
 

Rozbalte všechny součásti a ověřte, zda jsou všechny části přítomny.
Postavte základní desku na stabilní povrch.
Namontujte na základní desku podpěrné stojky a připevněte je šrouby a maticemi.
Připevněte lineární vodítka k podpěrným stojkám.
Namontujte krokové motory na podpěrné stojky a připevněte je pomocí šroubů a
matic.
Namontujte pohyblivou hlavu a její pohyblivou osu na lineární vodítka.
Připojte krokové motory k ovládacímu systému a napájení.
Připojte laserovou hlavu a její napájení k ovládacímu systému.
Připojte počítač k ovládacímu systému pomocí USB kabelu.
Nainstalujte software pro řízení laserové gravírovací stroje.
Zkontrolujte nastavení a kalibraci stroje a připravte se na použití.

Noste ochranné brýle: Při práci s laserovým gravírovacím strojem byste měli nosit
vhodné ochranné brýle, aby se minimalizovala expozice laserovému paprsku.
Omezte přístup neoprávněných osob: Neoprávněné osoby by neměly mít přístup k
laserovému gravírovacímu stroji, aby se minimalizovala možnost úrazů.
Nastavte správný výkon: Při použití laserového gravírovacího stroje nastavte
správný výkon v souladu s materiálem, který gravírujete. Ne všechny materiály jsou
vhodné pro gravírování a nastavení vysokého výkonu může způsobit požár nebo
jiné nebezpečné situace.
Udržujte pracovní prostor čistý: Ujistěte se, že pracovní prostor kolem laserového
gravírovacího stroje je čistý a bez překážek, aby se minimalizovala možnost úrazů.
Udržujte stroj v dobrém stavu: Pravidelně udržujte a kontrolujte laserový
gravírovací stroj, aby se zajistilo bezpečné a spolehlivé používání.
Následujte pokyny výrobce: Vždy dodržujte pokyny výrobce týkající se použití,
údržby a bezpečnosti laserového gravírovacího stroje.

Uživatelský manuál.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Veškerou originální dokumentaci, doprovodné obrázkové návody (ENG), qr link na
videonávod atd. naleznete v balení produktu.

Bezpečnostní pokyny
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Je důležité si uvědomit, že laserový gravírovací stroj může být nebezpečný, pokud se s
ním nepracuje správně. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně používání
laserového gravírovacího stroje, obraťte se na odborníka nebo výrobce, aby vám
pomohl s bezpečným používáním stroje.
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