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INTRODUÇÃO - VISOR LCD E TECLADO:

Botão de direção e menu:

Formas de controle: Por botões

Descrição do painel

Luz indicadora de energia:

Luz indicadora de conguração:

Luz indicadora de operação:

Botão reset:

Botão pause:

Botão do menu:

Botão repetir:

Botão de teste:

Botão enter:
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Selecione “Advanced”

- Caso você queira modicar o número da porta do driver USB, clique 
com o botão direito na porta (COM3), e selecione “Propriedades” no 
menu.

Selecione o número da porta que você deseja modicar, e então 
pressione ok.
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GUIA DE OPERAÇÃO DETALHADO:

Pressione          para controlar se o papel será alimentado automaticamente 
ou não, antes de iniciar o trabalho.

Pressione            para diminuir a pressão. A conguração é feita em intervalos 
de 5 e o valor mínimo de ajuste é 5.

Pressione o botão “mode”            e vá para a interface 

Pressione            para diminuir a velocidade. A conguração é feita em 
intervalos de 25 e o valor mínimo de ajuste é 50.

Pressione            para mudar a linguagem de chinês para inglês.

Conguração de alimentação automática e linguagem

Pressione              para aumentar a velocidade. A conguração é feita em 
intervalos de 25 e o valor máximo de ajuste é 500.

A opção superior é a linguagem, a inferior é para controlar a alimentação 
automática ou não.

Seção 2

Pressione          para aumentar a pressão. A conguração é feita em 
intervalos de 5 e o valor máximo de ajuste é 1000.

Após denir os valores, pressione “enter”           para salvar as informações.

O “F200” superior mostra a pressão, e o “V300” inferior mostra a velocidade. 
Pressione o botão “mode”              e vá para a interface 

Ligue a máquina e verique a interface                 , X0.00 e Y0.00 são as 
coordenadas dos eixos X e Y. O carro de corte retornará ao local de origem 
assim que a máquina for inicializada, e o eixo Y se moverá um pouco pra 
frente.
Você pode pressionar qualquer tecla para que impeça o retorno do carro de 
corte à sua posição de origem. 

Seção 1
Conguração de pressão e velocidade
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Pressione       para diminuir a proporção do número X.

Pressione       para diminuir a proporção do número X.

                     signica que o papel será alimentado automaticamente, 
**imagem signica que essa opção não está ativa, e que você deve 
alimentar manualmente.

Conguração da proporção dos eixos X e Y

Pressione o botão “mode”           e vá para a interface 
Normalmente, o número original é zero. Se ocorrer algum desvio, você 
pode ajustar os dois números adequadamente.

Seção 3

Após nalizadas as congurações. pressione “enter”             para salvar 

Pressione       para diminuir a proporção do número Y.

, pressione os botões de direção para mover a luz do sensor até que que 
sobreposta ao ponto. Pressione o botão “enter”      para salvar as 
informações.

Prenda o material com a pinça (pinch roller) e instale a caneta para 
desenho, pressione a caneta com a mão para fazer um ponto no material. 
Então, pressione “pause”         e vá para a interface         

Pressione       para diminuir a proporção do número Y.

Congurar a distância entre a lâmina e o sensor de luz.
Seção 4

Ao nalizar os ajustes, pressione “enter”               para salvar as 
informações.

Pressione o botão “mode”              e vá para a interface 
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3. Clique em “NEXT”

4. Clique em “Finish”

- Caso o driver tenha sido instalado com sucesso, você encontrará uma 
nova porta no Gerenciador de Dispositivos, conforme mostrado abaixo:
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Otimização Representa Uso
0 Velocidade de corte mais rápida Para materiais finos e leves
1 Velocidade de corte decai 1 nível Para material em rolo pequeno 

2 Velocidade de corte decai 2 níveis Material de rolo grande

3 Mais lento Material duro

A m de utilizar o cabo USB, você deve primeiramente instalar o driver 
USB. 

2. Conecte o cabo USB com o computador, irá mostrar “Found New 
Hardware” conforme a janela seguinte:

1. Encontre as seguintes pastas no CD, dê um duplo clique no arquivo 
CDM20814_Setup.exe

Valor de otimização: 0 para origem

INSTALAÇÃO DO DRIVER USB
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Seção 5
Congurar a distância da marca à margem do material

Pressione o botão “mode”           e vá para a interface .             Então, 
pressione o botão “origin”               duas vezes.  A interface aparecerá 

                Caso a distância esteja conforme a foto seguinte                    é 
necessário congurar o valor para PX10.0, PY10.0.

Insira o material na bandeja e xe-o, em seguida, pressione o botão 
“mode” e vá para a interface 

Então, pressione o botão “test”                  (quando não há nenhum papel 
na bandeja por mais de 10 segundos, o eixo alimentador de papel irá 
parar de funcionar automaticamente).

Pressione          para aumentar ou diminuir o valor do PY, e então 
pressione              para salvar o valor. 

Seção 6

Pressione                 para aumentar ou diminuir o valor do PX. 

Seção 7
Ajuste de distância gradual e cor da tela

Pressione o botão “mode”           e vá para a interface              
Pressione         para mudar a cor da tela. Pressione          para alterar a 
distância gradual.

Teste de alimentação de papel
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Seção 8
Trabalhando a partir do ash USB

Se mudar para cima, então, diminua o valor de DY, se mudar para baixo, 
então aumente o valor de DY.

e vá para a interface                  . Então, pressione o botão de direção 
para encontrar o arquivo que deseja trabalhar, e pressione “enter”       
A máquina iniciará a operação.

Caso o corte tenha algum deslocamento, como na imagem abaixo, 

Seção 9

                         ,  a linha preta é a posição correta, a linha azul signica o 
deslocamento do corte. Meça a distância entre a linha azul e preta para 
denir corretamente os valores de DX e DY.

Se mudar para a linha azul esquerda, então precisa diminuir o valor de 
DX, se mudar para a linha azul direita, então precisa aumentar o valor de 
DX.

Pressione o botão “mode”          e vá para a interface              . 
Pressione         para aumentar ou diminuir o valor DX. Pressione 
 para aumentar ou diminuir o valor DY. Após congurar, pressione o botão 
“Enter”            para salvar a conguração.

Calibragem do DX e DY

Salve o arquivo com a extensão “.PLT” no seu USB e o insira na porta U 
do equipamento, pressione o botão “repeat” 

Na interface                     , pressione “test”           , então a máquina 
realizará o corte de um pequeno retângulo.

Teste de pressão
Seção 10

Seção 11
Conguração de parâmetros padrão

Quando você destaca a zona de corte, poderá vericar se a força de 
corte está adequada ou não.

Quando a tela mostra                      , pressione “origin”           , todas 
as informações retornarão as congurações padrão de fábrica.

Repetir o corte, otimização de velocidade
Seção 12

Quando você quiser cortar do ash USB ou do ash embutido da 
máquina, pressione o botão “Mode”             ,  
e vá para a interface 

Pressione         para diminuir o valor da cópia. (O mínimo é 1 vez)
Pressione         para aumentar o valor da otimização.
Pressione         para diminuir o valor da otimização. 

Pressione        para aumentar o valor da cópia. (O máximo é 500 
vezes)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

