| na kraw';dzie
g6rne kawalek wqskiego, zatramanego papieru, ab;'
przeszkodzi( przesunigciu sie poszczeg6lnych arkuszy.

Przy wycieraniu gumk,4 wskazane jest przesuniecie
karetki moZliwie daleko na prawo albo na lewo, aby starta
guma nie mogla sig dostad d9 wngtrza maszyny.

Naprawy podczas okresu gwarancji przeprowadzane
mog4 byi wylqcznie przez specjalist6w uprawnionydr
przez dostawcq. Je2eli przy jakiejS rnaszynie Kolibri
rzeczywiScie konieczna bylaby naprawa, w6wczas do
usunigcia usterek upowaZniony jest wyl4cznie specjalista
od maszyn do pisania.

Oliwienie powinno
oczyszczeniu.

miei

miejsce zawsze i tylkc

po

Szczeliny lsegmentu, w kt6rydr osadzone s4 dZwignic
czcionkowe, nie mog,4 by6 oliwione. Zanieczyszczony
watrek czySci siq wylqcznie spirytusem (denaturatem) benzyna niszczy gumq!

Do oliwienia prowadnic i r62nych punkt6w obrotu stosowana moZe by6 wylqcznie specjalna oliwa do maszyn
do pisania.

Ku szczeg6lnej uwadze przy zmianie taSmy barwi4cej
poleca siq:
(szpulki taSmowe-6), (widelki taSmy barwiqcej-l?)
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Ryc. 1 TaSmq zaloLy(, za obydwa prowadzenia (a) widelek taSmowydr,
2 poczem za zaczepy (b) z lewej i prawej strony,
^F.Vc.
-Ryc. 3 nastgpnie za korlc6wki widelek (c).

Ryc. 4

ZaloLy6,taSmq z lewej i prawej strony w prowadnice tasmowe (d).

MaszynaKolibri zostala
wyr6zninonaw NRD
znakiemdobrej jakoSci
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