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Brugsanvisning for 

OLIVETTI DE LUXE 



Afb. l 

KUFFERTMASKINE · Naar man har aabnet og aftaget Kuffertlaaget, b efries Maskineu fra Kuffertbunden ved at 

dreje Sikkerhedshagerne (l) (se Afbildningen Brochure n s Midte) i Retuing mod Tastaturet. Maskinen befries 

fulds tæudigt ved at h æve deus forres te Del og derefter trække Maskinen frem efter. Vognen frigøres ved at dreje 

Vognlaasen (2) paa Maskinens højre Si.de nedad. Afb. l. 

INDFØ RING AF PAPIRET · Papiret fø r es ind m e llem Papirindførse lsplade u og Skrive valse n m e d venstre' Haaud 

ved at dreje Val seknappen med <len fr ie h øjre Haaud, h vorefter Stangen med Papirmodtryksrullerne (3) hæves . 

For al rette Papire t ind, trykkes paa Papirudløser en (4), hvorefter Papire t rettes ir~d, saaledes at Kanterne flugter. 

Stangen med Papirmodtryksrullerne (3) sænkes, og Papirudløseren (4) drejes tilbage i Norm als tilling, hvorefter 

Papiret automatisk er fas tsp ændt i den ønskede Stilling. Afb. 2 . Ved a l trykke paa Vognudløser en (5) frigøres 

Vognen og kan f øres frem og tilbage til d en ø nskede Position. 

MARGININDST ILLING · Man inds tiller højre og venstre Margin ve d at forskyde Marginindstillerne (6) pauJ Ta nd· 

stangen hag Papirindfø rselspladen. Afstanden mellem to Streger paa den inddelte Skala svarer til Mellemrummet 

melle m to Ord. Afb. 3. 

LINIESKIFTNING · Skal der b egyndes paa en ny Linie, lægges venstre Haauds Pege finger Linieskiftearmens 



Afb. 2 

Gre b (7), og Vognen føres -fra ve nstre til højre, hvorved Valsen samtidig drejes rundt svare nde til den inds tillede 

Linieafstand, og Papiret rykkes følgelig opad paa ny Linie. 

LINIEAFSTAND - Afstanden m e llem Linie rne bestemmes af Linieinds tillingsknappens (8) Position i Forhold 

til de n r ø de Viser. De Luxe-Maskinen har 3 Linieafs tande, so m er be tegne t paa Linie inds tillingsknappe n (8) m ed 

l, 2 og 3 . Posi tion l bruges ved tæt Skrivning af Papirarket (Lioieafstaud 5 mm), Position 2 svarer til normal 

Skriveafstand (7,5 mm), o g Position 3 anvendes ved Skrivning af Dokume nter (lO mm). Afb. 4-. Position O sætte r 

Val se n i Friløb. Efte r Ge nindstilling af Lini eiods tillings knappe n, falder S kriften tilbage paa de n oprindelige Linie. 

LINIEINDRYKNING - Sædvanligvis rykkes første Linie af e t Brev og Begyndelserne til nye Afsnit noge t iod. 

De t er til strækkeligt til de tte Formaal at ne dtrykke Tasten (9) øverst til venstre paa Klaviaturet med højre 

Pegefinger, medens man samtidig som sædvanlig træ kker Vognen til højre med venstre P egefinge r Linie

skiftearmens Greb (7). Vognen vil da automatisk standse 5 Bogstavafs tande fra de n normale venstre Margin. 

MELLEMRUMSTANGENT · For at adskille e t Ord fra e t ande t trykkes paa Mellemrumstangenten (10). 

STORE BOGSTAVER - Man nedtrykker en af de to Skiftenøgler (11), so m b æver Vognen, og Typens øverste Del 

rammer Papire t. 



Afb. 3 

Afb. Lj. Saasnart man slipper disse Taster, sænkes Vognen 

atter i Normalstilling. Ønskes Vognen bibeholdt i 

den hævede Stilling, er et Tryk paa den lille Tast 

{12) lige over venstre Skiftenøgle tilstræk:keligt. 

Ønskes Vognen derefter bragt tilbage til Nor

malstilling, uedtrykkes venstre Skiftenøgle (l l). 

Afb. 5. 

MARGINUDLØSNING - Syv Bogstavafstande fra 

højre Rand ringer Signalklokken for at gøre den 

skrivende opmærksom paa Liniens nærforestaaende 

Ende. Derpaa holder Vognen stille ved højre Rand, 

og Typeblokken er blokeret. 



Ønsker De alligevel at skrive nogle enkelte 

Bogstaver ud over Randen, nedtrykkes atter Tast 

(9), som før anvendtes til Linieindrykuing. 

Dette er naturligvis kun muligt, indtil den 

maximale Skrivebredde er benyttet. 

RETURTANGENT - Ved Tryk paa Tast "Til

bage" (13) rykkes Vognen en Bogstavafstand 

tilbage. 

TOFARVET FAitVERAAND . Staar Løftestan· 

gen (14-) paa "blaat", beskrives øverste Del af 

Farvebaaudet af Typerne, paa "rødt" bes l;:rives 

modsat nederste Del af Baande t. 

Afb. 5 

Afb. 6 

Position "h ..id" bevirker, at Farvebaanllet sæ ttes 

ud af F unktion (ikke hæves), og at Typerne anslaar 

Valsen uden at farves af Baandet (benyttes ved 

Steucilskrivniug). Afb 6. 

AUTOMATISK FAitVEBAANDSOMSKIFTNING 

Under Skrivningen spoles Farvebaandet fra den 

ene Spole til den anden. 

Naar hele Farvebaandet er spolet paa den ene 

Spole, omskiftes det automatisl;:. Ønsker man at 

bevæge Farvebaaudet m e d Haandkraft, drejes 

Skruen (15), som overfører Bevægelsen til Spo

lerne, med Fingrene. 



pr ----
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19 Tabulatorudløser 

6 Marginindstiller 

5 V a gnudløser 

4 Papirudløser 

7 Linieskiftearm 

8 Linieindstillingsknap 

16 Farvebaandsrigel 

2 Vognlaas 

15 Farvebaandso mskifter 

3 Stang med P<.~pirmodtryksruller 

9 Lini eind r yknings tast og Marginudlose r 

13 Returtangent 

l Sikkerhedshager 

14 Farvebaandslø ftestang 

17 Tabulatorinds tillingsgreb 

12 Laas for store Bogstave r 

18 Tabulatortast 

l l Skiftenøgle (Store Bogs taver • 

lO Mellemrum stangent 

OLIVETTI DE LU XE leveres med Tastatur for ethvert Spro g og m ed for s k e llige Sk rifta r t e r. 



Afb. 7 1 

Afb. 7" 

Afb. 7~ 

Trækkes Skruen udad, idet man drejer samme 

Retning som før, sker Bevægehen paa Spolerne i 

modsat Retning. 

PAASÆTNING AF NYT FARVERAAND ·Dækslet 

over Farvebaandsspolerne klappes op, hvorefter 

Farvebilandet spoles helt op paa den ene Spole ved 

Hjælp af Skruen (15). Herpaa fa~tgøres Vognen 

paa "Store Bogstaver" og Baandet paa "rødt". 

Baandet frigøres fra de underste Hægter (Afb. 7 1), 

hvorefter man lader det glide lidt nedefter (Afb. 7 2), 

og derefter frigøres de øverste Hægter (Afb. 7::}. 

Nu fjernes Skruerne, der fastholder Spolerne, eg 

begge Spoler kan nu fjernes, idet man med Pege

fingrene trykker Farvebaandsriglerne (Hi) tilbage. 

Man erstatter Spolen med det gamle Baand med 

den nye Spole cg fæstner den aabne Baandende 

paa den tomme Spole, hvorefter Spolerne igen 

paasættes, idet man paaser, al Farvebaandets røde 

Del kommer nedad. Skruerne, der fastholder Spo

lerne, skrues fast, Farvebaandet føres om begge 

de smaa Føringsruller og bag Farvebaandsgaflen, 

idet Fremgangsmaaden nu ei- den modsatte af den, 

der anvendles ved Aftagningen. Afb. 8. 

STILKVALSE · Denne benyttes, naar man vil rette 

en Skrivefejl eller vil skrive med en I inieafstaud, 

som ikke svarer til nogen af Maskinens tre Linie

afstande (f. Eks. paa linieret Papir). Ved at træk-



Afb. 8 

Afb. 9 



ke udad i den venstre K nap paa Skrivevalsen 

frigøres Valsen fuldstændig. S a a snart man har 

faaet Papiret den ønskede Stilling, slippes 

Knappen, og V a Isen la ases igen og indstilles 

paa den givne Linieafstand. Afb. 9. 

TABULATOR - Denne anvendes til Udførelse 

af Tabeller eller til Indstilling afTal i Kolonner. 

Indstilling: Man standser Vognen ved det øn

skede Punkt og trykker det lille Greb (17) i 

Retning mod Tegnet + . Samme Fremgangsmaa

de anvendes ved den øvrige Indstilling af 

Tabulatoren. Afb. 5 -lO. 

Afb. lO ANVENDELSE AF TABULATOH - Naar man har 

ført Vognen helt til højre, trykkes den røde Tast 

(18) ned. Vognen sætter sig da i Bevægelse og 

standser ved det ønskede Punkt, man skriver det 

ønskede Tal, hvorefter man igen trykker paa den 

røde Tast, Vognen standser ved den anden Tabu

latorindstilling o.s.fr. Man bedes bemærke, at Vog

nen altid standser eet Bogstav efter det ved Gre

bet (17) fa stsatte Punkt. For at kunne stiile Tal af 

forskellig Størrelse i Kolonner, benyttes Retur

taugenten eller Mellemrumstangenten. 

Eksempel: Har man indstillet paa et Tal med 3 

Cifre og skal bruge et Tal med 4· Cifre, trykkes 

een Gang paa Retnrtaugenteu, efter al Vognen er 

standset paa det øusl<ede Punkt. Ønskes enkelte 

Tabnlatorindistillinger fjernet, standses Vognen 

udfor det paagældeude Punkt, idet man benytter 

den røde Tast, hvorefter man trykker det lille 

Greb (17) i Retning mod Tegnet -;- . Fjernelse af 

samtlige Tabulatorindstillinger sker ved at trykke 

Tabulatorundløseren (19) fremefter. Afb. ll. 

LINIERING - Man sætter Blyantspidsen i ud i Hullet 

paa Linieringstrekanten umiddelbart over Farve

haandsgaflen paa V al sen. Bevæges Vognen til 

højre, trækkes vandrette Linier, drejes Valsen , 

træk k es lodrette Linier. 

F ASTGØHELSE AF VOGNEN - Det paases, at Ma-



Afb. ll 

skiuen staar paa "smaa Bogstaver", hvorefter Vugniaasen (2) trykkes opad, og man lader Vognen glide, indtil den 

automatisk standser i den dertil beregnede Aabning i Voguskiuneu. 

ANBRINGELSE AF MASKI:>IEN I KUFFERTEN - Efter at have laaset Vognen og paaset, at Sikkerhedshagerne (l) 

er drejet fremefter, h :e ves Maskinen m ed begge I-l ænder saaledes, at de to paa Maskinens bagerste Del anbrag te 

Spidser g lider ned i d e tilsvarenrle Hulle r i K uffertbundeu, hvorefte r man paaser, at Maskinen staar fast, d. v. s. 

at dens fire Gummifødder s taar i de tils vare nde Huller i Kuffe rtbuude u. M e d Tom m e lfingrene trykkes Sikkerheds· 

hagerne (l) bagud, indtil man m _:erker, at Sikkerhedshagerne er i Bund. Paasætniugen af Kuffertiaaget foregaar 

m egei le t, mar1 skal blot s ikre sig, at Laasen virkel ig aHaaser Maskineu. 

HENSNING Af MASKINEN - En le tte r e R e nsning kan udmærket fore tages af K underne se lv, idet Typerne renses 

m ed - .e.dfalgend·- ørs te, o g M askinen afstøves med ·den= rned.føl-ge-rrd·<=.Pe u sel. En grundigere Rensning og 

SmJring af Maskin en v il vi dog tilraad e Dem at la(le o s fore tage for Dem, ide t dette gøres for en overkommelig Pris. 

Hvis Ma;;kin e n bruges meget, vil d et sikkert kunne betal e sig fo r Dem at tegue e t R ense-Abonnement, som betyder, 

at 1\'h skineu m e rl regelm :essige Mellemrum bl.iver grundigt renset og efterset paa vort V æ rksted til en nærmere 

fastsat billig Pris. 
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LA TIPOCROMO MILANO VIA G. BR U NO T F. L . 9 l l 



OLIVETil M 40 

DEN IDEELLE KONTORMASKINE 

Ethvert Kontor, enhver Forretning bør 

have sin OLIVETTI M 40. Den udfører 

legende let det mest forskelligartede 

og krævende Arbejde paa den smukkest 

mulige Maade. 

OLIVETTI M 40 er indtil de mindste 

Detaljer Udtryk for det Kvalitet s- og 

Præcisionsarbejde, der er Kendetegnet 

for enhver OLIVETTI Maskine. 

O LIVETTI M 40 anbefales særligt til 

Kontor- og Forretningsbrug, fordi den 

kan leveres med forskel1ige Skriftarter 

og med 5 forskellige Vognbredder, s.amt 

med saavel Key- Set' Decimaltabulator 

som uden Tabulator. 
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