
1. Fyll på klister
Ställ CB 70 på tapetbordet så att profilen ligger an mot
bordskanten.
Klistrets tillbereds enligt leverantörens föreskrifter.
(Tapetmaskinsklister har ett brett användningsområde
och underlättar arbetet med maskinen.)
Klistertråget kan fyllas på upp till kanten.

2. Ställ in klistermängden
Med inställningsrattarna som finns på maskinens båda
sidor ställer man in hur mycket klister som ska läggas på.
Läge 1 är för tunna tapeter, för tjockare tapeter mer
klister. Efter det att klistermängden ställts in, måste
låsskruven på inställningsratten dras åt lätt..
Klistervalsen får ej utsättas för direkt solljus eller hög
temperatur, rengörs med kallt vatten.

4. Lägg i tapeten

Viktigt:

Fäll upp överdelen, vrid klistervalsen tills ytan är
fullständigt täckt med klister. Drag fram tapeten över
klistervalsen. Drag med lätt tryck fram till tapethållaren
och lägg tapeten på den. Stäng överdelen.

Se till att du lägger i tapeten så, att det är
tapetens baksida som löper över klistervalsen.
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3. Sätt i tapetrulle
Sväng ut tapetstången, skjut på tapetrullen och
lägg i stången igen. Tryck tapetrullen lätt med den
ställbara stoppskivan mot den fjädrande
stoppskivan, så att det inte finns något glapp i
sidled.
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7. Tappa av klistret
För transport eller rengöring av maskinen tappas klistret
av. Skjut ut maskinen åt sidan över bordskanten och drag
ut bottenproppen.
Skrapa fram restklistret till avtappningsöppningen med
rengöringsskrapan.

5. Klistra tapeten
Drag fram tapeten till avskärningsskenan, ställ in CB
meterräknaren (tillbehör) på “noll”. Vik om hörnen och drag
ut tapeten parallellt med bordskanten till den önskade
längden. Om våden är längre än bordet, så måste den
vikas ihop en gång och sedan dras ut till rätt längd.
Om du arbetar utan CB räkneverk, så mäter du upp
vådlängden från avskärningsskenan och markerar längden
med en tejpremsa på tapetbordet.
Tapeter med mönsterpassning måste skäras till i förväg
eller du använder “tapo-fix mönstertabell för tapeter” i
maskinens överdel.

6. Skär av tapeten
Drag tapetkniven snabbt och med lätt tryck genom
avskärningsskenan.
Vik ihop tapetvåden.

8. Rengör maskinen

Viktigt:

Om man använder maskinen dagligen måste den inte
rengöras, använd med födel lock till CB70 (tillbehör). Bara
vid stark nedsmutsning eller längre paus innan
klistermaskinen används igen bör den rengöras med kallt
vatten.
Efter att klistret tömts ut trycker man ut valsen ur tipplagren
genom att samtidigt vrida och skjuta in handen mellan
klistervalsen och trågets botten.

Vrid upp inställningsratten helt när du ska ta ut
klistervalsen, och även under längre arbetspauser för
att undvika att klisterrester bildas på avstrykaren.
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9. Praktiska tillbehör för klistermaskinen tapo-fix CB 70

- Lock till CB70 i rostfritt art.nr.207465, kan bevara limmet i maskinen ett par veckor.
- Träväska CB70, art.nr. 228003, för säker transport och skyddad förvaring.
- Bordstativ art.nr 254368. Svängbar platta 45 grader, placeras under CB70.
- Golvatativ för CB 70, art.nr 207000 , gör bordsmodellen CB 70 till en modell med ben som därigenom kan ställas bakom

ett tapetbord.
- Räkneverk art.nr.206390

Lämna in maskinen för vederbörlig avfallshantering när den inte används längre, så att de använda materialen tas tillvara.
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