AAN DE SLAG MET DE VINYLSNIJDER
STAP 1: Afstellen van het toestel
1. Zet het toestel aan m.b.v. on/off
switch aan de linkerzijde van het
toestel.
Let op! Handen weghouden van het
toestel bij de opstartprocedure.

2. Plaatsen van het vinyl:


Plaats het vinyl van achter naar voor tussen 2 witte streepjes tot aan
de horizontale witte lijn.



Zet het stuk vinyl vast door de wieltjes omlaag te plaatsen.
LET OP! Plaats telkens het wieltje onder een witte streep.

3. Kalibreren van het toestel:


Zorg ervoor dat het lichtje ON/OFFLINE brandt, dit doe je door op de
knop ON/OFFLINE te drukken.



Vervolgens druk je 2 maal op de knop ORIGIN SET.
Let op! Handen weghouden van het toestel bij het kalibreren.
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4. Opruimen van het toestel:
 Plaats de wieltjes omhoog.
 Verwijder het stuk vinyl.
 Schakel het toestel uit m.b.v. de ON/OFF-knop
TIP!
Meerdere prints naast elkaar:
Wanneer je meerdere prints naast elkaar wil snijden kan je het beginpunt
van de snijkop wijzigen.





Druk eerst op de knop ON/OFFLINE, zorg ervoor dat het lichtje
ON/OFFLINE niet brandt.
Vervolgens kan je met de pijltjes toetsen de positie van de snijkop
wijzigen.
Druk dan 1 maal op de knop ORIGIN SET om het nieuwe beginpunt
vast te leggen.
En tenslotte op de knop ON/OFFLINE drukken om te gaan snijden.
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STAP 2: Bestand snijden vanaf de computer

1. Connecteer de computer met
de vinylsnijder door middel
van de USB-kabel.

2. Open het programma
‘GreatCut 2’

3. Openen van de figuur:
Klik op het icoontje ‘Importeren’ in het lint of op ‘Bestanden > Importeren’
of klik op het icoontje ‘Importeren’ en selecteer de locatie van je bestand
Let op! Het te importeren bestand moet een Pdf-bestand zijn!
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4. Oriënteren van de afbeelding
Let op! De vinylsnijder snijdt de tekening uit van de linkeronderhoek naar
de linkerbovenhoek.
Plaats daarom je tekening in verticale richting op de pagina, vertrekkend
vanaf de linkeronderhoek.

5. Uitvoeren van de tekening
Klik links bovenaan op ‘Bestanden’ en kies voor ‘uitvoeren’.
Je krijgt volgend pop-up scherm te zien:

Hier hoef je niets op aan de passen, je mag meteen op ‘Uitvoer’ klikken.
Vervolgens zal de vinylsnijder de tekening uitsnijden.
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STAP 3: Afwerking van de sticker
1. Nu de sticker uitgesneden is moeten we het overtollig materiaal gaan
wegnemen. Dit kan je doen m.b.v. een scherp cutter mes/breekmesje.

2. Om nu de sticker ergens op te kleven moet je eerst schilders tape over
de resterende deeltjes kleven.
TIP: druk goed aan op de plaats van de letters
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3. Tenslotte kleef je de tape op het voorwerp waar je de sticker wil en
verwijder je de schilders tape.
TIP: opnieuw goed aandrukken op de letters.

4. Resultaat:
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