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DA Kom hurtigt i gang
Læs først afsnittet "Vigtige sikkerhedsanvisninger" i produktsikkerhedsvejledningen.
Se betjeningsmanualen (pdf-udgave på cd) for at få nærmere oplysninger.

Bemærk
Brug en kombination af kniv og måtte i henhold til nedenstående tabel, der passer til det materiale, der skal skæres i. (Det kan, afhængigt af den aktuelle
model, være nødvendigt at tilkøbe yderligere tilbehør.) Indstil desuden knivlængden og skæretrykket.

Oplysningerne i denne tabel er generelle oplysninger. Foretag en prøveskæring med det materiale, du vil anvende til dit projekt, inden du går i gang.

1. Fastgørelse af papir på måtten

3. Isætning af holder

2. Indstilling af knivlængde

4. Indstilling af skæretryk

De primære dele

Printerpapir/ 80 g/m² (0.1 mm)
Papir til scrapbook (tyndt)/ 120 g/m² (0,15 mm)

Papir til scrapbook (mellem) 200 g/m² (0,25 mm)
Karton (tyndt)/ 200 g/m² (0,25 mm)

Karton (mellem)/ 280 g/m² (0,35 mm)
Pergament, kalkerpapir/ 0,07 mm

Plakatkarton (tyndt)/ 280 g/m² (0,35 mm)
Plakatkarton (tykt)/ 400 g/m² (0,5 mm)

Tyndt bomuldsstof (til quiltning)/ 0,25 mm
Tyndt bomuldsstof (ikke til quiltning/ 0,25 mm

Flannel (til quiltning)/ 0,6 mm
Flannel (ikke til quiltning)/ 0,6 mm

Filt/ 1 mm
Denim 14 oz/ 0,75 mm

Plastikark (PP)/ 0,2 mm
Vinyl/ 0,2 mm

Magnet/ 0,3 mm
Klistermærke eller mærkat/ 0,2 mm

Materiale og tykkelse

Papir

Stof

Andet

* Ved skæring af glat papir

Standard-
måtte

(turkis og
lilla)

Let hæftende
måtte (turkis)

Standard-
kniv

(turkis)

Skærekniv til
dybe snit

(lilla)

Påstrygnings-
ark til stof-

applikationer
(hvid

beskyttelses-
film)

Kraftigt hæft-
ende

hjælpeark til
stof (lyseblå
beskyttelses-

film)

Indstilling af
knivlængde

Skæretryks-
indstilling

Måtte Kniv Ark

Rengør holderen efter hver gangs brug.

Rengøring

Drej holderens hætte for at tage den af. Fjern skærerester, fnuller og støv med
en lille børste.

Brug et ark til stofudskæring, når du skærer i stof. Se
betjeningsmanualen for at få nærmere oplysninger
om klargøring af arket.

Brug af hobbypapir eller stof med et pyntelag (f.eks. lamé eller
folie), der let går af, anbefales ikke. Hvis et sådant materiale
bruges eller testes, anbefaler vi, at scannerglasset i bunden af
maskinen rengøres efter hver gangs brug.

 .

Bemærk

Træk beskyttelsesfilmen af.
 Smid ikke beskyttelsesfilmen ud, når du

har trukket den af måtten, men gem den
til senere brug

Sæt materialet fast på måttens
selvhæftende side.

Sørg for, at alt materialet sidder godt fast
på måtten.
 Sørg for, at der ikke er folder eller dele,

der kan rulle op.

Drej hætten til højre for at få knivspidsen
ud til maksimum.

Indstil knivlængden. Tjek, at kniven
ikke går for langt ud.

Enden af holderens hætte
Materiale, der skal skæres
Længden på knivspidsen

Tænd for maskinen. Løft holderens låsehåndtag op. Sæt holderen i slæden. Tryk holderens låsehåndtag ned.



5. Prøveskæring

6. Skæring af et udvalgt mønster (kløver)

7. Brug af "Direkte skæring" til udskæring af et mønster, der er tegnet på et materiale

Vælg "Pattern" (mønster). Tryk på "Test". Vælg et testmønster. Tryk på "Set" (vælg). Tjek mønstrets placering.

Hold måtten vandret, og før
den ind.
 Sørg for, at måtten ligger

under indføringsrullerne.

Tryk på ind-/udføringsknappen for at
føre måtten helt ind.

Vælg "Cut" (skær).
Tryk på Start-/stop-knappen for at
begynde at skære.

Tryk på ind-/udføringsknappen for at føre
måtten ud.

Træk materialet af. Brug spartlen til at trække det udskårne
mønster af med.

2. Indstillling af knivlængde.

Vælg "Pattern" (mønster). Vælg mønsterkategori. Vælg mønster. Rediger mønstret . Tjek mønstrets placering. Rediger mønstrets placering. Tryk på "OK".

Fortsæt ved at følge
proceduren under
Prøveskæring fra trin 3.

Funktionen "Direkte skæring": Det
er muligt at scanne et original-
billede og skære dets kontur ud Vælg "Scan". Vælg "Direct Cut" (direkte

skæring).
Sæt originalen fast på måtten.

Hold måtten lige, og sæt den i
maskinen.

Tryk på ind-/udføringsknappen for
at føre måtten ind.

Tryk på "Start/stop-knappen" for
at starte scanningen.

Tryk på "OK". Vælg det område, der skal skæres
ud.

Tryk på "OK". Tryk på "Cut" (skær). Tryk på Start/stop-knappen for at starte
skæringen. Tryk på ind-/udføringsknappen for at føre

måtten ud.

Træk materialet af. Brug spartlen til at trække det
udskårne mønster af med.


