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Příručka pro instalaci hardwaru 
Podpora：VG-L7 
Celková velikost：445×401×128mm（
D×Š×V） Velikost tisku：330×190mm（
L×Š） 
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1. Seznam 

dílů 

 
 

Seznam dílů souprav VG-L7 

Série N Díly Množstv
í 

F1 Část rámu A (spodní část) 1 

F2 Část rámu B (horní část) 1 

F3 Laser 1 

/ Drát krokového motoru 2 

/ Laserový drát 1 

/ Boční vodič k hlavní řídicí desce 1 

/ Kabel USB 1 

/ Napájení 1 

/ Ochranné sklo 1 

/ Příručka pro instalaci hardwaru 1 
 

Nástroje VG-L7 

Série N Díly Množstv
í 

N1 Matice M5 (pevný rám) 4 

N2 Šroub M3x12 (upevněný 
laserem) 

2 
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N3 Matice M3 (upevněná 
laserem) 

2 

2. Instalace 
Pečlivě si přečtěte následující pokyny k instalaci a pokyny k ovládací desce a věnujte jim pozornost. 
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věnujte pozornost pořadí instalace. Tvar dílů v následujícím návodu k instalaci je pouze jako 
povzdech. Řiďte se prosím tvarem skutečně zakoupených dílů. 

  
1. Sestavte horní a dolní  díl 2.Připevněte laserový díl k rámu. Všimněte si, že laser 

drát by měl proniknout mezerou před upevněním laserového modulu (F3). 

 
 

3. Strana k hlavní desce, laserový drát a horní drát motoru 
mohou být upevněny s vyhrazenými mezerami. 

3. Ovládací panel a laser 

3.1 Pokyny pro řídicí desku (volitelně) 

4. Dokončeno výše. Všimněte si, že všechny řemeny a dráty 
nejsou nahoře zobrazeny. 

 
Hlavní řídicí deska（Levá），Boční deska（Pravá

） 
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Rozhraní Motor-X a Motor-Y na desce by mělo být připojeno k motorům dílů X a Y. 6Pin 
motorového vodiče je určen pro motor a 4Pin je určen pro ovládací panel. 

Připojte laser k řídicí desce pomocí 3pinového vodiče. Připojte boční desku k hlavní řídicí desce. 
A připojte napájecí zdroj a počítač pomocí kabelu USB. 

Před zahájením vyřezávání zaměřte laser na vyřezávaný materiál podle níže uvedených pokynů k 
laseru. 

3.2 Pokyny pro laser. 

 

Před použitím laseru si nasaďte ochranné brýle! 

Po dokončení všech připojení zapněte napájení a laser je připraven k práci. 

Červené světlo na horní straně laseru v tuto chvíli svítí nepřetržitě. 

Zapněte slabé světlo a nastavte ohniskovou vzdálenost. 
Vyřezávané materiály položte pod laser naplocho. Doporučená vzdálenost od výstupu laseru k 

materiálu je 5~10 cm. Mimo tuto vzdálenost může dojít k rozostření. 
Stiskněte spínač slabého světla na horní straně laseru (označený  jako .Poté začne blikat 

červené světlo a rozsvítí se slabé světlo. Na vyřezávaných materiálech lze v tomto okamžiku vidět 
laserové skvrny. Pomalu otáčejte zaostřovacím kroužkem na výstupu laseru, aby se laserové skvrny 
zmenšily. Když jsou laserové skvrny minimalizovány, jedná se o optimální stav pro laserové 
vyřezávání. 

Poté znovu stiskněte spínač slabého světla a slabé světlo se vypne. Červené světlo na horní 
straně laseru v této době svítí nepřetržitě a laser je v pohotovostním režimu pro práci. 

Je důležité si uvědomit, že tento slabý světelný spínač na horní straně laseru není ovládán řídicím 
softwarem. Před zahájením vyřezávání se proto ujistěte, že jste přepnuli zpět do normálního režimu 
(ujistěte se, že je slabé světlo vypnuté). 

4. Upozornění a nejčastější dotazy 

(1).Tvar všech výše uvedených částí v tomto popisu je pouze orientační. Mezi skutečnými 
díly a díly v návodu k instalaci může být rozdíl. Řiďte se prosím tvarem skutečně zakoupených 
dílů. 
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(2).Dbejte na pořadí montážních kroků, abyste se vyhnuli opakované demontáži. 

 

(4). Je přísně zakázáno používat tento stroj bez dozoru. 

(5). Před použitím laseru si nasaďte ochranné brýle. 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

Ovládací software 
nelze otevřít 

Zkontrolujte, zda je systém Win7 nebo novější. 

 
Řezba není dobrá 

nebo na ní není žádná 
vypálená stopa. 

Zkontrolujte, zda je ohnisková vzdálenost laseru v doporučené vzdálenosti. 
Zkontrolujte, zda je ohnisko laseru v minimální vzdálenosti. 
Zkontrolujte, zda je předmět, který má být prohlouben, 
položen rovně. Zkontrolujte, zda je laser v režimu 
slabého světla. 
Zkontrolujte, zda kontrolka napájení na ovládacím panelu svítí nepřetržitě. 

Zkontrolujte, zda motory pracují správně. 

 
 

Krokové motory 
nepracují správně 

Zkontrolujte, zda je spojení mezi třemi motory a řídicí deskou správné. 

Zkontrolujte, zda se na sklíčku nenachází nějaké nepodstatné věci, které by 

blokovaly pohyb. 
Zkontrolujte, zda je proud pohonu motoru normální. Příliš malý proud způsobuje 

zastavení motorů. Příliš velký proud způsobuje, že motory vibrují a způsobují pohyb 
stroje nebo vyřezávání materiálů. 

Zkontrolujte, zda kontrolka napájení na ovládacím panelu svítí nepřetržitě. 

osvětlení. 

5. Aktualizace 
Náš software bude průběžně aktualizován. 
Další nové produkty a software najdete na našich webových stránkách: 
www.vigotec.cn. Nezapomeňte si prosím stáhnout VigoEngraverL7 pro tento 
stroj. 
Pokyny k ovládacímu softwaru naleznete v Příručce pro instalaci softwaru. V 
případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte. 

6. Varování 
Přísně zakažte laserové ozařování očí! 
Přísně zakažte sledování laseru bez ochranných brýlí! Přísně zakažte 
používání dětem! 

Přísně zakažte používání tohoto přístroje bez dozoru! 

Powered by VigoTec 2019. 

(3). Při dlouhé práci se ujistěte, že jsou funkce hibernace a spánku vypnuté. Tato funkce 
může způsobit, že laser bude nadále nekontrolovaně svítit a bude hořet na stole. 

http://www.vigotec.cn/
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