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Terms of Use

IMPORTANT-PLEASE READ CAREFULLY:  

This Terms of Use (“Agreement”) is a legal agreement between Brother Industries, Ltd. (“Company”) and you 
that governs your use of any Software, installed on or made available by Company for use with sewing or craft 
products (“Company Product”).  The term of “Software” means any and all contents data, design data, data 
format, firmware of Company Product, and PC application or mobile device application.

By using the Software and Company Product, you shall be deemed to have agreed to be bound by the terms of 
this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, Company is unwilling to license the Software 
and you are not allowed to use the Software.  Amendments and supplements to this Agreement may be attached 
to the Software.

An individual who accepts this Agreement on behalf of an entity represents to Company that he or she has the 
legal right to enter into a binding legal agreement for that entity.

Terms and Conditions

1 Grant of License.

1.1 Subject to this Agreement, Company hereby grants you a personal, non-exclusive, non-
transferable and revocable license to use the Software only within the Company Product.

1.2 Your right to use of the Software is licensed and not sold, and solely for your use subject to this 
Agreement. Company or its suppliers retains all right, title, and interest relating to Software, 
including without limitation all intellectual property rights relating thereto.

2 Restrictions

2.1 Except as expressly set out in this Agreement or as required by any local law, you shall undertake:
2.1.1 not to disassemble, de-compile, reverse engineer, translate or otherwise attempt to learn 

the source code of the Software(including the data or contents created by using the 
Company Product or contents editing application software; hereinafter the same shall 
apply in this Clause 2.);

2.1.2 not to create derivative works based on the whole or any part of the Software;
2.1.3 not to distribute, provide or make available the Software in any form, in whole or in part 

to any person without prior written consent from Company;
2.1.4 not to copy the Software, except where such copying is incidental to normal use of the 

Software with Company Product or where it is necessary for the purpose of back-up or 
operational security;

2.1.5 not to transfer, rent, lease, sub-license, loan, translate, merge, adapt, vary, alter or modify, 
the whole or any part of the Software nor permit the Software or any part of it to be 
combined with, or become incorporated in, any other programs;

2.1.6 to include Company’s copyright notice and this Agreement on all entire and partial copies 
of the Software; and

2.1.7 not to use the Software for any purpose (including, but not limited to, use with 
unauthorized sewing/craft products or software) other than as provided under Clause 1 of 
this Agreement.

3 No warranty

TO THE EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, THIS SOFTWARE IS PROVIDED TO YOU 
"AS IS" WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER ORAL OR 
WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. COMPANY SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, NON-
INFRINGEMENT AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

4 Limitation of liability

4.1 COMPANY SHALL NOT BE LIABLE TO YOU, ITS END-USERS OR ANY OTHER ENTITY FOR 
ANY LOSS OF PROFITS OR INCOME OR SAVINGS, LOSS OF DATA, INTERRUPTION OF USE, 
OR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE OR INDIRECT DAMAGES 
INCURRED BY SUCH PARTY (WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT), EVEN IF 
COMPANY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, ARISING OUT 
OF OR RELATING TO THE SOFTWARE, SUPPORT SERVICE OR THIS AGREEMENT.  THESE 
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LIMITATIONS SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW 
NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.

4.2 NOTWITHSTANDING THE CLAUSE 3 OR 4.1 HEREOF, THIS AGREEMENT DOES NOT 
PURPORT TO EXCLUDE OR RESTRICT COMPANY'S LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL 
INJURY RESULTING FROM NEGLIGENCE OR LIMIT THE STATUTORY RIGHTS OF A 
CONSUMER.

5 Termination

5.1 Company shall have the right to terminate this Agreement at any time by providing a written 
notice to you if you commit a material breach of any terms of this Agreement and fail to 
immediately rectify such breach upon Company’s request.

5.2 Upon termination for any reason all rights granted to you under this Agreement shall cease, you 
shall cease all activities authorized by this Agreement and you shall immediately delete or 
remove the Software from all computer equipment in your possession and delete or destroy all 
copies of the Software or its derivative works in your possession.  In addition to the above, you 
shall delete contents or design data created by you from the Company Product in your 
possession.

6 Miscellaneous terms

6.1 You shall not export or re-export the Software or any copy or adaptation thereof in violation of 
any applicable laws or regulations.

6.2 You shall not assign all or any part of this Agreement to any third party or any interest therein, 
without prior written consent of Company.  A change of control or reorganization of you 
pursuant to a merger, sale of assets or stock shall be deemed to be an assignment under this 
Agreement.

6.3 You agree that a breach of this Agreement will cause irreparable injury to Company for which 
monetary damages would not be an adequate remedy and Company shall be entitled to seek 
equitable relief in addition to any remedies it may have hereunder or at law without a bond, 
other security, or proof of damages.

6.4 If any provisions of this Agreement shall be declared or determined as void or unenforceable by a 
court of competent jurisdiction, such provisions shall be severable and independent from the 
other provisions of this Agreement and the validity of the other provisions and of the entire 
Agreement shall not be affected thereby.

6.5 This Agreement, together with all exhibits or other attachments referenced herein, constitutes the 
entire agreement between the parties on the subject matter hereof, and supersedes all proposals, 
oral and written, between the parties on this subject.

6.6 If Company fails to insist that you perform any of your obligations under this Agreement, or if 
Company does not enforce any rights against you, or if Company delay in doing so, that will not 
mean that Company have waived any rights against you and will not mean that you do not have 
to comply with those obligations. If Company does waive a default by you, Company will only 
do so in writing, and that will not mean that Company will automatically waive any later default 
by you.

6.7 The laws of the state or country where you live (or, if a business, where your principal place of 
business is located) govern all claims and disputes concerning the Software or this Agreement.
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Thank you for purchasing this machine.
Before using this machine or attempting any maintenance, carefully read the “IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS” on the Product Safety Guide, and then read the Operation Manual for the correct operation of 
the various functions. In addition, after you have finished reading this manual, store it where it can quickly be 
accessed for future reference. Failure to follow these instructions may result in an increased risk of personal 
injury or damage to property, including through fire, electrical shock, burns or suffocation.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w kraju zakupu.

Due to product quality improvements, the specifications or appearance of this machine may change without notice.

The screens in this manual are for illustration purposes only and may differ from the actual screens.

The contents of this document are subject to change without notice.

The contents of this document may not be duplicated or reproduced, partially or in full, without permission.

We assume no responsibility for damages arising from earthquakes, fire, other disasters, actions of third parties, the user’s

intentional or negligent operation, misuse or operation under other special conditions.

Dodatowe informacje o urządzeniu dostępne są na stronach www.brother.com

Symbole używane w instrukcji

W instrukcji używane są dwa rodzaje ostrzeżeń:

INTRODUCTION

IMPORTANT NOTICE

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 WARNING
Ignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do tragicznych 

skutków łącznie z zagrożeniem dla zdrowia i życia.

 CAUTION
Ignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do poważnych 
skutków.
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Wzory (tryb “Pattern”)

Wybierz wzór z pamięci wewnętrznej lub 

zewnętrznej, edytuj i wycinaj.

Wbudowany program do edycji pozwoli ci na 

stworzenie twojej własnej kompozycji.

Skaner (tryb “Scan” )

Zeskanuj kartkę papieru z grafiką, ilustracją, 
zdjęciem lub odręcznym rysunkiem. Zeskanowany 
wzór może zostać wycięty po obrysie lub 
zapamiętany jako plik graficzny.

Możesz zeskanować swój wzór, edytować go i 

zapamiętać, by użyć go później.

 

Funkcje

Ekran startowy

Wybierz wzór.

“Tutorial 1 - Wycinanie”

na stronie 29

“Tutorial 2 - Zaawansowane 

wycinanie” na stronie 32

Skanuj obrazek.

“Tutorial 3 - Skanowanie i 

wycinanie” str 69

“Tutorial 4 - Skanowanie do 

pliku” str 75

“Tutorial 5 - Skanowanie do 

USB” str 83
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Transfer danych za pomocą sieci bezprzewodowej

Urządzenie jest wyposażone w funkcję łączności bezprzewodowej wifi. Dzięki tej funkcji wzory edytowane
w aplikacji CanvasWorkspace mogą zostać przesłane do plotera bezprzewodowo przez wifi. Poniżej jest
instrukcja korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej.

Podłączenie do sieci bezprzewodowej:1.

Naciśnij  na ekranie startowym i skonfiguruj ustawienia sieci. Szczegóły są w oddzielnym 

podręczniku konfiguracji ustawień sieciowych.

2. Zaloguj się do programu CanvasWorkspace w internecie.

Aby używać CanvasWorkspace, konieczny jest  login ID. Aby storzyć swój login ID musisz założyć konto.

Konto możesz założyć na stronie:  <http://CanvasWorkspace.Brother.com>.

3. Zarejestruj swoje urządzenie na CanvasWorkspace.

Aby móc zapisywać i pobierać wzory, musisz zarejestrować swój ploter w programie  

CanvasWorkspace. Szczegóły są w podręczniku konfiguracji ustawień sieciowych.
4. Pobieranie/zapisywanie wzorów:

Wzory mogą być pobierane lub zapisywane na serwerze przez internet. Nie ma potrzeby korzystania z

pendrajwa. Więcej na stronach 53 i 54.

CanvasWorkspace (wersja na PC) to aplikacja, która pozwala tworzyć i edytować wzory do wycinania za

pomocą plotera. Aplikacja w wersji na PC nie wymaga, aby komputer był podłączony do internetu.
Oto link do pobrania aplikacji:
http://s.brother/cuoad/
Aplikacja CanvasWorkspace w wersji internetowej, dodatkowo daje dostęp do wielu darmowych projektów
do wycinania na ploterze.
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Chapter 1 GETTING STARTED

Opis - przód

a Panel sterujący

Umożliwia sterowanie urządzeniem i zmianę 
ustawień. Możliwa jest regulacja kąta ustawienia 
panelu.

b Pojemnik na akcesoria

Wygodne miejsce na akcesoria.

c Karetka

Wewnątrz karetki znajduje się uchwyt noża.

1 Uchwyt noża

W uchwycia mocuje się narzędzia do cięcia, 
bigowania lub rysowania.

2 Gniazdo uchwytu noża

Do gniazda wkłada się uchwyt noża.

3 Dźwignia uchwytu noża

Podnieś dżwignię do góry, aby wyjąć uchwyt z

gniazda. Opuść dźwignię, aby zamknąć uchwyt 

w gnieździe.

d Dźwignia skanera

Służy do ustawiania wysokości skanera w zależności
od grubości skanowanego materiału. Więcej na str. 9.

e Uchwyty

Uchwyty do przenoszenia urządzenia.

f Rolki dociskowe

Prawa rolka dociskowa powinna zostać przesunięta w 

przypadku założenia podajnika folii na rolce.

Więcej informacji na stronie 94.

g Wałek dolny
Służy do przesuwania maty.

h Dźwignia wałka górnego

Służy do odblokowania górnego wałka w celu 

przesunięcia rolki dociskowej. Więcej informacji 

na stronie 94.

i Uchwyt na akcesoria

Przechowuje akcesoria w pozycji stojącej.

j Pojemnik

Pojemnik na akcesoria.

k Klapa przednia

Ochrania mechanizmy plotera. Podczas pracy 

klapa powinna być otwarta.

l Szczelina

Tu wkładamy matę.                         

PARTS AND FUNCTIONS

h

i

a
b

c

e

d

e

f
g k

j

l

f

a

b

c
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Opis - Tył

a USB Port (do pendriwa)

Umożliwia podłączenie pendrajwa do urządzenia.

b USB Port (do komputera)

Umożliwia podłącznie urządzenia do komputera za
pomocą kabla USB (więcej informacji na str. 56).

c Szybka skanera (wewnątrz urządzenia)

Można ją oczyścić po wysunięciu pokrywy tylniej. 

Szczegóły na stronie 91.

d Szczelina

W szczelinie porusza się mata. Nie umieszczaj

żadnych przedmiotów w pobliżu szczeliny, aby 
nie blokować ruchu maty.

e Tacka tylnia

Służy do podtrzymywania materiału podczas cięcia.

Tacka tylna powinna być wysunięta podczas pracy
urządzenia.

f Gniazdo zasilania

g Kabel zasilający

Opis - Panel sterujący

a Panel dotykowy LCD

Wyświetlane są przyciski sterujące, komunikaty

błędów i podgląd wzorów.

b Włącznik zasilania

Włącza i wyłącza maszynę.

c Wskaźnik zasilania

Świeci się, gdy maszyna jest właczona, miga gdy
maszyna wchodzi w tryb uśpienia oraz gdy przesyłane
są dane.

d Przycisk Home

Służy do wywoływania ekranu startowego. 

e Przycisk podawania

Służy do pobierania lub wysuwania na zewnątrz 
maty. Matę należy wysuwać tylko tym 
przyciskiem, nigdy ręcznie.

f Przycisk Stop/Pauza

Służy do zatrzymania lub przerwania operacji 

wykonywanej przez maszynę.

Załączone Akcesoria

Zpis załączonych akcesoriów znajduje się w 
załączniku " Załączone Akcesoria".

a

c gd

f f

e

b

a

b

d

f

e

c
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Usuwanie zabezpieczeń

Przed uruchomieniem, otwórz pokrywę przednią, 

usuń taśmę klejącą i kartonowe wkładki.

a Taśma klejąca

b Wkładki kartonowe

Note

• Jeżeli zabezpieczenia zostały usunięte po 
włączeniu maszyny, należy maszynę wyłączyć i 
włączyć ponownie.

Włączanie/Wyłączanie Maszyny

a Podłącz kabel do maszyny.

a Kabel zasilający

b Podłącz kabel do gniazdka.

c Naciśnij na panelu.

Po pojawieniu się ekranu startowego, naciśnij  
gdziekolwiek na ekranie.

Gdy pojawi się komunikat jak poniżej, naciśnij 
“OK”.

Przed uruchomieniem

ba

a
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1

Pojawi się ekran startowy.

Memo

• Na ekranie LCD mogą pojawić się nieliczne  
martwe (czarne) lub gorące (białe) piksele. Jest 
to zjawisko normalne i nie jest to objawem 
awarii.

na panelud Aby wyłączyć, naciśnij
sterującym.

eOdłącz kabel od gniazdka zasilania.

fOdłącz kabel od gniazdka w maszynie.

Przygotowanie do pobrania maty

aWyciągnij tackę tylną.

Zanim wciągniesz matę, upewnij się że tacka jest 
wysunięta.

bDźwignię wysokości skanera ustaw na
       pozycji “2”.

Memo

• Jeżeli materiał, który skanujesz jest cienki
ustaw dźwignię na “1”. Jeżeli dźwignię 
zostawisz na "2" obraz może być nieostry.

Obsługa ekranu LCD

Po włączeniu maszyny, na ekranie pojawią się 
przyciski sterowania. Przyciski należy obsługiwać 
za pomocą załączonego rysika (stylusa).

Note

• Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów takich 
jak ołówek automatyczny czy śrubokręt, bo 
może dojść do uszkodzenia ekranu.
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aby wejść w ekran

Ekran ustawień

Na ekranie LCD, dotknij
ustawień.

Grupa 1

a Naciśnij aby wyświetlić parametr ustawień.

* Przewijać stronę można także metodą 

przeciągania po ekranie rysikiem.

b Dotknij aby zatwierdzić zmiany.

Language

Wybór języka menu. Wybierz żądany język i zatwierdź 

wybór przyciskiem “OK”.

Unit

Wybierz jednostki miary długości: millimetery albo

cale.

Cut Area

Określ obszar pracy  w zależności od wielkości 

ciętego materiału. W pierwszej kolejności należy 

zaznaczyć wielkość maty. Dla maty 12" × 24" (305 

mm × 610 mm)

naciśnij       a następnie kursorami wskaż 

pole robocze. Dla maty 12" × 12"

(305 mm × 305 mm) naciśnij .

a Kursory do wskazywania pola roboczego.

Dotknij kursora i przeciągnij go, aby 
wskazaćwielkość pola roboczego.

b Przycisk wielkości maty

• Dotknij “OK” aby zatwierdzić ustawienia.

Dotknij  taby powrócić do 

poprzedniego ekranu.

Pattern Interval

Odstęp między wzorami w przypadku korzystania z 

funkcji automatycznego rozmieszczania wzorów w 
polu roboczym.

Im większy numer tym większa odległość między 

wzorami.

Note

• Ustaw "pattern interval" na “3” lub więcej, 
jeżeli tniesz cienki materiał na macie z
mocnym klejem.

Background

Ustawianie kontrastu obrazu tła w przypadku                 
korzystania z funkcji skanowania tła.                              

Więcej informacji na stronie 50.                                       

Group 2

Predkość Cięcia

Ustaw prędkość cięcia.

Cut Pressure

Ustaw siłę docisku noża.    

Cut Pressure (Manual Blade)

Docisk noża w przypadku używania noża z     

ręczną regulacją głębokości cięcia.

Cut Amount

Regulacja głębokości cięcia w przypadku gdy 
automatyczna regulacja głębokości cięcia nie działa 
prawidłowo. Na przykład, gdy wycinamy kształty z 
ostrymi rogami w miękkim i grubym materiale.

USTAWIENIA URZĄDZENIA

b

a

a

b

b
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Nacinanie (Half Cut)

Wybierz opcję nacinania ( w przeciwieństwie 

do cięcia na wylot). Patrz strona 28.

Docisk noża (Half Cut)

Docisk noża w trybie nacinania.

Obszar pomiaru do ustawiania wyskości noża.

Wybierz 1/4, 1/2, 3/4 albo cały obszar roboczy. W 
wybranym obszarze maszyna dokona pomiaru 
grubości materiału do cięcia. Wysokość noża 
zostanie ustawiona automatycznie zgodnie z 
dokonanym pomiarem.

• Każde naciśnięcie strzałki zmienia obszar 
pomiaru o 1/4.

a 1/4

b 2/4

c 3/4

d Cały obszar

Prędkość ruchu mazaka
Ustaw prędkość rysowania.

Siła docisku mazaka

Ustaw siłę docisku w zależności od rodzaju

powierzchni, na której rysujesz. Siła docisku ma wpływ

na wygląd końcowy rysunku. Zbyt duża siła docisku

może doprowadzić do uszkodzenia końcówki
mazaka.

Grupa 3

Seam Allowance

Ustaw  "seam allowance" czyli odległość szwu od

krawędzi. Dotyczy rysowania linii pomocniczych do

wykonania przeszycia na wyciętych z materiału

wykrojach. Przykład: wycinanie łatek do quiltu.

Patrz strona 63.

Memo

• Jeżeli wycinasz kilka wzorów na raz, to
ustawienia obowiązują dla wszystkich tych
wzorów.

• Zapamiętując dany wzór, zachowujemy w 
pamięci jego parametr "Seam Allowance". 
Parametr ten można zmienić po 
zaimportowaniu wzoru.

Fill

Wybierz wzór według, którego będzie tworzone 

wypełnienie obrysu. Więcej informacji na stronie 67.

Additional Line

[Number of Additional Line], określa liczbę

dodatkowych linii.[Additional Line Spacing]określa

odległość między dodatkowymi liniami.

Memo

• Więcej na temat wypełnień i linii
dodatkowych, na stronie 67.

Group 4

Auto Shutdown

Czas, po którym nastąpi automatyczne

wyłączenie urządzenia. Więcej informacji na

stronie 12.

Buzzer Sound

Włączanie i wyłączanie sygnałów dźwiękowych. 

Opening Screen

Włączanie i wyłączanie ekranu powitalnego w 

postaci pokazu slajdów.

Scanning/Cutting Position Adjustment

Ustawienie synchronizacji skanera z ploterem.

Ustawienie należy przeprowadzić, jeżeli ploter
niezbyt dokładnie wykonuje cięcie po

zeskanowanym obrysie. Więcej na stronie 92.

1
2

3
4
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Grupa 5

No.

Numer seryjny urządzenia.

Ver.

Numer wersji sterownika urządzenia. Naciśnij ten 

guzik w celu wykonania updatu sterownika. Więcej 
na stronie 102.

Machine Information

Naciśnij ten guzik aby uzyskać informacje o 

urządzeniu.

Grupa 6

Network

Naciśnij ten guzik, aby skonfigurować połączenie

wifi. Patrz podręcznik konfiguracji wifi.

Memo

• Dostęp do konfiguracji wifi można uzyskać 

także naciskając         na ekranie startowym.

Grupa 7

CanvasWorkspace

Naciśnij ten guzik, aby zarejestrować urządzenie

online na stronie CanvasWorkspace. Rejestracja jest

konieczna, aby przesyłać pliki do urządzenie przez

wifi. Więcej informacji w podręczniku konfiguracji wifi.

Grupa 8

Premium Functions

Tu można aktywować dodatkowe funkcje plotera, np. 

wytłaczanie.

Auto Shutdown

Urządzenie automatycznie wyłączy się, jeżeli nie 
będzie używana przez określony czas. Czas po 
którym nastąpi wyłączenie można określić w 
ustawieniach urządzenia. 

Jeżeli urządzenie wyłączy się automatycznie w

trybie układu strony, zostaną zapamiętane
wprowadzone zmiany. Po ponownym
uruchomieniu urządzenia można te zmiany
odtworzyć naciskając “OK” lub można je

anulować i przejść do ekranu startowego
naciskając “Cancel”.

a Komunikat

b Ekran układu strony

c Ekran startowy

Jeżeli maszyna wyłączy sie przed trybem układu 

strony, po włączeniu maszyny pojawi się ekran 
startowy.

a

b

c
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Rozdział 2 PODSTAWOWE OPERACJE

PIERWSZE KROKI

W tym rozdziale dowiesz się jak przygotować materiał do cięcia i jak wykonać cięcie próbne.

1. Dobór rodzaju maty do materiału.....................................................P.13

2. Mocowanie materiału do maty ..........................................................P.16

3. Dobieranie rodzaju noża do materiału ..............................................P.23

4. Instalowanie uchwytu noża w maszynie...........................................P.24

5. Cięcie próbne.......................................................................................P.25

Dobór rodzaju maty - odpowiedniej do materiału

Poniższa tabela oraz tabela na stronie 14 zawierają wskazówki doboru maty do materiału.
W zależności od modelu maszyny, niektóre akcesoria wymienione w tabelach mogą nie wchodzić w skład
wyposażenia standardowego maszyny i powinny zostać dokupione oddzielne.

Mata

Nakładki do cięcia 
tekstyliów

mata 

standardowa

Mata standardowa pokryta jest

niebrudzącym klejem o dużej sile

klejenia do wielorazowego użytku.

* Nie powinno się przyklejać do
maty standardowej papieru ani
kartonu ponieważ karton może się
przykleić do maty na stałe, a próba
odklejenia kartonu może doprowadzić
do uszkodzenia maty.

folia do 

naprasowy-

wania 

(termofolia)

(patrz str. 17)

• Umożliwia mocne przyklejenie
materiału do maty.

• Termofolia na stałe przykleja się do
lewej strony materiału, zmieniając
jego właściwości.

* Termofolię stosuje się do maty
standardowej.

* Nie powinno się przyklejać
termofolii do folii z mocnym klejem.

mata ze słabym 

klejem

Mata pokryta jest niebrudzącym 

klejem do wielorazowego użytku.

Odpowiednia do papieru, kartonu,

folii flex i flock.

folia z

mocnym

klejem

(patrz str. 20)

• Folię przyklejamy do
maty standardowej, klejem do góry.
Do folii przyklejamy materiał.

• Dzięki folii z mocnym klejem
oszczędzamy matę i znacznie wyd-
łużamy żywotność maty.
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Tabela doboru mat do materiału

Należy dobrać odpowiednią matę do ciętego materiału. Przed przystąpieniem do pracy zalecamy 
wykonanie cięcia próbnego.

* Gdy papier ma gładką powierzchnię

Memo

• na macie 12" × 12" (305 mm × 305 mm), max pole robocze wynosi 296 mm × 298mm (11.65" × 11.73").

• na macie 12" × 24" (305 mm × 610 mm), max pole robocze wynosi 296mm × 603 mm (11.65" × 23.74").

niektóre materiały o nierównej powierzchni lepiej ciąć do góry nogami.•

Materiał Grubość

Mata (do ScanNCut DX) nakładki do cięcia tekstyliów  

mata 
standardowa

mata Low 
Tack

folia do 
naprasowywania

(termofolia)

nakładka
z mocnym 

klejem

P
a
p
e
r

80 g/m² (0.1 mm)papier do drukarki

papier skrapowy
(cienki)

120 g/m² 
(0.15 mm)

papier scrapowy
(średnio-gruby)

200 g/m² 
(0.25 mm)

*

Cardstock
280 g/m² 
(0.35 mm)

*

Vellum, tracing 
paper

0.07 mm

Poster board
400 g/m² 
(0.5 mm)

F
a
b
ri
c

tkanina bawełna

(do quiltingu)
0.25 mm

tkanina bawełna

(do aplikacji
hafciarskich)

0.25 mm

Flanela (do
quiltingu)

0.5 mm

Flanela
0.5 mm

3 mmFilc

0.75 mmJeans 14 oz

O
th

e
rs

0.2 mmPlastik miękki

0.2 mmFolia flex

0.3 mmFolia magnetyczna

0.2 mmguma silikonowa

3 mmPianka
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Note

• Unikaj używania papierów, które łatwo ulegają rozwarstwieniu. Na przykład papier ozdobny pokryty folią
metalową. Papiery tego typu łatwo ulegają uszkodzeniu przy odklejaniu od maty. Papier taki może nawinąć się
na rolki prowadzące plotera i doprowadzić do awarii. Rozwarstwiony papier może także uszkodzić nóż
 i zabrudzić okienko skanera. Instrukcja czyszczenia okienka skanera jest na str. 91.

Aby zapobiec odklejaniu się materiału od maty, można użyć taśmy maskującej (malarskiej).•

Jeżeli używasz taśmy maskującej, wybierz taśmę ze słabym klejem.•
• Uważaj, aby nie zakleić taśmą maskującą znaczników skanowania. Może to spowodować 

nieprawidłowe działanie skanera.

a znaczniki skanowania

Uważaj, aby rolki prowadzące nie dotykały taśmy maskującej.•

• Zwróć uwagę, aby materiał nie wystawał poza pole robocze maty. Może to spowodować wadliwe 
działanie automatycznego systemu pomiaru grubości materiału.

a

a
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Przyklejania materiału do maty

Przygotuj odpowiednią matę i ewentualnie folię 
podkładową do tekstyliów. Wskazówki dotyczące 
doboru maty i foli podkładowej znajdują się w 
tabeli na stronie 14.

Note

• Nie wyrzucaj foli ochronnej maty,
ponieważ będzie ona potrzebna.

• Aby klej na macie nie wysechł, po zakończeniu 
pracy, przyklej folię ochronną do maty .

• Jeżeli mata nie będzie używana przez dłuższy 
czas, wyczyść matę i przyklej do niej folię 
ochronną. Instrukcja czyszczenia maty jest
na stronie 89.

Papier

a Mata ze słabym klejem

Przyklejanie Papieru

a Odklej folię ochronną od maty.

b Próba.

     

Zanim przykleisz papier do maty, wykonaj próbę
przyklejając mały fragment papieru. Jeżeli wystąpi
jeden z poniższych problemów, znaczy to, że klej

jest zbyt mocny i trzeba użyć innego papieru.

• Po oderwaniu papieru na macie został

ślad.

• Podczas próby odrywania, papier uległ

podarciu lub deformacji.

Note

• Do papieru zaleca się używanie maty
ze słabym klejem. Mata standardowa posiada 
klej tak mocny, że może być problem z 
oderwaniem papieru po wycięciu. 

c Przyklej papier do maty.

Note

• Zwróć uwagę, aby arkusz leżał w polu
zakratkowanym maty. Jeżeli arkusz wystaje
poza to pole, może zostać wciągnięty przez

rolki co może doprowadzić do awarii.

• Matę wkładaj do plotera w kierunku zgodnym 
ze strzałką, która jest nadrukowana na macie.

Materiał

“Papier” strona 16

 “Tkanina (podklejona termofolią)” strona 17

“Tkanina” strona 20

a
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d Przyklej papier tak, aby cała jego

powierzchnia przylegała do maty i tak aby
nie było zmarszczek i podwinięć.

• W przeciwnym wypadku, materiał może
zostać wciągnięty do wnętrza urządzenia.

Note

• Jeżeli mata jest brudna, należy 
ją oczyścić. Patrz strona 89.

Odklejanie (Papier)

Po wycięciu, powoli odklej papier od maty za    

pomocą łopatki.                                            

a Łopatka

Note

• Podczas odklejania papieru łopatka powinna

leżeć prawie płasko na macie. Nie 
należy skrobać maty, bo można ją
uszkodzić.

Tkanina (na termofolii)

a Mata standardowa

b Folia do naprasowywania (z białym

papierem woskowym)

Przyklejanie tkaniny

Tkaniny nie powinno się przyklejać do maty
bezpośrednio. Zaleca się podkleić tkaninę
termofolią (folią do naprasowywania).
Termofolię przyklejamy do tkaniny za pomocą
żelazka lub prasy termicznej. Termofolia
przykleja się do tkaniny w sposób trwały,
usztywniając tkaninę. Jeżeli nie chcemy, aby
tkanina była sztywna, zamiast termofolii należy
użyć folii samoprzylepnej do tkanin. Bardziej
szczegółowe informacje dostępne są na str. 20.

Note

• Nie każdy materiał nadaje się do podklejenia
termofolią. Dlatego zawsze należy wykonać
test na próbce materiału.

a Zdejmij folię ochronną z maty standardowej.

a

a

b
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b Odetnij prostokątny kawałek folii do
naprasowywania o wymiarach trochę
większych od wzoru do wycięcia.

a Wzór do wycięcia

b Linia cięcia

c Margines 2 cm lub więcej

c Połóż foię papierem woskowym do
góry na lewej stronie materiału do cięcia.

Materiał do cięcia, jeżeli jest pognieciony, powinien
zostać uprasowany.

 a Przezroczysta strona folii

b Lewa strona materiału

 

d Przyprasuj folię do lewej strony materiału.

Temperatura prasowania: 140°C to 160 °C, czas
prasowania ok. 20 sek. Można prasować zelazkiem,
ale najlepiej uzyć prasy termicznej.

Żelazko należy docisnąć.

a Papier woskowy

Note

• Niektóre materiały mogą nie przykleić się
do folii. Należy wykonać test na małym
kawałku materiału.

• Uważaj, aby nie przypalić żelazkiem materiału.

e Oderwij papier woskowy od folii.

Z odrywaniem poczekaj aż materiał wystygnie.

a Folia

b Papier

f Przyklej materiał do maty kładąc go

folią do dołu.

Przyklej materiał w taki sposób, aby nie 
byłozmarszczek ani purchli.

Note

• Zwróć uwagę aby materiał znajdował się 
wewnątrz obszaru maty pokrytym klejem, na 
polu zakratkowanym. Wystający materiał poza 
to pole, może spowodować awarię.

• Włóż matę do urządzenia w kierunku zgodnym 
ze strzałką nadrukowaną na macie.

Memo

• Tkaninę przyklej w taki sposób, aby włókna

•

osnowy układały się pionowo z góry na dół. Tak 
ułożona tkanina łatwiej ulega cięciu.

g Zwróć uwagę, aby materiał był
gładki, bez zmarszczek i podwinięć.

Podwinięty materiał może spowodować 

zablokowanie urządzenia.

a

c

b

ab

a

a

b
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 Wybieranie Materiału

Po wycięciu materiału, za pomocą łopatki
wybierz materiał razem z termofolią.

a Wycięty wzór

b Termofolia

c Łopatka

Note

• Nie kładź nic gorącego na materiale 
podklejonym termofolią, bo może się ona 
roztopić.

• Wybierając materiał trzymaj łopatkę pod jak 
najmniejszym kątem, aby nie uszkodzić 
warstwy kleju na macie.

Przyklejanie wykroju do podłoża

Połóż wykrój na podłożu i dociśnij go gorącym 

żelazkiem lub prasą termiczną. Dla pewności 
wykrój można przyhaftować do podłoża nitką.

a Podłoże

b Wykrój z termofolią

Note

• Aplikacja przyklejona termofolią może się 
odkleić podczas prania.

•
Przy naprasowywaniu aplikacji ważne jest, aby ustawić
właściwą temperaturę, czas i docisk. Zalecamy stosowanie 
pras termicznych.

• Prasować należy od strony cieńszego 
materiału.

• Nie przyklejaj materiału podklejonego
termofolią lub papieru do maty z nałożoną
nakładką z mocnym klejem, ponieważ
odklejenie tych materiałów od maty będzie

bardzo trudne.

Uwaga dotycząca termofolii.

• Termofolię przechowuj w temperaturze 
pokojowej o małej wilgotności, w miejscu nie 
narażonym na działanie promieni słonecznych.

a

b

c

a

b
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Nakładka z mocnym klejem 

a Mata standardowa

b Nakładka z mocnym klejem

Przyklejanie materiału

Nakładkę z mocnym klejem stosujemy wtedy 

gdy nie chcemy na stałe podklejać materiału 
termofolią. Nakładkę przyklejamy do maty 
standardowej. Nakładka nadaje się do 
wielorazowego użytku. Raz odlejona nakładka 
od maty, nie nadaje się do dalszego użycia.

a Usuń folię ochronną z maty      
standardowej.

b Przyklej nakładkę do maty, kładąc ją
przezroczystą stroną do dołu.

Przyklejanie rozpocznij od jednego z brzegów. Użyj 

linijki aby wycisnąć pęcherzyki powietrza mogące 
pojawić się podczas przyklejania.

a Przezroczysta strona nakładki

Note

• Umieść nakładkę wewnątrz obszaru maty
pokrytego klejem (w kratkę). Rolki prowadzące 
plotera nie powinny dotykać do nakładki. 

c Usuń papier ochronny z nakładki z 
mocnym klejem.

a Papier ochronny

b Klej

d Próba.

Zanim przykleisz materiał wykonaj próbę 
przyklejając mały kawałek materiału w narożniku 
maty. Jeżeli klej jest zbyt mocny i uszkadza 
materiał, zmień materiał na inny.

b

a

a

a

b
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e Poczynając od brzegu, przyklej 
materiał do maty, tak aby nie było 
zmarszczek.

Przed przyklejeniem należy materiał uprasować.

Note

• Umieść materiał wewnątrz obszaru maty 
pokrytego klejem (w kratkę). Rolki prowadzące 
plotera nie powinny dotykać do materiału.

• Wsuń matę do plotera w kierunku zgodnym ze 
strzałką nadrukowaną na macie.

Memo

• Zwróć uwagę, aby włókna materiału były
równoległe lub prostopadłe do krawędzi maty.

• Jeżeli ploter ma rysować linie pomocnicze,
przyklej materiał lewą stroną do góry.

f Użyj łopatki aby wyrównać 
powierzchnię materiału i usunąć 
zmarszczki.

a Łopatka

Wybieranie materiału

Po zakończeniu cięcia, wybierz wykrój za 
pomocą łopatki. Wybierz tylko materiał, nie 
naruszając nakładki.

a Wkrój

b Nakładka

c Łopatka

Note

• Nakładka może odkleić się od maty z 
następujących powodów:
- Klej maty stracił właściwości klejące.
- Nakładka mocniej przykleiła się do materiału       

niż do maty.

• W takim przypadku przytrzymaj nakładkę za 
pomocą łopatki i odklej materiał ręką.

• Po zakończeniu cięcia oczyść 
powierzchnię maty z resztek materiału.

• Nie pozostawiaj materiału przyklejonego na 
nakładki na długo, ponieważ klej może 
pobrudzić materiał.

• Wybierając materiał trzymaj łopatkę płasko, 
aby nie uszkodzić warstwy kleju na nakładce.

a

a

b

b

c
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Uwagi dotyczące nakładki z mocnym  

klejem
• Jeżeli klej na nakładce osłabnie lub zauważysz, 

że materiał jest zwija się podczas cięcia, 
wymień nakładkę na nową.

• Do usunięcia zużytej nakładki z maty użyj łopatki.

• Jeżeli nie używasz maty, zabezpiecz jej 
powierzchnię klejącą folią zabezpieczającą.

• Jeżeli mata ma być nie używana przez dłuższy 
czas, usuń nakładkę z mocnym klejem i 
zabezpiecz matę folią zabezpieczającą.

• Raz oderwana nakładka z maty, nie nadaje 
się do ponownego użycia.

• Przechowuj nakładkę w temperaturze 
pokojowej o małej wilgotności, w miejscu nie

narażonym na działanie słońca.
Nie zwijaj i nie składaj nakładki.•

• Zaleca się, aby nakładkę przyklejać do 
nowej maty.
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Tabela doboru noża do rodzaju ciętego materiału

Właściwy nóż należy dobrać w zależności do rodzaju ciętego materiału. Przed przystąpieniem do
właściwego cięcia, zawsze należy wykonać cięcie próbne. Do cięcia większości materiałów używamy ostrza
czarnego. Ostrze beżowe przeznaczone jest do precyzyjnego cięcia cienkich materiałów, na przykład
nie podklejonych termofolią cienkich tekstyliów do quiltingu.
Po więcej informacji, zapraszamy na strony: “ http://s.brother/cpoac/ ”.

• Materiały tekstylne należy podkleić folią do naprasowywania (termofolia) lub użyć folii samoprzylepnej do
tekstyliów.

• Nóż Auto do cienkich materiałów nie należy do standardowego wyposażenia plotera i powinien zostać zakupiony
oddzielnie.

Note

• Uchwyt noża auto należy do wyposażenia plotera. Jeżeli używasz uchwytu noża auto, dokonywany jest 
automatyczny pomiar grubości materiału i głębokość cięcia ustawiana jest automatycznie.
ploter po wykryciu grubego lub twardego materiału automatycznie przechodzi w tryb cięcia wielokrotnego.•

Materiał Grubość

Uchwyt noża auto

Auto Blade (czarny)
Auto Blade do cienkich 
materiałów (beżowy)

P
a
p
e
r

80 g/m² (0.1 mm)Papier drukarkowy

papier skrapowy
200 g/m² 

(0.25 mm)

Cardstock
280 g/m² 

(0.35 mm)

0.07 mmpapier cienki

karton gruby
400 g/m² 

(0.5 mm)

F
a
b
ri
c

0.25 mmCienka bawełna (do quiltingu)

Cienka bawełna (nie do quiltingu) 0.25 mm

0.5 mmFlanela (do quiltingu)

0.5 mmFlanela (nie do quiltingu)

3 mmFilc

0.75 mmJeans 14 oz

O
th
e
rs

0.2 mmPlastik arkusze (PP)

0.2 mmfolia

folia samoprzylepna 0.07 mm

0.3 mmfolia magnetyczna

0.2 mmfolia flex

folia winylowa 0.15 mm

3 mmgąbka
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Montaż i demontaż uchwytu noża

Wybierz uchwyt noża odpowiedni do rodzaju 
ciętego materiału. Wskazówki dotyczące doboru 
noża znajdują się w tabeli doboru rodzaju noża
na stronie 23.

a Naciśnj      na panelu sterującym aby 
włączyć ploter

Szczegóły włączania maszyny są na stronie 8.

Note

• Uchwyt noża powinno się instalować tylko na 
włączonym ploterze.

• Próba montażu uchwytu przy wyłączonej 
maszynie może doprowadzić do awarii.

b Zdejmij osłonę noża.

Ostrzeżenie
• Osłona noża to nie zabawka. Trzymaj ją z dala

od dzieci, bo w przypadku połknięcia może
doprowadzić do poważnego zagrożenia życia
dziecka.

Uwaga
• Osłona noża powinna zostać zdjęta przed 

montażem uchwytu noża w ploterze.

• Nie naciskaj końcówki noża ręką ponieważ nóż 
jest bardzo ostry i można się łatwo skaleczyć.

c Włóż uchwyt noża w gniazdo 
karetki.

a Uchwyt

d Naciśnij dźwignię zamka.

Zablokuj uchwyt naciskając do końca dźwignię zamka.

a Dźwignia zamka

e Aby zdemontować uchwyt wykonaj 
powyższą procedurę odwrotnie.

Ostrzeżenie
• To nie jest zabawka. Trzymaj uchwyt noża i 

osłonę noża z dala od dzieci ponieważ mogą 
być one niebezpieczne dla zdrowia.

Uwaga
• Po wyjęciu uchwytu noża z maszyny, nałóż 

osłonę noża.

•  
 

Nie naciskaj końcówki noża ręką, ponieważ

nóż
jest bardzo ostry i można się łatwo skaleczyć.

aa

a
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Cięcie próbne

Przed cięciem właściwym zawsze wykonaj próbę. 
Instrukcja poniżej opisuje procedurę wykonania 
cięcia próbnego.

Włącz Maszynę

na panelu sterującym maszyny.Naciśnij

• Szczegółowe informacje na temat włączania 

maszyny są stronie 8.

Instalowanie uchwytu
zainstaluj uchwyt noża w karetce maszyny.
• Szczegółowe informacje o instalowaniu uchwytu  

jest na stronie 24.

Wybierz wzór testowy

a Naciśnij "Test" na ekranie startowym.

Pozycja wzoru testowego ustawiana jest 

automatycznie.

Memo

• Przycisk "TEST" pojawia się także na ekranie 
po wyborze wzoru do cięcia. Więcej informacji 
na stronie 29.

b Sprawdź czy pozycja wzoru testowego 
jest prawidłowa.

a Zmiana pozycji wzoru  

 

 

Naciśnij aby zmienić pozycję wycinania wzoru
testowego. Po wykonaniu zmiany, nowa
pozycja jest zapamiętana i będzie
obowiązywać także dla następnego próbnego
cięcia.

b Zmiana rozmiaru i kształtu

Naciśnij aby wybrać kształt lub zmienić
rozmiar wzoru testowego.

c Skanowanie tła

Zeskanuj tło, aby precyzyjnie ustawić pozycję
cięcia wzoru testowego.

c Aby wybrać kształt lub zmienić rozmiar,
naciśnij           .

 

 

a Zmiana rozmiaru 
Zmień rozmiar wzoru. Więcej informacji na stronie 

40.

b Wybór wzoru testowego
Wybierz wzór testowy.

c Obrót wzóru testowego 

Wzór testowy można obrócić o dowolny kąt. 

Więcej informacji na stronie 43.

 d Dodaj wypełnienie lub dodatkowe linie
Funkcja dotyczy trybu rysowania. Funkcja nie

działa w trybie cięcia i wytłaczania.

Naciśnij “OK” aby powrócić do trybu test.

a b c

a

cb d
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Ładowanie Maty

a Przyklej materiał do maty.

• Instrukcja przyklejania materiału do 
maty jest na stronie 16.

b Przyłóż matę do szczeliny między górnym

naa dolnym wałkiem i naciśnij

panelu sterującym.

Należy zwrócić uwagę, aby krótsza krawędź maty 
była równoległa do wałka. Matę wkładamy w 
kierunku strzałki nadrukowanej na macie.

a Prowadnik

b Rolki

Mata zostaje wciągnięta do 
środka urządzenia.

Note

• Nigdy nie ciągnij maty ręką na siłę, gdyż może 
to doprowadzić do wyrwania ząbków w dolnym 
wałku napędowym.

Cięcie

a Naciśnij “Cut” .

Note

• Aby nie ciąć na wylot tylko wykonać nacięcie, 

należy w ustawieniach zaznaczyć “Half Cut". 

Więcej na stronie 28.

bNaciśnij "Start" aby rozpocząć cięcie.

Po zakończeniu cięcia na ekranie pojawi 
się komunikat “Finished cutting”. Naciśnij 
“OK”, aby powrócić do trybu cięcia próbnego.

a

b

a

b
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Wyciąganie Maty

a Naciśnij     na panelu sterującym.

Note

• Nie wolno wyciągać maty ręcznie.
Może to doprowadzić do uszkodzenia ząbków 
w dolnym wałku napędowym.

b Odklej materiał od maty zaczynając od 
narożnika, ciągnąc powoli ze stałą siłą, bez 
szarpnięć.

c Przyklejony wykrój wybierz za 
pomocą łopatki.

a Łopatka

Note

• Podczas wybierania trzymaj łopatkę

jak najbardziej płasko, aby nie uszkodzić 
warstwy klejowej na macie.

Sprawdzanie wyniku Testu
Metodą prób i błędów ustawiamy parametr " Cut 
Pressure" tak długo aż uzyskamy zadawalające 
rezultaty.

Prawidłowe "Cutting Pressure"
Po wybraniu materiału na macie powinien być
widoczny delikatny ślad po nożu.

Regulacja "Cutting Pressure"
Poniżej są wskazówki jak regulować siłę docisku 
noża "cutting pressure".

Dostęp do ekranu ustawień 

a Naciśnij         w trybie testowym.

a

Wynik

próby
Zalecenie

Wzór częściowo 

jest niedocięty.

Docisk zbyt mały: naciśnij

na ekranie ustawień jeden raz  

aby zwiększyć docisk.

Cały wzór jest 
niedocięty.

Docisk za mały: naciśnij

na ekranie ustawień jeden raz 

aby zwiększyć docisk.

Mata została 
przecięta na wylot.

Docisk za duży: naciśnij

na ekranie ustawień

aby zmniejszyć docisk.
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bNaciśnij    lub   aby zmienić

docisk i zatwierdź przyciskiem "OK".

c Wykonaj ponownie cięcie próbne
przy nowych ustawieniach docisku.

Note

• Docisk noża powinien być jak najmniejszy.

Zbyt duży docisk noża źle wpływa na jakość 
cięcia i prowadzi do szybkiego zużycia maty.

Half Cut (Nacinanie)
Aby nie przecinać na wylot materiału, uaktywnij 
opcję "half cut" w ustawieniach maszyny.

a Naciśnij aby włączyć tryb ustawień.

b Włącz “Half Cut” i zatwierdź

naciskając "OK".

• Docisk w trybie half cut ustawia się za pomocą

“Cut Pressure (Half Cut)”. Ustawienie dobieramy 

stosując metodę prób i błędów.
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Poniższe instrukcje opisują wszystkie 
operacje, począwszy od wyboru wzoru, jego 
edycję i wycięcie na przykładzie wzorów 
zapisanych w urządzeniu.

Samouczek 1 - Wycinanie wzorów

Przykład: wycięcie dwóch wzorów.

Włączanie urządzenia

 aby włączyć maszynę.Naciśnij

• Szczegółowe informacje, patrz str. 8

Instalowanie uchwytu
Zainstaluj uchwyt noża w karetce urządzenia.

• Szczegółowe informacje są na stronie 24.

Wybór i edycja pierwszego wzoru

aWybierz “Pattern” na ekranie 
początkowym.

bWybierz kategorię wzorów.

.Na przykład wybierz:

a Powrót do poprzedniego ekranu.

b Kategorie wzorów

Memo

• Kategorie i wzory mogą się różnić od tych
pokazanych w instrukcji i mogą być różne w 
zależności od modelu urządzenia. Listę wzorów 
można pobrać z Brother Solutions Center 
(http://s.brother/cmoae/).

c Na ekranie wyboru wzorów, wybierz
pierwszy wzór.

a Przewijanie listy do góry.

b Przewijanie listy do dołu.

d Na ekranie edycji wzoru, dokonaj
koniecznych zmian we wzorze.

Po zakończeniu edycji dotknij “Set”.•

Więcej informacji o edycji wzorów,

na stronie40.

• Aby wybrać inny wzór, dotknij       , odwo-
łaj wybór i wybierz nowy wzór .

WYCINANIE WZORU

b

a

b

a
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Wybór i Edycja drugiego wzoru

a Naciśnij przycisk “Add” .

bWskaż źródło drugiego wzoru.

• Na przykład “Pattern” gdy wzór ma być pobrany 

z pamięci wewnętrznej. Więcej informacji na 
stronie 54.

cWybierz kategorię wzorów.

a Powrót do poprzedniego ekranu.        

d Wybierz wzór.

e Edytuj wzór.

Po zakończeniu edycji naciśnij “Set”.

• Więcej informacji na temat edycji dostępnych 

jest na stronie 40.

• Aby wybrać inny wzór, naciśnij

naciśnij "cancel" i wybierz nowy wzór.

f Sprawdź rozkład wzorów na macie.

Wybrane dwa wzory pojawią się na ekranie widoku 

rozkładu. Jeżeli rozkład jest prawidłowy, naciśnij 
“OK”.

• W tym trybie możliwa jest edycja i wyka-
sowanie indywidualnego wzoru. Więcej 
informacji dostępnych jest na stronie 42.

• Dzięki funkcji "auto layout", wzory mogą
zastać ułożone automatycznie. Więcej
informacji dostępnych jest na stronie
49.

•  Ustaw parametr “Cut Area” w zależności od
rodzaju maty. (str.10)

Ekran podglądu

Note

• Niektóre wzory i materiały, aby się dobrze 
wycinały, wymagają zachowania dużych 
odstępów między wzorami.

a
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Memo

• Wzory można przesówać na ekranie 
dotykowym za pomocą rysika.

• aby wykasować wzór, zaznacz go rysikiem i 
użyj funkcji "kosz".

Naciśnij "Edit".

Zaznacz rysikiem wzór do skasowania.
Aby zaznaczyć kilka wzorów, użyj funkcji do 
zaznaczania grupowego. Szczegóły są na 

stronie 38.

Naciśnij  aby skasować 
zaznaczone wzory.

Ładowanie Maty
Przyłóż matę równo do czarnych rolek prowadzących

wałka i naciśnij               na panelu operacyjnym.

Szczegóły ładowania maty są stronie 26.•

Cięcie

aWybierz “Cut” na ekranie podglądu.

Note

• Zanim zaczniesz ciąć, upewnij się że wzory do 
cięcia mieszczą się na materiale przyklejonym 
do maty.

• Aby wykonać nacięcie, zaznacz tryb "half cut"
w ustawieniach. Szczegóły ustawiania trybu
“Half Cut” są na stronie 28.

bNaciśnij guzik "Start" aby rozpocząć cięcie.

Po zakończeniu cięcia ekran przejdzie 
w tryb podglądu.
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Note

• Naciśnij  przycisk “Test” na ekranie podglądu 
aby wykonać cięcie testowe. Po wykonaniu 
testu pojawi ekran jak poniżej.

- Naciśnij przycisk “Start” aby rozpocząć 
wycinanie.

- Naciśnij “Test again” jeżeli chcesz 
wykonać kolejny test przy innych 
ustawieniach.

Wyjęcie maty z plotera
Wysuń matę za pomocą przycisku na panelu 

sterującym. Szczegóły na stronie 27.

Tutorial 2 - Wzory złożone

Bedziemy wycinać wzory z katalogu:

Wybór i edycja pierwszego wzoru.

aWybierz “Pattern” z ekranu starowego.

bWybierz katalog z ekranu wyboru 
katalogów.

a Naciśnij aby cofnąć.

b Katalogi wzorów

Memo

• Wygląd ekranu wyboru wzorów i ekranu wyboru
katalogów różni się w zależności od modelu 
plotera. Listę wzorów i katalogów można 
sprawdzić na stronie: Brother Solutions 
Center (http://s.brother/cmoae/).

cWybierz podkatalog.

b

a
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dWybierz wzór z ekranu wyboru wzorów.

a Przewijanie w górę.

b Przewijanie w dół.

e Podaj rozmiar całego wzoru.

Po zakończeniu edycji naciśnij  “OK” key. 

Więcej informacji o edycji jest na stronie 41.

fWybierz pierwszy z dwóch wzorów 

składowych i naciśnij “OK”.

Ze wzorów składowych wybierz pierwszy wzór, 
jeżeli chcesz go poddać edycji.

Memo

• Wzory do wycięcia są automatycznie 
obracane, tak aby się optymalnie wycinały, 
zakładając, że materiał został przyklejony do 
maty tak aby włókna materiału ułożyły się 
pionowo.

a Widok wzoru na liście wzorów

b Obrócony wzór w pozycji do wycięcia

• Aby obrócić wzór użyj odpowiedniej funkcji
obrotu zgodnie z instrukcją na stronie 41.

• Na liście wzorów składowych, ostatnia ikonka
"all patterns" pozwala na wycięcie wszystkich 
wzorów łączonych za jednym razem.  Więcej 
informacji na ten temat jest na stronie 35.

g Edycja wzoru składowego.

Po zakończeniu edycji, naciśnij “Set”.

• Więcej informacji na temat edycji na stronie 41.

b

a

b

a
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h Sprawdź położenie wzoru na macie.

Wzór pokaże się na ekranie na tle obrazu maty. Po

sprawdzeniu położenia, naciśnij “OK”.

• W tym trybie można wykonać następujące

operacje na wzorze: edycja, przesunięcie,
skasowanie i zapamiętanie. Szczegóły są dostępne
na stronie 41.

• Ustaw “Cut Area” w zależności od rozmiaru

maty. (Strona 10)

Ekran podglądu

Ładowanie maty
Nałóż na matę materiał z którego ma zostać wycięty 

pierwszy element wzoru i załaduj matę.
Jeżeli drugi element wzoru ma zostać wycięty z 

materiału o innym kolorze, po wycięciu pierwszego 
wzoru należy nałożyć na matę drugi materiał i 
powtórzyć całą procedurę cięcia.
• Więcej informacji na stronie 26.

Wycinanie pierwszego wzoru

aWybierz “Cut” na ekranie podglądu .

Note

• Zanim naciśniesz "START" upewnij się, że 
linnia cięcia mieści się w obrębie przyklejonego 
do maty materiału.

• Jeżeli tniesz folię flex/flock/vinyl ustaw tryb 

cięcia na "half cut" w ustawieniach. Więcej 

informacji jest na stronie 28.

bNaciśnij "Start" aby rozpocząć cięcie.

Po ukończeniu cięcia pojawi się poniższy 

komunikat. Aby wyciąć drugi wzór składowy, 
należy wybrać “Select the next part”.

Wybór “Select the next part” kasuje ustawienia
edycji pierwszego wzoru a ekran zmieni się
tryb wyboru wzoru składowego.

Wyjęcie maty

a Naciśnij            na panelu sterującym aby

wyładować matę.

Aby nałożyć na matę materiał w innym kolorze, 

musisz usunąć z maty pierwszy materiał.

bWybierz wycięty element.

Więcej informacji o wybieraniu na stronie 27.             
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Edycja i wycinanie drugiego

wzoru składowego

aWybierz i edytuj drugi wzór a następnie
naciśnij “OK”.

Aby edytować wzór postępuj zgodnie z punktami f-h
(strona 33).

a Naciśnij aby wrócić do ekranu wyboru wzoru.
Jeżeli chcesz wybrać inny wzór.

b Postępuj zgodnie z procedurą na str. 26

"Ładowanie maty“ i "Cięcie”.

Po zakończeniu cięcia pojawi poniższy komunikat.

c Po wycięciu wszystkich wykrojów 
składowych naciśnij “Finish”.

Ponownie pojawi się ekran podglądu.

Wyładowanie maty
Wybierz wycięty wzór z maty.
Instrukcja wybierania jest na stronie 27.

Edycia i cięcie w trybie "all pattern"

Wycinanie obrysu połączonych wzorów

a Wybierz ikonę "all pattern" i potwierdź
naciskając “OK”.

bMożesz wyedytować wzór.

• Instrukcja edytowania jest na stronie 41.

c Naciśnij            aby rozgrupować wzór.

Po zakończeniu edycji naciśnij “Set”.

a Grupowanie/Rozgrupowanie

Memo

• Grupowanie/Rozgupowanie wzoru może
zostać przeprowadzone także w trybie edycji
obiektu (strona 44).

d Sprawdź położenie wykroju na macie i 
naciśnij przycisk “Edit”.

a

a
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e Naciśnij “Object Edit”.

aby scalić wzór.f Naciśnij

• Więcej informacji o scalaniu jest na stronie 46.

Naciśnij “OK” aby powrócić do ekranu
rozkładu wzorów.

gNaciśnij przycisk “OK”.

hPostępuj zgodnie z procedurami 
“Ładowanie maty” (str. 26) i “Cięcie” (str. 26).

Po zakończeniu cięcia, pojawi się komunikat:      

i Naciśnij przycisk “Finish” aby zakończyć.

Wycinanie wzorów złożonych na

jednej macie.

aWybierz opcję "all pattern" i naciśnij
przycisk “OK”.

bMożesz wyedytować wzór.

• Więcej informacji o edycji jest na stronie 41.

c Naciśnij      aby rozgrupować wzór.

Na zakończenie edycji naciśnij “Set”.

a Grupowanie/Rozgrupowanie

d Naciśnij

aby automatycznie rozmieścić wykroje

na macie.

• Więcej informacji o automatycznym rozkładaniu 

wzorów jest na stronie 49.

Naciśnij “OK” aby przejść do widoku 

rozkładu maty.

a
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e Naciśnij “OK”.

f Postępuj zgodnie z procedurą 
“Ładowanie maty” (str. 26) “Cięcie” (str. 26).

Po zakończeniu cięcia pojawi się komunikat:

gNaciśnij “Finish” aby zakończyć.
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W trybie edycji dostępne są następujące cztery 
narzędzia do wyboru wzorów:

Wybór pojedyńczego wzoru

Wybór dowolnych wzorów

Wybór wszystkich wzorów

Wybór wzorów w polu wyboru

Touch the "Edit" key in the mat layout screen to
use the pattern selection functions.

Wybór pojedyńczego wzoru

Aby wybrać wzór należy dotknąć do wzoru albo 

użyć klawiszy            lub

i potwierdzić wybór klawiszem “OK”.

Wybrany wzór oznaczany jest na czerwono.

Wybór dowolnych wzorów

Wybór dowolnych wzorów

a Naciśnij      

bDotknij do tych wzorów które chcesz 

wybrać i naciśnij “OK”.

a Wybrane wzory

Memo

• Dotknięcie zaznaczonego wzoru kasuje
zaznaczenie.

• Dotknięcie pustego miejsca na ekranie kasuje 
wszystkie zaznaczenia.

Wybór wszystkich wzorów

a Naciśnij

bNaciśnij   aby wybrać wszystko.

c Potwierdź wybór przyciskiem  “OK”.

Wszystkie zaznaczone wzory oznaczane są 

na czerwono.

NARZĘDZIA WYBORU WZORÓW

a

a
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Definiowanie pola wyboru

a Naciśnij  

bNaciśnij  aby zdefiniować pole wyboru.

Memo

 • Upewnij się, że nie jest wciśnięty.
 

cMetodą rozciągania oznacz pole wyboru
i naciśnij klawisz “OK”.

a Zaznaczanie pola

b Wzory zaznaczone

Note

• Upewnij się, że w polu znajdują sie co najmniej 
dwa wzory.

• Ta metoda zalecana jest do scalania wzorów 
oraz do usuwania niechcianych fragmentów 
skanowanego obrazu.

a

b
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Rozdział 3 FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Funkcje edycji wzorów

Dostępne funkcje edycji mogą się różnić w 
zależności od wybranego wzoru. 

Note

• W przypadku niektórych wzorów, zmniejszenie
ich wielkości może spowodować pogorszenie 
jakości cięcia. Dlatego zalecamy wykonanie 
cięcia próbnego.

a Rozmiar (Height)

Edytuj wysokość wzoru przy zachowaniu proporcji.   

Naciśnij                lub        aby zmienić rozmiar. Naciśnij

aby zmienić tylko wysokość.

b Proporcjonalna zmiana rozmiaru

aby zmienić wysokość wzoru bezNaciśnij

zmiany szerokości. W przypadku niektórych wzorów 
funkcja ta może być niedostępna. W takim przypadku 
możliwa jest tylko proporcjonalna zmiana wielkości 
wzoru.

c Rozmiar (Width)

Edytuj szerokość wzoru przy zachowaniu proporcji. 

Naciśnij             lub          aby zmienić szerokość. Naciśnij

aby zmienić tylko szerokość.

d Duplikowanie (Ilość wzorów)

Powiel wybrany wzór. Naciśnij

aby określić ilość kopii.lub

e Podgląd

Podgląd edytowanego wzoru.                

FUNKCJE CIĘCIA I EDYCJI

a

b

c

de
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3

Funkcje edycji - wzory złożone

Dostępne funkcje edycji mogą się różnić w 
zależności od rodzaju wzoru.

Skalowanie wzoru

Ekran edycji wzoru złożonego

a Naciśnij aby zmienić wysokość wzoru 

przy zachowaniu proporcji.

b Naciśnij aby zmienić szerokość wzoru 

przy zachowaniu proporcji.

Memo

• Skalowaniu z zachowaniem proporcji 

podlegają wszystkie wzory składowe widoczne na  
ekranie.

Edycja wzoru składowego

a Duplikowanie (ilość wzorów)

Więcej wiadomości na stronie 40.

Rozkład wzorów na macie

Rozkład wzorów można edytować. Na ekranie 
podglądu widać “Cut Area”( pole robocze)
zdefiniowane w ustawieniach ( strona 10). Edytuj 
położenie wzorów tak aby znalazły się one 
wewnątrz pola roboczego.

a Dodawanie wzorów

Dodaj kolejny wzór do wycięcia.

Po naciśnięciu tego klawisza pojawi się ekran 

wyboru źródła nowego wzoru.

b Edycja

Wzory na ekranie mogą być zmieniane, 

przesuwane lub kasowane. Więcej informacji na 

stronie 42.

c Rozkład automatyczny

Wzory są układane automatycznie, tak aby 
optymalnie wypełnić pole robocze.Więcej informacji 

na stronie 49.

d Ustawienia

Można ustawić obszar roboczy, odstępy między 
wzorami i kontrast tła. Więcej informacji na 
stronie 10 i 50.

e Skanowanie tła

Umożliwia zeskanowanie materiału na macie i 

wyświetlenie na ekranie obrazu maty.

Wyświetlony obraz umożliwia precyzyjne ustawienie 
pozycji wzoru do wycięcia na materiale. Więcej 

informacji na stronie 50.

f Zapisywanie

Umożliwia zapisanie w pamięci układu wzorów do 

wycięcia. Więcej na stronie 53.

a

b

a
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