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ór z pami
, edytuj i wycinaj.

Zeskanuj kartk

żesz zeskanować swój wzór, edytować go i 
zapamiętać, by użyć go później.

ór



ó

Zaloguj si

Zarejestruj swoje urz

óc zapisywa

ó
ów

óra pozwala tworzy



Rozdzia

ód S u y do ustawiania wysoko ci skanera w zale no ci
od grubo ci skanowanego materia u. Wi cej na str. 9

 dolny



Umo liwia pod czenie pendrajwa do urz dzenia

Umo liwia pod cznie urz dzenia do komputera za
pomoc kabla USB (wi cej informacji na str. 56).

ó

Tacka

Mat

Za

Zpis za



órz pokryw

Je



na panelu,

Zanim wci

Je
Je



ór j

óci

ów w 
polu roboczym.

1.0 mm - tnie troch

Z



Wybierz opcj  nacinania ( w przeciwie stwie 
do ci cia na wylot). Patrz strona 28.

Docisk no a (Half Cut

Obszar pomiaru do ustawiania wysko ci no a.

Wybierz 1/4, 1/2, 3/4 albo ca y obszar roboczy. W 
wybranym obszarze maszyna dokona pomiaru 
grubo ci materia u do ci cia. Wysoko  no a 
zostanie ustawiona automatycznie zgodnie z 
dokonanym pomiarem.

Ca

hu mazaka

, 

Je eli wycinasz kilka wzorów na raz, to
ustawienia obowi zuj  dla wszystkich tych
wzorów.

ór wed

órym nast



, 

,

Ekran uk



Rozdzia

ZE KROKI

ór rodzaju maty do materia

ór rodzaju

go u

Umo liwia mocne przyklejenie
materia u do maty.

• Termofolia na sta e przykleja si do
lewej strony materia u, zmieniaj c
jego w a ciwo ci.

* Termofoli stosuje si do maty
standardowej.

* Nie powinno si przykleja
termofolii do folii z mocnym klejem.

Foli  przyklejamy do
maty standardowej, klejem do góry.
Do folii przyklejamy materia .

• Dzi ki folii z mocnym klejem
oszcz dzamy mat  i znacznie wyd-
u amy ywotno  maty.



Przed przyst

óre materia

z mocnym 
klejem

Jeans

Folia magnetyczna

guma silikonowa

Pianka



Aby zapobiec odklejaniu si  materia u od maty, mo na u y  ta my maskuj cej (malarskiej)
Je eli u ywasz ta my maskuj cej, wybierz ta m  ze s abym klejem

znaczniki

ó



Przygotuj odpowiedni  mat  i ewentualnie foli  
podk adow  do tekstyliów. Wskazówki dotycz ce 
doboru maty i foli podk adowej znajduj  si  w 
tabeli na stronie 14.

Nie wyrzucaj foli ochronnej maty,
poniewa b dzie ona potrzebna.

Aby klej na macie nie wysech , po zako czeniu 
pracy, przyklej foli  ochronn  do maty .

Je

Odklej foli  ochronn  od maty

óba

Zanim przykleisz papier do maty, wykonaj prób

óby odrywania, papier uleg

Do papieru zaleca si  u ywanie maty

Przyklej papier

ó



jego

powierzchnia przylega

W przeciwnym wypadku, materiał może
zostać wciągnięty do wnętrza urządzenia.

Jeż li mata jest brudna, należy 
oczyścić. Patrz strona 89.

Podczas odklejania papieru łopatka powinna
eżeć prawie płasko na macie. Nie 
należy skrobać maty, bo można ją
uszkodzić.

M

Nie każdy materiał nadaje się do podklejenia
termofolią. Dlatego zawsze należy wykonać
test na próbce materiału.

Zdejmij foli hronn



Odetnij prostok tny kawa ek folii do
naprasowywania o wymiarach troch
wi kszych od wzoru do wyci cia.

Wzór do wycięcia

Linia cięcia

Margines 2 cm lub więcej

Po ó  foi  papierem woskowym do
góry na lewej stronie materiału do cięcia.

Materiał do cięcia, jeżeli jest pognieciony, powinien
zostać uprasowany.

Przezroczysta strona folii

 

Przyprasuj foli  do lewej strony materia u.

Temperatura prasowania: 140°C to 160 °C, czas
prasowania ok. 20 sek. Mo a prasowa elazkiem,
ale najlepiej uzy prasy termicznej.

Niektóre materiały mogą nie przykleić się
do folii. Należy wykonać test na małym
kawałku materiału.

Uważaj, aby nie przypalić żelazkiem materiału

Z odrywaniem poczekaj aż materiał wystygnie.

Papier

Przyklej materia do maty k ad c go

foli do do u.

Przyklej materiał w taki sposób, aby nie 
byłozmarszczek ani purchli.

Zwróć uwagę aby materiał znajdował się 
wewnątrz obszaru maty pokrytym klejem, na 
polu zakratkowanym. Wystający materiał poza 
to pole, może spowodować awarię.

łóż matę do urządzenia w kierunku zgodnym 
ze strzałką nadrukowaną na macie

ę przyklej w taki sposób, aby włókna
ładały się pionowo z góry na dół.

łożona tkanina łatwiej ulega cięciu.

Zwróć uwagę, aby materiał był
gładki, bez zmarszczek i podwinięć.



Termofolia

ój z 

Przy naprasowywaniu aplikacji ważne jest, aby ustawić
właściwą temperaturę, czas i 



Nak adka z mocnym klejem

Przyklej nak adk  do maty, k ad c j
przezroczyst  stron  do do u.

ów. U

Umie  nak adk  wewn trz obszaru maty

óba

Zanim przykleisz materia



ó

Je

ój



Je

Je

Je

nara onym na dzia anie s



Po wi apraszamy na strony:

Materiały tekstylne należy podkleić folią do naprasowywania (termofolia) lub użyć folii samoprzylepnej do
tekstyliów.

Nóż Auto do cienkich materiałów nie należy do standardowego wyposażenia plotera i powinien zostać zakupiony
oddzielnie.

Je

papier cienki

karton gruby

Filc

Jeans

folia

folia magnetyczna

folia flex

folia winylowa

g



Naci       na panelu steruj
w

ó

óba monta

Zdejmij os

Naci nij d wigni  zamka.

Zablokuj uchwyt naciskaj

ź

ó
ó



ó

ó

ór 

Zmiana pozycji wzoru

Zmiana rozmiaru i kszta

Zmiana rozmiaru 

ór wzoru testowego
ór testowy.

ót
ór testowy mo

Dodaj wype nienie lub dodatkowe linie

óci



Instrukcja przyklejania materiału do 
maty jest na stronie 16.

na

Należy zwrócić uwagę, aby krótsza krawędź maty 
była równoległa do wałka. Matę wkładamy w 
kierunku strzałki nadrukowanej na macie.

Rolki

Mata zostaje wciągnięta do 
środka urządzenia.

ągnij maty ręką na siłę, gdyż może 
to doprowadzić do wyrwania ząbków w dolnym 
wałku napędowym.

ąć na wylot tylko wykonać nacięcie, 
należy w ustawieniach zaznaczyć 

ęcej na stronie

Po zakończeniu cięcia na ekranie pojawi 
się komunikat “Finished cutting”. Naciśnij 
“OK”, aby powrócić do trybu cięcia próbnego.



ągać maty ręcznie.
że to doprowadzić do uszkodzenia ząbków 

łku napędowym

Odklej materia  od maty zaczynaj c od 
naro nika, ci gn c powoli ze sta  si , bez 
szarpni .

Przyklejony wykrój wybierz za 
pomocą łopatki.

Łopatka

łopatkę
łasko, aby nie uszkodzić 

warstwy klejowej na macie

Metodą prób i błędów ustawiamy parametr " Cut 
Pressure" tak długo aż uzyskamy zadawalające 
rezultaty.

" "
Po wybraniu materiału na macie powinien być
widoczny delikatny ślad po nożu.

" "
Poniżej są wskazówki jak regulować siłę docisku 
noża "cutting pressure".

óby
Zalecenie

ór cz
ły śnij

ń jeden raz
ększyć docisk.

Ca y wzór jest 
niedoci ty.

ły: naciśnij

ń jeden raz
ększyć docisk

Mata zosta a 
przeci ta na wylot.

ży śnij

ń

ć docisk



ża powinien być jak najmniejszy.
ży docisk noża źle wpływa na jakość 

cięcia i prowadzi do szybkiego zużycia maty.

Aby nie przecinać na wylot materiału, uaktywnij 
opcję "half cut" w ustawieniach maszyny.

Naci nij aby w czy  tryb ustawie

W cz “Half Cut” i zatwierd
naciskaj c "OK".

Docisk w trybie half cut ustawia się za pomocą

Ustawienie dobieramy 
stosując metodę prób i błędów.



Poniższe instrukcje opisują wszystkie 
operacje, począwszy od wyboru wzoru, jego 
edycję i wycięcie na przykładzie wzorów 
zapisanych w urządzeniu.

ów

ó

Zainstaluj uchwyt no
ó

ór i edycja pierwszego wzoru

ót do poprzedniego ekranu

ów

ów, wybierz
pierwszy wzór.

óry

Po zakończeniu edycji dotknij “Set”.

ZORU



ór i

ór ma by

ót do poprzedniego ekranu

ór

j wzór

49.

rodzaju maty. (str.10)

óre wzory i materia

ów mi



Zaznacz rysikiem wzór do skasowania

ó

Naci  aby skasowa

Przy

wa i naci

ó

Zanim zaczniesz ci , upewnij si  e wzory do 
ci cia mieszcz  si  na materiale przyklejonym 
do maty.

Aby wykona  naci cie, zaznacz tryb "half cut"
w ustawieniach. Szczegó y ustawiania trybu
“Half Cut” s  na stronie 28.

Po zako czeniu ci cia ekran przejdzie 
w tryb podgl du.



ór i edycja pierwszego wzoru.

ów.

ów

ów ó



ór z ekranu wyboru wzorów.

ór

ó

óch ów 

sk

Ze wzorów sk

ócony wzór w pozycji do wyci
óci



po

ór poka

Je

ór

            



ór 

Je

Po wyci ciu wszystkich wykrojów 
sk adowych naci nij “Finish”.

"

ór.

Po zako czeniu edycji naci nij “Set”



Wi cej informacji o scalaniu jest na stronie 46

Naci nij “OK” aby powróci  do ekranu
rozk adu wzorów.

:      

ów z

ór



Po zako czeniu ci cia pojawi si  komunikat



ór pojedy
ór dowolnych wzorów
ór wszystkich wzorów
ór wzorów w polu wyboru

ór pojedy

ór oznaczany jest na czerwono

ór dowolnych wzorów

ór dowolnych wzorów

ów które chcesz 

wybra

kasuje

ór wszystkich wzorów

Z



ów 
oraz do usuwania niechcianych fragmentów 
skanowanego obrazu.



Rozdzia ZAAWANSOWANE

ów

Dost pne funkcje edycji mog  si  ró ni  w 
zale no ci od wybranego wzoru. 

W przypadku niektórych wzorów, zmniejszenie
ich wielko ci mo e spowodowa  pogorszenie 
jako ci ci cia. Dlatego zalecamy wykonanie 
ci cia próbnego.

Edytuj wysoko  wzoru przy zachowaniu proporcji. 

Naci nij                lub        aby zmieni  rozmiar. Naci ni

aby zmieni  tylko wysoko

aby zmieni  wysoko  wzoru bezNaci

zmiany szeroko ci. W przypadku niektórych wzorów 
funkcja ta mo e by  niedost pna. W takim przypadku 
mo liwa jest tylko proporcjonalna zmiana wielko ci 
wzoru.

Edytuj szeroko  wzoru przy zachowaniu proporcji. 

Naci nij             lub          aby zmieni  szeroko . Naci ni

aby zmieni  tylko szeroko

owiel wybrany wzór. Naci nij

aby okre li  ilo  kopiilub

Podgl d edytowanego wzoru



Naci
ów

ór do wyci

wane

Zapisywanie



drugie naci

Zaznaczanie wzorów

ótkie dotkni



óre wzory z pami

ór wyj

ór wzgl

67.

ów
Je



ó

ównanie

47. ólnych przypadkach rozgrupowanie 
mo

ów



óch rodzajów:

ów

Zaznacz zgrupowany obiekt i naci

Zaznaczony obiekt zosta



ów kilku 
obiektów

ó

ów  dost



h

ów

Zaznaczone wzory mog

Zaznacz dwa lub wi

ów 

dost



óci

Do lewej Do prawej

Do góry Do do

Centralnie poziomo

Poziomo Pionowo



ów

Zaznacz oba obiekty i naci

aby

,

órych przypadkach zbytnie zbli


