
 

Bezpečnostní pokyny:
Před použitím stroje si důkladně přečtěte tento návod.
Nepoužívejte stroj, pokud jste unaveni nebo příliš rozptýleni.
Nepoužívejte stroj v prostředí s vysokou vlhkostí nebo blízko vody.
Před zahájením jakéhokoli úkonu na stroji se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od
napájení.
Při čištění stroje používejte jen měkkou hadřík nebo houbičku, aby nedošlo k
poškrábání povrchu stroje
Popis stroje:
Stroj je základní řezač s nastavitelnou silou a rychlostí.
Stroj je vybaven stojanem, který umožňuje snadné použití.
Stroj má USB port, který umožňuje připojení k počítači a použití softwaru pro tvorbu
a řezání vlastních designů.
Instalace stroje:
Připojte stojan ke stroji pomocí šroubů a připevněte ho na stabilním povrchu.
Připojte napájecí kabel k stroji a zapojte ho do elektrické zásuvky.
Připojte USB kabel k stroji a k počítači.
Nainstalujte software pro tvorbu a řezání vlastních designů.
Nastavte správnou rychlost a sílu řezání v software.
Použití stroje:
Připravte vinylový list na řezání a umístěte ho na pracovní plochu stroje.
Připojte počítač k stroji a otevřete software pro tvorbu a řezání vlastních designů.
Vytvořte design a odešlete ho do stroje k řezání.
Po dokončení řezání odstraňte zbytek vinylu a hotový design odstrojte od pracovní
plochy.
Údržba stroje:
Při čištění stroje používejte jen měkkou hadřík nebo houbičku, aby nedošlo k
poškrábání povrchu stroje.
Pravidelně čistěte nože a kontrolujte, zda nejsou opotřebované.
Pravidelně kontrolovat a čistit pohyblivé části stroje, aby se zajistilo hladké a
spolehlivé fungování.
Pravidelně mazat mechanismy stroje, aby se zajistila jejich dlouhodobá životnost.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemikálie, které mohou poškodit
stroj.

Uživatelský manuál.
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Pokud se stroj nespustí, zkontrolujte napájení a připojení k počítači.
Pokud stroj řeže nesprávně, zkontrolujte nastavení rychlosti a síly řezání v software
a ověřte, zda je řezací nůž čistý a není opotřebovaný.
Pokud stroj neřeže vinylový list, zkontrolujte, zda je list správně umístěn na pracovní
ploše a zda je řezací nůž správně namontován.
Pokud se stroj přestane pohybovat, zkontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé části
stroje čisté a není na nich žádný odpadní materiál.

Neodstraňujte ochranné kryty nebo jakékoliv části stroje, pokud nejste kvalifikovaný
technik nebo odborník.
Nepoužívejte stroj, pokud je poškozený nebo pokud nepracuje správně.
Nepokoušejte se opravovat stroj sami, pokud nejste kvalifikovaný technik nebo
odborník.
V případě poškození stroje nebo nespolehlivého chodu kontaktujte kvalifikovaného
technika nebo odborníka na servis.

Uživatelský manuál.
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