Acessório para fita Dymo
da Máquina Braille Perkins
(ref. 3301)

FICHA TÉCNICA
Características:



Estrutura metálica adaptada que permite o encaixe e melhor aproveitamento das
fitas dymo, escrevendo a sua informação directamente na máquina Perkins;
Muito fácil de utilizar, de acordo com as indicações seguintes
o posicione normalmente a Perkins com as teclas viradas para si;
o segure o adaptador Dymo® com a parte curva para baixo e oposta a si;
o posicione o cursor Braille no centro da máquina;
o mova a alavanca de prender o papel para a frente, isto é, para si;
o insira o adaptador Dymo® na máquina da mesma forma que faria se
fosse uma folha de papel, mas não enrole;
o coloque as alavancas de prender o papel na posição de prender (no
sentido oposto ao seu);
o insira a fita Dymo® deslizando-a debaixo dos clips de cada lado do
portador assegurando-se de que a fita está justa para prevenir o
movimento enquanto escreve. A fita Dymo® encontra-se entre a cabeça
de impressão em relevo e a chapa de metal debaixo. Os clips estão
posicionados para que o Braille fique no centro da fita;
o mova o cursor de novo para a esquerda. Os clips irão impedi-lo de ir até
ao fim. Isto previne que o Braille fique danificado;
o escreva na fita como faz no papel.

Muito importante: Quando acabar de escrever com o adaptador Dymo® certifique-se de
que o remove antes de usar a sua Perkins da forma normal. Para remover a fita Dymo®
deslize-a em direcção à parte de trás da máquina – isto não danificará a sua máquina se
for feito com cuidado.
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