Beknopte bedieningshandleiding BELANGRIJK
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NL

Lees eerst de “Belangrijke veiligheidsinstructies” in de Productveiligheidsgids.
Deze Beknopte bedieningshandleiding bevat de basisinstructies en -informatie voor uw Brother-machine.
Berg deze Beknopte bedieningshandleiding op een veilige plek op zodat u deze zo nodig kunt raadplegen.

Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor uitvoerige instructies.
U kunt de Bedieningshandleiding en andere instructies downloaden van
het Brother Solutions Center (http://s.brother/cmoae/).

STAP 1

Mat en mes selecteren

1

Memo

2

Bereid het materiaal voor dat u
wilt snijden.

●● Er

wordt een houder voor een automatisch instelbaar mes meegeleverd
met deze machine. Met de houder voor een automatisch instelbaar mes
wordt de dikte van het materiaal gedetecteerd en wordt de meslengte
automatisch aan de dikte van het materiaal aangepast.
●● Gebruik de speciaal voor ScanNCut DX ontworpen mat.
●● Afhankelijk van uw model machine zijn bepaalde accessoires mogelijk niet
meegeleverd. U moet deze accessoires dan apart aanschaffen.

Raadpleeg de tabel hieronder
en selecteer de juiste mat en het
juiste mes voor het materiaal.

Mat (voor ScanNCut DX)
* Voor het snijden van papier
met een glad oppervlak

Materialen om stof te
snijden

Houder automatisch
instelbaar mes

STAP 3

De houder installeren

1

2

Sluit het netsnoer aan
op de machine en
open vervolgens de
klep aan de voorzijde.

STAP 4

Trek de lade aan de
achterzijde eruit.

Zet de machine aan.

3

4

5

Verwijder de
beschermkap.

Houd de meshouder vast en
plaats deze vervolgens in
de drager met het Brotherlogo naar u toe gericht.

Druk de
vergrendelingshendel
van de houder
omlaag.

Het patroon selecteren

1

2

Selecteer “Patroon”.

Selecteer de gewenste
patrooncategorie.

3

4

Selecteer het gewenste
patroon.

Opmerking

Overige

Stof

Papier

Materiaal

Standaard
plakkende mat

Dikte

Lichtplakkende
mat

Opstrijkvel voor
applicatie
(wit beschermvel)

Sterkplakkend vel
voor het snijden
van stof

Automatisch
instelbaar mes
(zwart)

Automatisch
instelbaar mes
voor dunne
stoffen (beige)

X

Printerpapier

80 g/m² (0,1 mm)

Scrapbookpapier (dun)
Scrapbookpapier (middelzwaar)
Karton
Velijn, overtrekpapier
Posterpapier
Dunne katoenen stof (voor quiltstuk)
Dunne katoenen stof (anders dan voor
quiltstuk)
Flanel (voor quiltstuk)
Flanel (anders dan voor quiltstuk)
Vilt
Denim 14 oz
Plastic vel (PP)
Vinyl
Magneet
Sticker of zegel
Foam vel

120 g/m² (0,15 mm)
200 g/m² (0,25 mm)
280 g/m² (0,35 mm)
0,07 mm
400 g/m² (0,5 mm)
0,25 mm

*1

*1

*1

*1

Controleer de
patroonplaatsing en druk
vervolgens op de “OK”toets.

●● We

adviseren om “Test/proefsnijbewerking” uit te voeren, voordat u uw project gaat snijden. Raadpleeg “Test/proefsnijbewerking (voor gewenste
snijresultaten)” op de volgende pagina.

STAP 5

De mat laden en beginnen met snijden

1

*
*

Controleer het
patroonformaat en het aantal
patronen, en druk vervolgens
op de toets “Instellen”.

5

2

3

4

0,25 mm
0,5 mm
0,5 mm
3 mm
0,75 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
3 mm

Laad de mat (pijl naar
boven gericht).

*2

Lijn de rand van de mat uit met de
geleiders aan de rechter- en linkerzijde
van de doorvoersleuf en voer de mat
onder de doorvoer rollen in.

Plaats uw hand licht in het midden van
de mat en duw de mat voorzichtig naar
voren terwijl u op de knop “Doorvoer”
op het bedieningspaneel drukt.

5

6

Druk op de toets “Maak een keuze.”, selecteer “Snijden”
op het voorbeeldscherm.

7

8

*1: u kunt de snijmat voor het snijden van stoffen (CADXMATF12) gebruiken in plaats van de standaard plakkende mat en het sterkplakkende vel voor het snijden van stof.
*2: we adviseren eveneens de houder automatisch instelbaar mes voor vinyl die onderdeel uitmaakt van de kit automatisch instelbaar mes voor vinyl (CADXVBKIT1) en de Disney kit automatisch instelbaar mes
voor vinyl (CADXVBDSNKIT1).

STAP 2

Materiaal aanbrengen op de mat

Opmerking
●● Ambachtelijk

papier en stof met een decoratieve laag (die gemakkelijk los kan laten), zoals lamé of folie, worden niet aanbevolen voor gebruik. Als u
dergelijke media gebruikt of test, wordt aangeraden de glasplaat in de machine na elk gebruik te reinigen.

1

Controleer of de pijl
in de richting van de
transporteur van de
machine wijst (bovenzijde
naar boven).

2

Verwijder het
beschermvel.
*Bewaar het beschermvel voor
latere opslag.

3

Controleer voordat u het
gewenste materiaal op
de mat bevestigt of de
kleefkracht geschikt is
door een stukje van het
materiaal op de rand van
de kleeflaag van de mat
aan te brengen.

4

Als de kleeflaag in orde
is, brengt u het materiaal
aan op de kleeflaag van
de mat.

5

Oefen een weinig druk uit
om het materiaal stevig
aan te brengen op de mat.

Druk op de “Start”-toets
om te beginnen met
snijden.

Wanneer het snijden
is voltooid, drukt u op
de “OK”-toets op het
scherm.

Druk op de “Doorvoer”knop op het
bedieningspaneel om de
mat los te maken.

Basisprincipes voor het snijden van
stoffen

Raadpleeg de tabel “Mat en mes selecteren” en gebruik een
opstrijkvel voor applicatie, een sterkplakkend vel voor het
snijden van stof of een snijmat voor het snijden van stoffen om
de stof te snijden. Raadpleeg voor meer informatie de instructies
die zijn meegeleverd met het opstrijkvel voor applicatie, het
sterkplakkende vel voor het snijden van stof of de snijmat
voor het snijden van stoffen. Als deze accessoires niet zijn
meegeleverd met uw machine, kunt u het optionele opstrijkvel
voor applicatie (CASTBL1), het sterkplakkende vel voor het
snijden van stof (CASTBL2) of de snijmat voor het snijden
van stoffen (CADXMATF12) aanschaffen. Sommige optionele
accessoires zijn mogelijk niet beschikbaar in andere landen.

Trek het materiaal los.

Verwijder het uitgesneden
patroon met de spatel.
*Na gebruik van een mat bedekt u
deze met het beschermvel.

Opstrijkvel voor applicatie
●● Hiermee

verstevigt u de stof, zodat u diverse patronen kunt uitsnijden.
textuur van het origineel verandert mogelijk, omdat het is aangebracht op de
achterkant van de steunstof.
* Gebruik de standaardmat. Plaats geen stof met een opstrijkvel voor applicatie
bevestigd aan de achterkant rechtstreeks op een mat met een sterkplakkend vel voor
het snijden van stof eraan.
●● De

Sterkplakkend vel voor het snijden van stof
●● Wanneer

u dit vel klevende steunstof bevestigt aan de standaardmat, wordt de
kleefkracht van de mat groter.
●● De snijresultaten kunnen variëren, afhankelijk van de vorm van het geselecteerde patroon.

Snijmat voor het snijden van stoffen
●● Bij

deze mat is een sterkplakkend vel voor het snijden van stof niet nodig.

Scanfuncties

Scan een afbeelding, foto of uw eigen tekening om persoonlijke snij-ontwerpen te maken. U kunt het ontwerp vervolgens uitsnijden of opslaan als
gegevens.

Direct snijden

Scannen naar snijgegevens

u kunt een originele illustratie scannen en de omtrek uitsnijden.

U kunt een originele afbeelding scannen,
converteren naar snijlijnen voor
snijden/tekenen met deze machine en
vervolgens opslaan als gegevens.
* Raadpleeg de Bedieningshandleiding
voor uitvoerige instructies.

Selecteer “Scannen”.

2

3

Selecteer “Direct
Snijden”.

6

Lijn de rand van de mat uit
met de geleiders aan de
rechter- en linkerzijde van de
doorvoersleuf en voer de mat
onder de doorvoer rollen in.

Plaats uw hand licht in het
midden van de mat en duw de
mat voorzichtig naar voren terwijl
u op de knop “Doorvoer” op het
bedieningspaneel drukt.

10

11

5

om
Druk op de toets
de scaninstellingen op te
geven.

8

7

Breng het origineel
(papier met een patroon,
bedrukt papier/sticker,
enz.) aan op de mat.

9

Druk op de “Start”-toets om
te beginnen met scannen.

4

6

Zorg ervoor dat het
testpatroon niet overlapt met
het patroon voor uw project.
Als het testpatroon wilt
verplaatsen, drukt u op
.

Nadat u de gewenste
wijzigingen hebt
aangebracht, drukt u op de
“OK”-toets.

Als u niet tevreden bent over
het resultaat van de “Test/
proefsnijbewerking”, volgt u de
procedure voor instelling van de
druk bij 5 en voert u de “Test/
proefsnijbewerking” net zolang uit
totdat u het beste resultaat hebt
bereikt.

Tik op de toets “OK”.
Druk op
om het
testpatroon te verplaatsen.

Druk op de toets “Maak een keuze.”, selecteer “Snijden”
op het voorbeeldscherm.
Druk op de “Start”-toets
om te beginnen met de test/
proefsnijbewerking.

14

Druk op de “Start”-toets
om te beginnen met de test/
proefsnijbewerking.

5

Druk op de toets “Opnieuw
testen”.

7

Druk op
om de snijdruk aan
te passen.

12

Tik op de toets “OK”.

13

3

Als het resultaat van de “Test/
proefsnijbewerking” goed is (netjes,
zonder rafels), gaat u door met het
snijden van uw project door op
de “Start”-toets op het scherm te
drukken.

Wanneer de “Test/
proefsnijbewerking” is voltooid,
trekt u, zonder de mat eruit
te halen, de uitsnede los en
controleert u de resultaten van
de “Test/proefsnijbewerking”.

8

Nadat u het uit te snijden
gebied hebt geselecteerd,
drukt u op de toets
“Voorbeeld” en vervolgens
op de “OK”-toets.

2

Nadat u “Snijden” hebt
geselecteerd in het
voorbeeldscherm, drukt u op de
toets “Test”.
Het testpatroon wordt
rechtsonder weergegeven.

4

Selecteer de bestemming
voor de snijgegevens.

Voordat u aan uw eigenlijke project gaat werken met gebruik van het gewenste materiaal, adviseren we u een snijtest uit te voeren of de pen/inkt (voor
de tekenfunctie) te testen, om te controleren of u de gewenste resultaten krijgt. Als u de gewenste resultaten bereikt, gaat u door met uw project met
gebruik van hetzelfde materiaal dat u hebt getest.

1

Direct snijden (Patronen voor materiaal scannen en snijden)

1

Test/proefsnijbewerking (voor gewenste snijresultaten)

Als het resultaat van de “Test/
proefsnijbewerking” goed is
(netjes, zonder rafels), gaat u door
met het snijden van uw project
door op de “Start”-toets op het
scherm te drukken.
Als het materiaal niet netjes kon
worden gesneden, gaat u terug
naar stap 5 en voert u de “Test/
proefsnijbewerking” opnieuw uit.

15

Raadpleeg de resultatentabel
van “Snijtest” hieronder,
pas de snijdruk aan in
overeenstemming met
de snijresultaten en druk
vervolgens op de “OK”-toets.
Resultaat “Test/
proefsnijbewerking”

Aanpassing

Een deel van het
materiaal is niet
gesneden.

Te weinig druk: druk eenmaal op
op het instellingenscherm om de
druk te verhogen.

Het patroon is niet
volledig uitgesneden.

Te weinig druk: druk eenmaal op
op het instellingenscherm om de
druk te verhogen.

De snijlijnen gaan
volledig door de mat
heen.

Te veel druk: druk eenmaal op
op het instellingenscherm om de
druk te verlagen.

ScanNCut maximaal benutten
Druk op de “Start”-toets
om te beginnen met
snijden.

Wanneer het snijden is
voltooid, drukt u op de
“OK”-toets.

Druk op de “Doorvoer”knop op het
bedieningspaneel om de
mat los te maken.

Trek het materiaal los.

Verwijder het uitgesneden
patroon met de spatel.

Op de onderstaande website vindt u tips hoe u uw ScanNCut maximaal kunt benutten in combinatie met de
toepassing CanvasWorkspace, procedures voor het aanpassen van patroongegevens en nog veel meer.

http://CanvasWorkspace.Brother.com

