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INTRODUÇÃO:

AVISOS IMPORTANTES:

Tolerância: ±0.02mm
Escopo da aplicação: Gravação e corte de materiais não metálicos.

Para gravação e corte de materiais não metálicos

Suporte para impressoras, scanners, repertório padrão internacional TIF 
compatível e arquivo BMP, JPG. Operação simples e exibição de fonte perfeita, 
fácil de aprender e de usar, pode usar para gravar as palavras comuns e 
invertidas e esculpir as palavras em intaglio e levantadas.
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Portanto, independente do tipo de lente óptica, mantê-la limpa e ter bons hábitos  
para limpar cuidadosamente é sempre importante. Quando o sistema óptico é 
operado manualmente, independente dos procedimentos de limpeza a serem 
realizados recomenda-se utilizar luvas para evitar que quem marcadas as 
digitais na lente e fazer a limpeza com cotonete e etanol reagente. 
Assim, realizando a limpeza regularmente, de acordo com o padrão indicado, irá 
preservar a vida útil do aparelho e evitar que ocorram falhas graves.

-Realizar a limpeza dos espelhos e das lentes de 3 em 3 dias com o álcool 
isopropílico, o uso de qualquer outro material de limpeza irá prejudicar 
desempenho do equipamento.

- Antes de iniciar o funcionamento da máquina é imprescindível que a mesma 
esteja aterrada.

- A troca da água do reservatório terá que ser realizada a cada 3 dias se o 
ambiente for fechado caso contrário a troca deverá ser feita diariamente.

- O reservatório deve ter uma capacidade mínima de 15 litros de água.

- É necessário vericar sempre a circulação de água pela mangueira de saída e 
todas as vezes  que a máquina for reiniciada é primordial que a bomba seja 
retirada de dentro do reservatório com água e colocada novamente.

- Faça o alinhamento dos espelhos sempre que necessário  com o intervalo 
máximo de 15 dias.

- É indispensável que a tomada onde o equipamento será ligado tenha 20A. 
ATENÇÃO! Não utilizar adaptadores de tomadas!

- O computador que irá realizar os trabalhos juntamente com a Router Laser 
não poderá possuir antivírus caso contrário ocasionará problemas na execução 
do software.
 

MATERIAIS APLICÁVEIS:

DIFERENTES DE OUTROS MODELOS:

1. O selo é aplicável a materiais não metálicos, como madeira, plástico vermelho, 
vidro orgânico, chifre de boi, cristal, jade suave etc.
2. Aplicável a uma pequena área do processamento de artes e artesanato, pode 
gravar todos os tipos de grácos e texto em placas de cor dupla, madeira, bambu, 
vidro orgânico, acrílico, pano, etc.
3. Pode ser gravado em componentes eletrônicos, por exemplo: Logotipos.

 
 A máquina de gravação depende do tubo laser para gerar o feixe do laser 
e o laser em alta temperatura para gravar nos materiais a serem estampados. A 
máquina de gravura a laser pode gravar em materiais plásticos, chifres, orgânicos 
ou outros materiais duros. A máquina fotossensível somente faz a gravação em 
blocos especiais sensíveis à luz. O custo do material fotossensível é relativamente 
maior, mas o custo da máquina é baixo com pequeno volume, sem poluição e a 
imagem é clara. A máquina de gravura é mais cara do que a máquina 
fotossensível.  Mas a última é mais cara quanto ao custo do material.
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MANUTENÇÃO:

(2) As primeiras 6 camadas no espelho reetem o adesivo de dupla face na 
segunda moldura, coloque o segundo reetor do espelho no local mais próximo, 
clique no interruptor de teste para fazer um ponto no papel com a cola; Em 
seguida, empurre o segundo espelho reetor para o mais distante dos primeiros 
espelhos para clicar no interruptor de teste no papel em goma para fazer um 
ponto. Observe se os dois pontos se sobrepõem se não se sobrepõem ao ajuste 
retorne ao primeiro parafuso do espelho, para que os dois pontos possam 
coincidir. (Observe: os dois parafusos acima para ajustar os lados esquerdo e 
direito, na parte inferior do parafuso de ajuste).

(4) Remova a cabeça do laser na parte inferior da lente, coloque uma camada 
adesiva de dupla face na lente sob o orifício do laser, pressione o teste do 
interruptor. Observe se o laser está centralizado. Se não estiver, deve realizar o 
ajuste correspondente, que é a partir do primeiro espelho de reexão para que o 
laser seja ajustado. Após o ajuste, a lente deve ser instalada.

(1) Seis adesivos de dupla face nos, laminados em conjunto reetem sobre o 
primeiro ao lado da estrutura de exportação do laser, cobrindo os reetores. 
Atenção para não deixar a cola entrar em contato com o espelho. Em seguida, 
clique no interruptor de teste . A observação da luz laser está sendo reproduzida no 
meio do primeiro reetor, caso contrário precisa ser ajustado a moldura do 
parafuso, para atingir o ponto do laser no centro da lente.

(3) Empurre o terceiro reetor (laser) para o segundo espelho de reexão, clique 
no interruptor de teste e em seguida, empurre a cabeça do laser para o mais 
distante, de acordo com o método acima e observe se os dois se fundem para 
ajustar.

A máquina de gravura possui três espelhos e quatro reetores.

Quando se utiliza a máquina de gravação, a absorção das lentes causada pela 
sujeira no ambiente pode levar a muitos problemas. Para lentes expostas ao ar, 
muitas vezes as instruções não são seguidas de acordo com as precauções 
necessárias para limpar a lente. Caso os materiais utilizados para a limpeza sejam 
inadequados, poderão ser resultar em arranhões na lente causando assim perdas 
irreparáveis. 

PRINCIPIO DE TRABALHO:

VANTAGENS:

 A máquina de gravação a laser funciona pelo fornecimento de energia 
elétrica a um tubo laser para gerar feixe de laser e depois ser disparado da lente de 
reexão e do foco da lente convexa para a superfície do material que precisa ser 

 Atualmente, processamento a laser é a tecnologia de processamento mais 
avançada, utiliza principalmente a gravação por raio laser e corte dos materiais, o 
equipamento principal incluindo computador e máquina de gravação a laser (ou 
máquina de corte).

Vantagens do processamento a laser:

 O processo de usar a máquina a laser para gravar e cortar é muito 
simples, assim como uma impressão de computador e impressora em papel, 
podendo utilizar uma variedade de softwares de grácos (CorelDraw, Photoshop, 
CAD). Após transmitir o desenho para a máquina, a mesma pode gravar 
facilmente o desenho na superfície de qualquer material e cortar arestas de 
acordo com os projetos executados.

2. Seguro e conável: Por meio do processamento sem contato o material não 
causará extrusão mecânica ou outros tipos de estresse mecânico. Não deixa 
marcas, não danica a superfície da peça usinada, não deforma o material.

1. Aplicação extensiva: o laser Co2 pode gravar e cortar materiais não metálicos, 
e o custo é muito baixo.

6. Baixo custo: não limitado pela quantidade de processamento, para pequenos 
serviços de processamento por lotes o processamento a laser é mais barato.

3. Precisão: Tolerância de ±0.02 mm.
4. Economia: o feixe de laser e o diâmetro do ponto são pequenos, geralmente 
inferiores a 0,5 mm, economizando assim material e garantindo a segurança.
5. Alta velocidade e rapidez: pode gravar e cortar imediatamente com alta 
velocidade de acordo com o padrão de saída do computador.
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INSTALAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

5. Sistema de caminho de luz (composto de assento de lente e espelho plano)

1. Tubo de laser de CO2
2. Suprimento de laser (alimentação da bobina de ignição ou caixa de 
alimentação de alta tensão).
3. Painel de controle (incluindo o interruptor liga/desliga, o interruptor de teste 
do laser, interruptor de iluminação, regulador de corrente, visor, teclas das 
funções).
4. Mesa de trabalho (incluindo braçadeira)

10. Cabo USB

6. Sistema de refrigeração
7. Sistema de exaustão
8. Controle principal (placa mãe)
9. Software (software criptografado ou código de registro do software)

-Interruptor de iluminação: usado para ligar ou desligar a luz no interior. (A 
maioria das outras máquinas não tem essa função).

OPERAÇÃO DO PAINEL

-Interruptor de energia: usado para ligar ou desligar a máquina. 

-Interruptor laser: para controlar o funcionamento do tubo laser, este interruptor 
está ligado ao fazer a gravação (pressionado).

 LINHA DE IMPRESSÃO: 

Computadores conectados em paralelo a outra extremidade da saída da 
máquina de conexão (à direita na frente da máquina).

-Interruptor de teste: o laser se acende quando o interruptor está pressionado, de 
acordo com os dados do display de informação de corrente para ajustar o 
potenciômetro. Quando este interruptor é usado apenas para depurar a máquina 
e vericar a escultura do tamanho atual, ele precisa ser desconectado quando a 
máquina estiver funcionando, o computador controlará automaticamente.

-Indicador de corrente: usado para indicar a corrente.
-Ajuste de corrente: Use para ajustar a corrente de acordo com o requisito de 
corrente de gravação.
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MÉTODO DE AJUSTE:

(5) Verique as lentes de foco e os espelhos. Após trabalhar por um certo tempo os 
quadros podem superaquecer, mudar a cor da superfície da lente e enferrujar. 
Retire o lme e em caso de rachaduras substitua o objeto

(7) A corrente de trabalho do tubo laser é razoável não por um longo tempo na 
intensidade de trabalho 90-100; Faça a limpeza do caminho da luz corretamente, 
caso contrário, o tubo do laser pode envelhecer e até estourar prematuramente. 
O tempo de trabalho da máquina a laser deve ser ajustado nos 50-60% e, em 
seguida, de acordo com o material, ajustar a velocidade de trabalho. Esta é a 
melhor condição de trabalho para o tubo laser.

(6) A máquina não pode ser operada em um ambiente desfavorável. Se a 
temperatura for superior a 40 graus, ou abaixo de 5 graus ou tenha poeira 
demasiadamente a máquina pode se danicar e aumentar a taxa de falhas. Os 
acessórios elétricos no ambiente úmido enfrentam problemas facilmente. Então, é 
importante que as condições do local de trabalho sejam adequadas e a 
manutenção no equipamento seja feita regularmente.

(8) Coloque o piso e o local de processamento de materiais de forma plana, caso 
contrário, a distância focal será incorreta em alguns lugares cortados, mas sem 
gerar desgaste. Em seguida, aumente a intensidade da luz, também irá causar o 
envelhecimento rápido do tubo laser.

(9) A potência do laser envia calor desobstruído, caso contrário, ao trabalhar com 
o ajuste da corrente mais de 50%, a temperatura será muito alta de modo que 
aumentará a taxa de falha da fonte de alimentação do laser. 

Tendo em vista que não é aconselhado o próprio cliente fazer o ajuste do 
caminho da luz caso não tenha conhecimento especíco, am de auxiliar nesse 
processo, apresentamos abaixo o método de ajuste do caminho da luz da 
máquina de forma simples, da seguinte forma: Atualização da interpretação da 
imagem do CD.

Ajuste os passos removidos: (primeiro certique-se de que o plotter e o chassi são 
paralelos)
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FALHAS COMUNS:

Placa de alimentação: Fornecer a tensão xa da placa-mãe, a operação da placa 
do driver e o trabalho normal do plotter.

Plotter: Possui duas funções principais. O sistema de transmissão do caminho da 
luz e a placa principal completa. Normalmente possui três ou quatro reetores, 
quanto maior o caminho do laser, mais fraco é a intensidade. O segundo é tarefa 
a ser esculpida, fornecendo as instruções completas da placa-mãe para se mover. 

(3) A água deve ser vericada e limpa regularmente. A água de refrigeração não 
pode quebrar o utuador de proteção de água ou o interruptor do utuador não 
será mais reiniciado. O curto-circuito não é um método para as necessidades. A 
cabeça da bomba de água com alumínio é facilmente oxidada. A sujeira das 
bombas e tubulações, a conservação da água precisa ser limpa em pouco tempo. 
Caso contrário, pode causar danos ao tubo laser.

(4) O dispositivo de sucção deve ser vericado regularmente. Limpe o duto do 
ventilador. Caso contrário, muita poeira e fumaça poderão car armazenados 
internamente. A lente e o laser são poluídos com facilidade. Todas as peças de 
máquinas eletrônicas podem ser facilmente oxidadas.

(1) Deve ser razoável instalar o sustentáculo do tubo de laser. O sustentáculo deve 
ser um quarto do comprimento total do tubo de laser. Caso contrário, o padrão do 
speckle do tubo de laser ca ruim. Muitos deles trabalham por um certo período de 
tempo e então a luz se transforma em alguns pontos provocando a queda de 
energia do laser e não atendendo aos requisitos causando a constante mudança 
do tubo do laser.

(2) Coloque o sistema de resfriamento no chão. Faça a limpeza do tanque de água 
e a troca da mesma frequentemente. Certique-se de que o controle de 
temperatura do tanque de água esteja correto. Caso contrário, a deterioração da 
potência de condensação e o tubo do laser poderão se danicar facilmente, 
perdendo a cabeça do tubo ou diminuindo a vida útil do mesmo. Caso não esteja 
funcionando, será necessário substituir o tubo laser.

AUTO ERIFICAÇÃO:

Nota:  O software da máquina conita com o programa Antivírus 360

ESPECIFICAÇÃO: 

Incluindo as instruções de instalação da máquina e as instruções de instalação do 
software da máquina.

Bomba de água: A saída da bomba de água se conecta ao aqueduto da máquina 
(cateter longo). Coloque a bomba na água (com a sucção da bomba de água em 
funcionamento, uma pequena tubulação de água cria um loop ao redor) na 
frente da máquina para trabalhar com a potência da bomba, a água no estado 
da circulação, a m de reduzir a temperatura do tubo laser.

DISPOSITIVO DE ESCAPE: 

Coloque o exaustor na máquina, o respiradouro do outro lado, exteriormente, de 
modo que o gás de combustão escape.

CD DO SOFTWARE: 

O uso do software é criptografado, evitando operações mal-intencionadas de 
terceiros. Sem a criptograa, o software não pode ser executado. Assim, conecte o 
dispositivo em um software de interface USB do computador, e então ele 
funcionará normalmente.

Utilizado para instalar o software de execução.

CRIPTOGRAFIA:

1. A ponta do laser ca balançando em um lugar e não funciona 
normalmente. Caso ocorra esta situação, pode ser o cabo da placa principal 
que não está bem conectado. Há três slots na placa principal, desconecte-os 
respectivamente e verique se os cabos estão em boas condições, ou se há 
qualquer defeito perceptível. Se necesário, entre em contato com o local o 
distribuidor.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

FUNÇÃO DAS PRINCIPAIS PEÇAS:

2. Quando o auto- vericador do laser funcionou normalmente, houve um 
sinal sonoro, o guia foi executado até o nal. A versão óptica é móvel no 
interior da máquina, enquanto o ferro é xo. Utiliza-se o mesmo método para 
vericar.

- Verique se o cabo de impressão está desconectado;

- Verique se a água de refrigeração está circulando corretamente;

- O tubo laser está danicado ou acabou a sua vida útil; (é sugerido fazer a troca 
do tubo de laser por um outro, com mesmos valores de potência, garantia e tempo 
de vida útil correspondentes);

1. A cabeça do laser não funciona após o comando para o desenho ser gravado.

- Verique se a máquina está conectada ao computador;

- Verique se o indicador da placa-mãe 24VDC está ligado, caso contrário a fonte 
de alimentação da placa-mãe não fornecerá uma fonte de alimentação 24VDC.

- A porta de conexão pode estar bloqueada / em conito; reinicie o computador;

2. O laser não funciona durante a gravação.

- Verique se o laser no interruptor do painel de operação está pressionado;
- Verique se o botão de ajuste da corrente no painel de operação está na posição 
mínima;

- Verique se o caminho da luz está normal;

- Falha na fonte de alimentação do laser; substitua a fonte de alimentação do 
laser.

3. A imagem é esculpida normalmente, mas o resultado é ruim.

- Verique o plano de escultura e o foco do laser;
- Verique se o caminho da luz está normal; 
- O tubo laser pode estar velho.

4. O trilho do carro emite um ruído anormal.

- Verique se há muita umidade, que pode causar falhas no componente 
óptico;

- A fonte de alimentação da placa-mãe não forneceu alimentação de 24 VCD ou 
5 VCD;
-Falha na placa-mãe da máquina; deve ser trocada e vericada novamente 
posteriormente.

- O contato do conector da placa elétrica com interruptor pode estar ruim;

5. Ao iniciar a máquina de gravura a laser o funcionamento não é normal.

- A engrenagem do interruptor de luz sofreu uma deexão ou queda;
- O funcionamento do circuito de direção do motor não está normal; 

- A ação do motor está desconectada;
- Os conectores do cabo at estão danicados;

 A máquina de gravura a laser está integrada na tecnologia de integração 
óptica, mecânica e elétrica de produtos de alta tecnologia. Está dividida 
principalmente em cinco partes: placa principal, energia laser, tubo laser, plotter, 
placa de alimentação.

Placa principal: O equivalente da CPU, responsável por receber o comando do 
computador, para controlar a fonte de alimentação do tubo laser e a luz do tubo 
laser e ao mesmo tempo, controlar também o movimento da plotter, o trabalho a 
ser realizado.

Energia laser: É o poder das peças da máquina de gravura, primeiro o poder irá 
transferir respectivamente, a tensão de trabalho de 24v ou 5v para a placa do 
sistema e o plotter. Ao mesmo tempo, também fornecem o tubo laser de alta 
pressão e baixa pressão da luz do tubo laser, e que também fornecem tensão de 
iluminação.

Camada exterior de vácuo, camada do meio para a circulação da água de 
refrigeração e a camada interior para o laser.  Antes de iniciar o laser a água para 
refrigeração deve ser ligada. Ela pode ser conectada a energia após a água uir 
com estabilidade. Não interrompa o uir da água durante o funcionamento do 
laser.

Tubo laser: Dióxido de carbono (Co2). O tubo laser é dividido em três camadas de 
vidro a vácuo. 
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