Автоматичен тейпър (лепач)
на BLUE LINE USA - “БЛУ ЛАЙН”
Автоматичният тейпър полага едновременно
хартиена лента и подава съответното
количество материал за попълване и
изравняване на фугите между гипсокартоните.
Автоматичният тейпър може да се използва както за равни повърхности ,
така и за вътрешни прави ъгли (90°).
Преди употреба:

Убедете се, че по автоматичния тейпър няма засъхнали остатъци от шпакловка. Проверете, че
пластмасовото фалцово колело се движи свободно при зацепване със спусъка (лоста) – фиг. AT-1 и АТ-2.
AT-1

AT-2

Работа с автоматичния тейпър:
1. Заредете хартиената лента, като първо отстраните телената контра и след това поставите ролката с
лентата в шпиндела., За да сте сигурни, че лентата няма да се повие при подаването към главата,
поставете я така, че тя да се развива по посока на часовниковата стрелка, гледайки към нея. - фиг.
АТ-3.
AT-3

2. Прекарайте лентата през водача и я издърпайте около 2-3 см. над
палеца(иглата) в посока към главата. Изправете тръбата в вертикално
положение и прекарайте лентата през главата. – фиг. АТ-4

AT-4

3. Затворете клапата, като повдигнете ръчката. – фиг. АТ-5.
AT-5

4. Съединете “S” образната тръба с помпата. Изпомпете лепило през “S” образната тръба.
5. Съединете зарядния клапан на тейпъра със изхода на “S” образната тръба. – фиг. АТ-6.
AT-6

Поставете двата си пръста в края на тръбата и спрете да помпите, когато буталото докосне пръстите ви.
Това ще предотврати скъсването на стоманената проволка. – фиг. АТ-7. За зареждането на тейпъра са
необходими 8-9 хода на помпата.
AT-7

6. Отворете клапата, като свалите ръчката. – фиг. АТ-8.
AT-8

7. Подайте лентата с материала около 10 см., като завъртите
задвижващото колело. – фиг. 9 / 10.
AT-9

AT-10

8. Хванете с едната ръка движещата се управляваща тръба, а с другата хванете края тръбата
(резервоара за материал).

9. Първо залепете всички вертикални фуги, а след това хоризонталните. При залепването на фугите
наблюдавайте, дали главата и зъбчатите колела за лентата се въртят през цялото време. –фиг. –
11/12. Това ще предотврати приплъзването на лентата и образуването на сухи ( без шпакловка)
участъци под нея.

AT-11

AT-12

10. За да отрежете лентата, спрете главата на около 10 см. от края на фугата и дръпнете назад
управляваща тръба. Върнете управляваща тръба напред, след това продължете да движите
тейпъра до края на фугата.
11. За да залепите лентата върху фуги, които са образувани във вътрешните ъгли, и двете
назъбени колела трябва да опират стените, като ъгъла (фугата) трябва да бъде точно между
тях. Започнете работа от долу на горе с разпънато фалцово колело. Фалцовото колело ще
сгъва лентата в ъгъла едновременно с полагането и. – фиг. АТ-13/14.

AT-13

AT-14

12. Когато залепвате лентата по тавана, движете тейпъра само на едното колело, за да
избегнете изтичане на шпакловката под лентата.

Съвет: Внимавайте задвижващите назъбени колела винаги да бъдат притиснати до
стената. Когато те се въртят, ще постъпва точното количество лепило от главата
към лентата. Ако колелата не се въртят постоянно, ще се образуват сухи участъци
под лентата.

Почистване:
Вашият Автоматичен тейпър трябва да се почиства след всяка употреба, за да
удължите живота му и за да работи оптимално.
1. Отстранете остатъчната шпакловка от тръбата (резервоара) на
тейпъра, като завъртите ръчката на зарядния клапан и изпразните
лепилото в кофата.
2. Развийте двете крилчати гайки, за да отстраните капака на главата на тейпъра и внимателно
почистете главата с твърда четка и с обилна струя вода – фиг. АТ-15.
AT-15

3. Убедете се, че по външните части на тейпъра няма остатъци от шпакловка.- фиг. АТ-16.

AT-16

4. Накрая напълно отстранете главата и щателно измийте резервоара за шпакловка. – фиг. АТ-17.
AT-17

Гаранционен сервиз, oбслужване:
Серафимов Системс ООД е официален представител, дистрибутор и сервиз за РБългария на BLUE
LINE USA..

Резервни части:
Комплект с резервни части лесно могат да се доставят чрез нас.
Почти всички части са на разположение, като някои изискват поръчка.

Грижи за вашите инструменти:
Ние препоръчваме да се работи с материали предназначени за работа с Автоматичния Тейпър.
Бързо втвърдяващи се химически шпакловки могат да се използват само с помпата, плоската кутия
за пълнене на фуги, кутията за фугиране на винтове и ъгловата кутия за фугиране. Бързо
втвърдяващи се химически материали не трябва да се използват за автоматичния тейпър. Винаги
почиствайте и смазвайте вашите инструменти, за да постигнете макималена ефективност при
работа.

Отстраняване на неизправности

Проблем

Причина

Решение

При зарядка на резервоара на
тейпъра със шпакловка от главата
протича материал.
Тейпърът не се пълни (зарежда).

Клапата е отворена.

Хартиената лента се провлачва и
тейпърът се движи трудно и лентата
остава без шпакловка

Консистенцията на
шпакловката не е в правилни
пропорции.

Лентата пада от стената (тавана).

Пластът шпакловка е много
тънък.
Държите тейпъра почти
успоредно на повърхността.

Убедете се, че ръчката за
отваряне/затваряне е напълно
изтеглена напред (затворена клапа).
Убедете се, че ръчката е отцепена и
назъбените задвижващи колела се
движат свободно.
Ако шпакловката е в прахообразна
форма: действайте, съгласно с
инструкциите на производителя.
Ако шпакловачната смес се предлага
готова за работа от производителя:
добавете вода в сместа в съотношение:
1 : 53 (100ml вода / 5 kg смес).
Сгъстете сместа ( шпакловката).

Шпакловката излиза от двете страни
на лентата, лентата се плъзга.

Тейпърът оставя мехурчета

Шпакловката протича от долната
страна на тръбата (резервоара).
Задвижващите колела се въртят, но
не постъпва шпакловка.
Лентата изпада от тейпъра
Лентата не се подава (движи)
равномерно.

Хартиената лента се надърпва при
рязане.

Ръчката е зацепена.

•

Уплътнението на
помпата трябва да се
замени, тъй като
повреденото
уплътнение спомага да
навлезе въздух в
тейпъра при зарядка.
• Ролера не е зацепен
или е повреден, което
позволява назъбените
задвижващи колела да
се въртят обратно, като
вкарват въздух в
тейпъра.
Уплътнението на буталото е
износено или повредено.
Скъсано е жилото.
Трябва да се регулира водачът
на лентата.
• Повредена е иглата.
• Гуменото зацепващо
лостче е износено
(повредено)
• Движещата се
(управляваща) тръба
трябва да се регулира.
• Ролерът и втулките
трябва да се заменят.
• Има остатъци от хартия
или шпакловка в
тейпъра
Острието за рязане на
хартията е притъпено или
повредено.

Трябва да държите тейпъра под
известен ъгъл към повърхността и да
приложите основно натиск към едното
назъбено (задвижващо) колело. На
стените, долния край на лентата трябва
да се притиска към стената, а в горния
край притеснете с ръка.
• Заменете уплътнението на
помпата.

•

Проверете дали ролера е
зацепен и го заменете, ако е
повреден.

Заменете уплътнението на буталото.
Заменете жилото.
Свържете се с вашия сервизен център
•
•

Заменете иглата.
Заменете гуменото зацепващо
лостче.

•

Свържете се с вашия сервизен
център.

•

Заменете ролера и втулките.

•

Почистете остатъците от хартия
и шпакловка.

Заменете острието.

За повече информация, моля обадете се на следните телефони:
Тел../факс: +359 56 830 418, Моб.Тел.: +359 888 142 095, +359 895 142 095, 359 879 142 095
www.serafimov-systems.eu

