BRUKSANVISNING
Jot-a-Dot
Punktskriftmaskin

Gratulerer med din nye Jot-a-Dot Punktskriftmaskin!
Du har nå fått en hendig, liten punktskriftmaskin som du kan ta
med deg overalt der du trenger å lage et notat eller skrive en
huskelapp i punktskrift.
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Innholdet i esken
Når du åpner esken, finner du følgende:
• 1 stk Jot-a-Dot Punktskriftmaskin
• 1 stk norsk bruksanvisning i sortskrift
• 1 stk norsk bruksanvisning på CD
• 1 stk engelsk bruksanvisning i punktskrift
• 1 stk bærerem
• 1 stk bæreveske
• 1 stk prøve på A6 notisblokk i anbefalt kvalitet
• 2 stk prøve på A6 kontaktpapir

Beskrivelse
Generell beskrivelse og anbefalt papirkvalitet.
Jot-a-Dot er en hendig punktskriftmaskin som utmerker seg med
svært liten størrelse og lav vekt. Den klarer å produsere punktskrift
i god kvalitet på lett tilgjengelig A5- eller A6-papir i vanlig 80 grams
kopikvalitet. Vi anbefaler ikke bruk av såkalt punktskriftpapir eller
kort i tykkere kvalitet enn dette i maskinen, det kan i verste fall
forårsake skade på de innvendige, mekaniske komponentene.
Fysisk beskrivelse.
Plasser Jot-a-Dot på bordplaten foran deg. Snu maskinen slik at
de 6 lett gjenkjennelige, avlange tastene for punkt vender mot deg.
Plasser peke-, lang- og ringfinger på høyre hånd på de 3 tastene til
høyre og tilsvarende for venstre hånd på de 3 tastene til venstre.
Dersom du nå presser tastene nedover, vil du kjenne at hele
maskinen fjærer mot bordplaten, det er slik Jot-a-Dot lager punkt.
Maskinens overside og høyre og venstre side er utført i skarp
blåfarge, mens vitale deler som taster etc., er i skarpt grønt.
Undersiden, forsiden og bakerste del av oversiden er svarte.
Vi går nå gjennom maskinen side for side og starter med
oversiden:
Oversiden.
Her finner du først og fremst de 6 tastene for punkt. De er plassert
i 2 vifteformede seksjoner med 3 taster hver. Midt mellom disse
tastene finner du en klaff du kan slå opp. Bruk en fingertupp og
vipp den opp i bakkant. Klaffen låses nå i oppreist stilling. For å
lukke den igjen, trykker du den forsiktig bakover. Gå videre
bakover til den tversgående åpningen rett bak klaffen. Plasser en
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pekefinger ytterst til høyre i åpningen og før den mot venstre. Den
fjærende delen du nå treffer på, er indikatoren for horisontal
posisjon på arket. Denne vil flytte seg mot høyre etter hvert som du
skriver på maskinen, og brukes i kombinasjon med de 5 tydelige
markeringene som utgjør skrivelinjalen og ligger ved åpningens
forkant. Helt bakerst på oversiden finner du til slutt en tversgående
spalte, her vil papiret stikke ut når du har ført det inn i maskinen.
Venstre side.
Bakerst på den venstre siden finner du en knott som du bruker for
å føre papiret inn i eller ut av maskinen. Skru knotten motsols for å
føre papiret inn i maskinen (dvs. til forrige linje) og medsols for å
føre det ut (dvs. til neste linje). Den taktile pilen du finner rett over
knotten, indikerer hvilken vei du skal skru for å føre papiret inn.
Høyre side.
Bakerst på den høyre siden sitter linjeindikatoren. Finn først de 9
taggene som utgjør en sirkel. Inne i denne sirkelen sitter det et hjul
med en markering som vil flytte seg etter hvert som arket flyttes.
Det flytter seg en posisjon for hver linje arket flyttes, i medsols
retning betyr en linje fram, mens motsols betyr en linje tilbake. Den
taktile pilen du finner over sirkelen, peker i den retningen hjulet
flytter seg når du fører papiret frem.
Forsiden.
På forsidens loddrette kant finner du en firkantet fordypning ytterst
til venstre og høyre side. Her kan du feste klipsene du finner i hver
ende på bæreremmen, stikk dem enkelt og greit inn i fordypningen
og press dem på plass. På samme måten tar du av remmen ved å
dra i klipsene, ikke i remmen. Husk å ta et godt tak i maskinen når
du vil fjerne bæreremmen slik at maskinen ikke faller i gulvet ved
et uhell.
Undersiden.
Klaffen på oversiden er ment å fungere som en støtte når
maskinen ligger med undersiden opp. Slå derfor klaffen opp, og vri
deretter hele maskinen fra deg og rundt slik at undersiden vender
opp, knotten for papirmating skal fremdeles vende mot venstre.
Trykker du nå den bakerste delen av undersiden nedover, vil du
kjenne at den fjærer mot bordplaten. På hver side rett utenfor den
bakerste enden av undersiden, finner du klips som vil fjære
dersom du presser dem forsiktig utover mot henholdsvis venstre
og høyre. Disse klipsene låser undersiden fast til resten av
mekanismen. Åpne mekanismen ved å presse klipsene utover,
undersiden vil nå sprette opp slik at du eventuelt kan få fjernet
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papir som har kjørt seg fast. For å låse mekanismen igjen, trykker
du undersiden nedover til den låses fast.
Flytt deg nå litt fremover. Den skråstilte kanten brukes som anlegg
for papiret når du skal sette inn nytt. Videre fremover finner du
først en riflet, tversgående stang, og deretter leselinjalen, som
består av 5 tydelige markeringer og mindre punkter mellom disse.

Sette inn papir.
Slå ut klaffen på maskinens overside og vri maskinen fra deg og
rundt slik at undersiden vender opp. Legg papiret mot den
skråstilte kanten, og før det videre forbi den riflete, tversgående
stangen til det stopper. Bruk tommelfingeren på høyre hånd til å
holde papiret inntil den skråstilte kanten og trykk det forsiktig
fremover. Bruk venstre hånd og skru knotten for papirmating
motsols slik at papiret mates inn i maskinen. Fortsett med dette til
enden av arket ligger jevnt med den riflete stangen, arket skal nå
stikke ut av spalten på enden som er nærmest deg.
Vri maskinen videre rundt og fra deg. Plasser markeringen på
hjulet i linjeindikatoren på maskinens høyre side slik at den vender
rett oppover. Dette vil hjelpe deg med å finne ut hvilken linje på
arket du står på etter hvert som du fører det fram.

Skrive med Jot-a-Dot.
Vi går ut fra at du har satt papiret inn som beskrevet i forrige punkt.
Flytt først indikatoren for horisontal posisjon helt ut til venstre. Legg
begge henders peke-, lang- og ringfinger på de 6 tastene for
punkt. Før tommelfingeren på begge hender mot deg og under
maskinen slik at du får et godt grep om maskinen. Løft maskinen
opp i forkant til du har den i en behagelig vinkel. Trykk nå forsiktig
ned de punkt-tastene du vil skrive, hold dem nede og press
sammen maskinen med fast hånd. For at punktene skal bli så bra
som mulig, er det viktig å bruke begge hender når du skal presse
sammen maskinen. Løsne grepet igjen når du har presset
mekanismen helt sammen, den vil nå løses ut igjen slik at du kan
skrive neste tegn. Ønsker du å lage et mellomrom, trykker du
enkelt og greit mekanismen sammen uten å holde nede noen av
punkt-tastene. Jot-a-Dot kan skrive inntil 20 tegn pr. linje, og du
kontrollerer hvilken posisjon du er i ved å benytte indikatoren for
horisontal posisjon kombinert med skrivelinjalen. Når du vil føre
arket en linje fram, vrir du knotten for papirmating ett hakk
medsols, og fører deretter indikatoren for horisontal posisjon
tilbake til venstre kant.
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Lese det du har skrevet.
Ønsker du å kontrollere det du har skrevet, gjør du slik: Gå fram på
samme måte som du gjorde for å sette inn papir, og snu maskinen
slik at undersiden vender opp. For å komme til punktene du har
skrevet, skrur du knotten for papirfremføring medsols og fører fram
papiret en eller to linjer alt etter tykkelsen på fingrene dine. Når du
er ferdig med å lese og vil tilbake til linjen du var på i
utgangspunktet, er det lurt å bruke linjeindikatoren både før og
etter at du har flyttet arket. Vend til slutt maskinen tilbake slik at du
kan fortsette å skrive. For å skru arket helt ut av maskinen,
fortsetter du med å vri på knotten for papirfremføring til arket er
helt ute.

Renhold og velikehold.
Ved behov kan du bruke en myk klut så vidt fuktet i mildt såpevann
til å gjøre ren maskinens overflater. Bruk aldri løsemidler så som
teknisk sprit, white spirit eller tynner, da dette vil skade maskinen.
Skulle småting falle inn i maskinen, må du prøve å få disse ut igjen
med en gang, prøv å riste maskinen forsiktig så de faller ut. Husk
at du kan åpne skrivemekanismen med de to klipsene ytterst, bak
på undersiden slik at du kan komme til og få fjernet fastkjørt papir
eller lignende.
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Egne notater:
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Har du ytterligere spørsmål vedr. Jot-a-Dot kan du kontakte:
ADAPTOR AS på telefon 23 21 55 55
eller sende en epost til hjelpemidler@adaptor.no
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