
Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk.
Vi anbefaler at du tar vare på bruksanvisningen og har den tilgjengelig når den trengs.

Bruksanvisning

Skjæremaskin
Produktkode: 891-Z01



VIKTIG:
LES FØR DU LASTER NED, KOPIERER, INNSTALLERER ELLER BRUKER.
Ved å laste ned, kopiere, installere eller bruke programvaren gir du din aksept til denne 
lisensavtalen. Dersom du ikke aksepterer lisensavtalen, ikke last ned, installer, 
kopier eller bruk programvaren.

Intel Lisensavtale for Vision, et databibliotek med åpen kildekode
Copyright © 2000, Intel Corporation, alle rettigheter forbeholdes. Tredjeparters opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Videredistribusjon, bruk i kildekode eller binærkode, med eller uten modifikasjoner, er tillatt, 
under følgende betingelser: 

Videredistribusjon av kildekoden må inneholde ovennevnte merknad om opphavsrettighet, 
denne listen over betingelser og påfølgende ansvarsfraskrivelse. 
Videredistribusjon i binærkode må inneholde ovennevnte merknad om opphavsrettighet, 
denne listen over betingelser og påfølgende ansvarsfraskrivelse.
Intel Corporations navn kan ikke brukes til å fremme eller promotere produkter som utvikles med basis i denne programvaren, 
uten spesifikk skriftlig forhåndstillatelse. 

Denne programvaren tilbys fra rettighetshaverne og bidragsyterne “som den er”, og alle eksplisitte 
eller implisitte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte handelsgarantier og egnethet til 
et spesifikt formål, fraskrives. Intel eller andre bidragsytere skal ikke under noen omstendigheter 
holdes ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldig, spesifikk, forsettelig eller påført skade (inkludert, 
men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsprodukter eller –tjenester, tap av bruksmulighet, 
data eller profit, eller driftsavbrudd), uansett årsak og uansett teoretisk ansvar, enten det gjelder 
kontraktsmessig, objektivt ansvar eller tort (inkludert neglisjering med mer) som måtte oppstå på en 
hvilken som helst måte som følge av bruk av denne programvaren, selv hvis en har blitt advart om 
muligheten for slik skade.

All informasjon angående framtidige Intel-produkter og planer, er foreløpige, og kan når som helst endres uten forvarsel.

VAREMERKER

Brother-logoen er et registrert varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.
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Takk for at du har kjøpt denne maskinen.
Før maskinen tas i bruk, eller noe vedlikehold utføres, les avsnittet “VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER” 
på denne siden, nøye. Les deretter denne bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med riktig bruk av de 
forskjellige funksjonene. Deretter, når du har lest denne bruksanvisningen, oppbevar den på et lett tilgjengelig 
sted, slik at du kan slå opp i den ved senere behov. Dersom instruksjonene ikke følges, kan dette føre til økt 
fare for skade på person eller eiendom, inkludert brann, elektrisk støt, forbrenning og kvelning. 

Denne maskinen er beregnet på hjemmebruk.
Denne maskinen er kun godkjent for bruk i landet hvor den selges.
Som følge av kvalitetsforbedringer på produktet kan maskinens spesifikasjoner eller utseende endres uten forhåndsvarsel.
Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. 
Innholdet i dette dokumentet skal ikke kopieres eller reproduseres, helt eller delvis, uten tillatelse.
Vi påtar oss ikke ansvar for skader som oppstår grunnet jordskjelv, brann, andre katastrofer, tredjepartshandlinger, 
brukerens forsettlige eller forsømmende bruk, misbruk eller bruk under andre spesielle forhold. 
For ytterligere produktinformasjon, se vår nettside på www.brother.com

Symboler som brukes i dokumentet

Følgende symboler brukes i dette dokumentet.

INTRODUKSJON

VIKTIG

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 ADVARSEL Når dette symbolet vises kan det føre til livstruende eller kritiske skader 
dersom instruksjonene ikke følges.

 FORSIKTIG Når dette symbolet vises kan det føre til alvorlige skader dersom 
instruksjonene ikke følges.

VIKTIG Når dette symbolet vises kan det føre til skade på eiendom dersom 
instruksjonene ikke følges.

Dette symbolet indikerer at det foreligger mulighet for brann i spesifikke situasjoner.

Dette symbolet indikerer at det foreligger mulighet for elektrisk støt i spesifikke situasjoner.

Dette symbolet indikerer en en frarådet handling – den må ikke utføres.

Dette symbolet indikerer en en en påkrevd handling – som må utføres.
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Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Følgende forholdsregler bør tas for å sikre trygg bruk av maskinen.

Strøm og strømtilkobling

 
Plasser strømledning med likestrømsadapteret trygt, slik at de ikke blir tråkket på, verken under bruk eller 
lagring. Ikke gjør noe som kan skade adapteret eller ledningen. Hvis de skades kan dette forårsake brann, 
elektrisk støt eller skade på maskinen. Ikke: utfør skade, modifiser, bøy kraftig, utsett for varme, dra i, 
snurr, brett, plasser gjenstander på, utsett for metallgjenstander, utfør repeterende bretting eller bøying, 
heng eller press ledningen mot veggen.

 
Likestrømsadapteret skal kun brukes med husholdningsstikkontakter (AC 100–240V, 50/60Hz). Dersom 
dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen. Ikke bruk en 
annen strømledning eller likestrømsadapter – bruk kun de som er utviklet spesifikt for denne maskinen. 

 Likestrømsadapteret skal kun brukes med husholdningsstikkontakter (AC 100–240V, 50/60Hz). 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen.

 
Aldri koble til en strømkilde med likespenning eller en vekselretter. Dersom dette ikke etterfølges kan det 
resultere i brann eller elektrisk støt. Dersom det ikke er kjent om strømkilden som skal brukes til maskinen 
fører likestrøm eller vekselstrøm, kontakt en elektriker. 

 Sett støpselet trygt og grundig inn i stikkontakten. Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, 
elektrisk støt, eller skade på maskinen.

Ikke sett maskinen på strømledningen. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i skade på strømledningen.

 Ikke utsett for åpen flamme eller elektrisk ovn. Dersom dette ikke etterfølges kan plastdekselet på 
adapteret smelte og resultere i brann eller elektrisk støt.

Hvis maskinen ikke skal brukes over et lengre tidsrom, pass på å trekke ut adapterledningen fra maskinen 
og stikkontakten, av sikkerhetsgrunner.

Når du utfører vedlikehold, som f.eks. rens, trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i elektrisk støt.

 Når du trekker ut støpselet fra stikkontakten, hold rundt den delen av støpselet som ikke er av metall, og heller 
ikke i ledningen. Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen.

 Ikke bruk en skadet ledning eller støpsel, eller en løs stikkontakt. Dersom dette ikke etterfølges kan det 
resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen.

 Ikke bruk skjøteledning eller forgrenede adaptere. Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, 
elektrisk støt, eller skade på maskinen.

 Ikke stikk andre objekter inn i kontanten på adapteret. Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i 
skade på maskinen og adapteret.

Ikke berør adapteret eller støpselet med våte hender. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i elektrisk støt.

 
Ikke la væske, metallgjenstander eller støv komme i kontakt med strømledningen mens den er koblet til 
eller mens den lagres. Bruk heller aldri maskinen på en plass hvor den kan bli utsatt for vann. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen.

 
Ikke demonter, modifiser eller forsøk å reparere likestrømadapteret. Dersom dette ikke etterfølges kan 
det resultere i elektrisk støt eller skader. For reparasjon, justeringer og vedlikehold, kontakt forhandleren 
som solgte deg denne maskinen, eller det nærmeste autoriserte servicesenteret.

Dersom strømledningen blir støvete, koble den fra stikkontakten og tørk den med en tørr klut.
Dersom maskinen brukes med en støvete ledning, kan det forårsake brann.

 ADVARSEL
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Arbeidsplass
Plasser maskinen på en flat, stabil overflate, som er i vater, og ikke utsettes for vibrasjon eller risting.
Bruk maskinen i et miljø som passer inn i følgende spesifikasjoner.
Temperatur: 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Luftfuktighet: 20 % til 80 %

Ikke plasser gjenstander rundt strømledningen eller blokker tilgangen til den. Ellers kan ikke 
strømledningen lett trekkes ut dersom det oppstår en nødsituasjon.

VIKTIG
Ta forholdsregler når du deler stikkontakt med et annet apparat.
Unngå å bruke samme stikkontakt som mobilladere eller maskiner med stort strømforbruk som f.eks. kopimaskiner. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i forstyrrelser eller funksjonssvikt på denne maskinen.

Slå av maskinen før du kobler fra adapteret. Dersom du trekker ut strømledningen mens maskinen er i bruk 
kan dette føre til skade på maskinen.

 
Ikke plasser maskinen på et sted der den blir utsatt for direkte sollys, plutselige endringer i temperatur 
eller luftfuktighet eller vann (som f.eks. i nærheten av et kjøkken, bad eller luftfukter), kondens eller store 
mengder støv. Unngå å bruke eller oppbevare maskinen på et sted som er utsatt for høy temperatur eller 
høy luftfuktighet. Dersom dette ikke etterfølges kan kretsene kortslutte, noe som kan føre til brann, 
elektrisk støt eller skade på maskinen.

 
Ikke plasser maskinen nær åpen flamme, varmeovn, lettantennelige stoffer eller sterke varmekilder. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen.
Ikke bruk maskinen i et rom hvor det brukes antennelige spraystoffer. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i fysiske skader.

Ikke bruk maskinen i nærheten av elektrisk medisinsk utstyr. Dersom dette ikke etterfølges kan det medisinske 
utstyret påvirkes av de elektriske svingningene fra denne maskinen, og dermed svikte og føre til ulykker.

Ikke bruk denne maskinen utendørs. Dersom dette ikke etterfølges kan maskinen bli våt, noe som kan 
føre til elektrisk støt. Hvis maskinen blir våt, kontakt forhandleren som solgte deg denne maskinen, 
eller det nærmeste autoriserte servicesenteret.

 

For å forhindre metall eller væske fra å komme inn i maskinen, ikke plasser noen av følgende gjenstander på eller 
over maskinen. Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen.
- Metallgjenstander som binders og stifter
- Verdifulle metallgjenstander som halsbånd og ringer
- Beholdere fylt med væske, som kopper, vaser og blomsterpotter.
Plasser heller ikke kjæledyr i nærheten av maskinen.
Hvis noe faller inn i maskinen ved en uhell, trekk ut strømledningen og kontakt forhandleren som solgte 
deg denne maskinen, eller det nærmeste autoriserte servicesenteret.

 
Ikke plasser maskinen på ustabile flater, som f.eks. et ustødig bord eller en overflate som heller. Plasser 
den heller ikke slik at noen av maskindelene stikker ut fra kanten av overflaten. Dersom maskinen faller 
eller mistes kan det resultere i fysiske skader eller skade på maskinen.

Plasser maskinen på en flat, jevn overflate. På en ujevn overflate vil matten sette seg fast, 
og føre til svikt i funksjonene.

VIKTIG
Ikke bruk maskinen på et sted som er utsatt for kraftige vibrasjoner eller sterke elektriske forstyrrelser 
eller statisk elektrisitet. Dersom dette ikke etterfølges, vil kanskje ikke maskinen fungere som den skal.

 FORSIKTIG

 ADVARSEL

 FORSIKTIG
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For trygg bruk

 
Hvis maskinen svikter, faller eller blir skadet, eller hvis vann eller en ukjent gjenstand faller inn i den, 
trekk straks ut strømledningen fra maskinen og stikkontakten, og kontakt deretter forhandleren som solgte 
deg maskinen, eller det nærmeste autoriserte servicesenteret. Fortsatt bruk av maskinen i denne tilstanden 
kan føre til brann eller elektrisk støt.

 Hvis det oppstår et strømbrudd eller torden mens maskinen er i bruk, trekk ut strømledningen fra stikkontakten. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen.

 
Hvis det skulle oppstå en uvanlig lukt, varmeproduksjon eller røyk, endringer i maskinens farge eller form, eller 
det skjer noe annet uvanlig, mens maskinen brukes eller oppbevares - ikke bruk den. Slå av maskinen, trekk ut 
strømlednignen fra maskinen og fra stikkontakten. Fortsatt bruk av maskinen i denne tilstanden kan føre til brann 
eller elektrisk støt. Reparasjoner må aldri utføres av brukeren. Det er for farlig.

 
Ikke demonter, modifiser eller forsøk å reparere maskinen selv. Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere 
i elektrisk støt eller skader. For reparasjon, justeringer, rens eller reparasjon av andre indre deler enn de som er 
spesifisert, kontakt forhandleren som solgte deg denne maskinen, eller det nærmeste autoriserte servicesenteret.

Plastposen som maskinen ble levert i, må oppbevares ute av barns rekkevidde, og deretter kastes.
Aldri la barn leke med posen, på grunn av kvelningsfare.

 Før noen av vedlikeholdsprosedyrene utføres, trekk ut strømledningen.
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i brann, elektrisk støt, eller skade på maskinen.

Mens maskinen er i bruk, pass på at skjorteermer, slips, hår og smykker ikke blir trukket inn. Dersom dette ikke 
etterfølges kan det føre til skader. Hvis noe dras inn i maskinen, trekk umiddelbart ut strømledningen for å stoppe den.

Ikke rør den skarpe kanten på knivbladet. Dersom dette ikke etterfølges, kan det resultere i fysiske skader.

 
Følg godt med på vognens bevegelser mens maskinen er i bruk. Hold hendene dine på god avstand fra 
alle bevegende deler, som f.eks. rullene, vognen og holderne. Ikke plasser fingrene under 
knivbladholderen. Hold også fingrene på god avstand fra bevegelige deler under brettet, i frontdekselet 
og under brukerpanelet. Dersom dette ikke etterfølges, kan det resultere i fysiske skader.

For å forhindre skader, ikke før eller gni fingrene langs kanten på knivbladholderen mens tuppen på 
knivbladet stikker ut. Sørg for at knivbladet er plassert inne i holderen når knivbladholderen ikke er i bruk.

For å forhindre skader, ikke før eller gni fingrene langs kanten på matten.

 Ikke la denne maskinen bli brukt til lek. Følg godt med når maskinen brukes i nærheten av barn.

Når maskinen flyttes, pass på å hold den i håndtakene. Dersom den bæres etter andre deler, 
kan den bli skadet eller falle, og muligens forårsake skader.

Når du løfter maskinen, pass på å ikke gjøre noen plutselige eller uforsiktige bevegelser. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i skader på rygg eller knær.

Bruk kun originaldeler, som spesifisert i bruksanvisningen. 
Bruk av andre typer deler kan føre til skader på person eller maskinen.

VIKTIG
Når maskinen brukes til skjæring, pass på å justere knivbladets lengde slik at det tilpasses materialet som 
skal skjæres til. Dersom knivbladet er for langt, kan det knekke eller skjære i matten.

 
Ikke bruk et knekt knivblad. Hvis det brukes, kan ikke tilskjæringen utføres riktig. 
Hvis knivbladet knekker, fjern den brukne delen. Når du fjerner et knekt knivblad, bruk pinsett. 
Ikke berør det med fingrene.

Ikke plasser likestrømsadapteret, strømledningen eller ukjente objekter innen rekkevidde for 
bevegelsene i matten (mateområde). Hvis det skjer, kan ikke tilskjæringen utføres riktig.

Ikke plasser store gjenstander på matten.

 ADVARSEL

 FORSIKTIG
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Ulovlig bruk av skannerutstyr
Det er forbudt å reprodusere visse typer gjenstander og dokumenter med intensjon om å begå svindel.
Følgende er en ufullstendig liste over dokumenter som kan være ulovlig å kopiere.
Vi foreslår at du kontakter en juridisk rådgiver og/eller relevante juridiske instanser dersom du er i tvil 
om en bestemt gjenstand eller et bestemt dokument:
p Valuta
p Obligasjoner eller andre gjeldsbevis
p Innskuddsbevis
p Vernepliktpapirer eller innkallelser fra militæret
p Pass
p Frimerker
p Immigrasjonspapirer
p Trygdedokumenter
p Sjekker eller veksler utstedt av offentlige instanser
p Id-kort eller andre identifikasjonspapirer

Kopibeskyttede verk kan ikke kopieres lovlig, unntatt “forsvarlige” unntak som gjelder deler av et 
kopibeskyttet verk. Flere kopier vil være ulovlig kopiering. Kunstverk skal anses som 
kopibeskyttede verk.

Ikke brett eller strekk matten med kraft. Hvis matten blir skadet, er det ikke lenger mulig å skjære, 
tegne eller skanne.

Ikke bruk en skadet matte.

Pass på at mattens kanter ikke blir skitne. Da kan ikke mattens type gjenkjennes. 
Dette vil forstyrre maskinen slik at den ikke vil fungere riktig. 
Hvis kantene blir skitne, tørk av dem med en tørr klut.

 Bruk en matte som er utviklet spesifikt for denne maskinen. Ikke bruk harde materialer, som f.eks. metallplater, 
som ikke er kompatible med denne maskinen. Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i skade på maskinen.

Ikke bruk hobbypapir eller papir som er dekket av dekorative lag (som kan skille seg fra hverandre), som 
f.eks. lamé eller folie. Det separate laget kan sette seg fast i maskinens skannerdel eller i materullene 
under bruk, og føre til skader på maskinen. Det kan også skade knivbladet.

Ikke brett eller strekk matten med kraft mens maskinen er i bruk. Dersom dette ikke etterfølges kan det 
resultere i skade på knivbladet eller holderen.

Ikke la materialet ligge festet til matten over lengre tid. Da kan limen trenge gjennom materialet.

Oppbevar matten ved romtemeperatur, og på et sted som ikke er utsatt for høy temperatur, 
luftfuktighet eller direkte sollys.

Hvis vognen må flyttes for hånd i en nødsituasjon, flytt den sakte. Dersom dette ikke etterfølges kan det 
resultere i skade på maskinen.

Før holderen skiftes ut, sjekk at den ikke er i bevegelse.

Ikke trekk ut strømledning eller USB-nøkkel mens maskinen er i bruk. Da kan USB-nøkkelen, 
eller dataene som er lagret på den, skades.

Ikke stikk andre objekter inn i kontakten til strømledningen eller USB-porten på maskinen. 
Pass på at det er nok rom rundt dem.

Ikke koble til noe annet enn en USB-nøkkel i USB-porten. 
Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i skade på maskinen.

Ikke berør skjermen mens maskinen skjærer til, tegner eller skanner.

Ikke bruk olje i maskinen. Dersom dette ikke etterfølges kan det resultere i skade på maskinen.

Ikke bruk organiske løsemidler som f.eks. fortynner, bensin eller alkohol til å rense maskinen. Dersom dette 
ikke etterfølges kan det resultere i skade på overflaten eller på selve maskinen. Rens maskinen ved å tørke 
av den med en tørr klut.

Ikke ta bort noen av merkelappene (f.eks. merket med serienummeret) som er festet på maskinen.
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Forholdsregler for skanning
Når maskinen har blitt brukt til å skanne en original, kontroller at de skannede dataene innfrir 
kravene til presisjon og kvalitet.
Siden enkelte deler av dataene kan mangle eller være skadet, følg denne prosedyren.

Avhengig av originalens tilstand kan det forekomme sprekker, rifter, forskyvninger, utsmøring eller tap av data, slik at deler 
av eller hele skannet kan være borte.

Pass på at originalen ikke er krøllet eller brettet. Juster originalen i forhold til matten.
Hvis originalen skannes mens innsiden av maskinen er skitten, kan det forekomme sprekker, rifter, forskyvninger,  
utsmøring eller tap av data, slik at deler av eller alle skannedataene kan være borte.

Rens innsiden av maskinen forsiktig.
Avhengig av innstillingene for skanningen (størrelse og oppløsning), kan originalene bli skannet som beskrevet nedenfor.
p Med for lav oppløsning kan bildet bli uklart.
p En del av bildet kan være borte, eller ha redusert størrelse.
p Skannedata fra midten til slutten av originalen kan være borte.
p Det kan ha blitt lagt til marger i ytterkantene av skannedataene.
Ikke skann følgende originaler.
p Papir med binders eller stifter 
p Blekk som ikke er tørt
p Metall eller transparenter til overhead
p Ark med glans eller glinsende overflate
p Plastkort med uthevinger
p Originaler som er tykkere enn anbefalt
Med originaler som avviker fra standard, og selv med originaler som oppfyller standardkravene, er det mulig at originalen kan 
sette seg fast, hvis den er krøllet, brettet eller plassert feil, eller avhengig av matemekanismen i maskinen. Da er det mulig at 
noen eller alle skannedataene kan være borte. (Originalen kan også bli skadet dersom den kjøres fast).

Hvis det har vært brukt markeringstusj med neonfarge på originalen, er det mulig at fargen ikke vil bli skannet, 
avhengig av farge og tykkelse på markøren, eller fargen vil ikke bli riktig gjengitt.

Innfrielse av FCC-krav
(Gjelder kun USA)
Dette utstyret har blitt testet og godkjent i samsvar med kravene til et klasse B digitalt apparat, i henhold til Del 
15 i FCCs regelverk. Disse kravene er utviklet for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig drift av 
husholdningsapparater. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke 
installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på 
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en spesifikk 
installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-signaler, noe som kan 
fastslås ved å slå av og på utstyret, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere forstyrrelsen ved å utføre ett 
eller flere av følgende tiltak.

Juster eller flytt på mottakerantennen.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til en kontakt eller krets som ikke har forbindelse til den som mottakeren er koblet til.
Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

VIKTIG
Endringer eller modifikasjoner som ikke er eksplisitt godkjent av Brother Industries Ltd. kan ugyldiggjøre 
brukerens rett til å betjene utstyret.

Canadisk industristandard (Gjelder kun Canada)
Dette digitale apparatet i klasse B innfrir kravene til den canadiske ICES-003.

REGELVERK
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Mønster (Mønstermodus)

Velg et mønster, og tilpass det til ditt eeget design. 
Ved ganske enkelt å legge inn hobbypapir eller stoff, 
kan du raskt lage presisjonsutklipp.

Utvalget av innebygde mønstre kan lett tilpasses for 
å lage egne design.

Skanning (Skannermodus)

Skann en illustrasjon, et bilde eller din egen tegning, 
for å lage egne utklippsdesign. Designet kan deretter 
skjæres ut eller lagres som data.

De mange redigeringsfunksjonene gir deg muligheten 
til å bearbeide skannede design som du vil. Det ferdige 
designet kan lagres og hentes fram igjen når som helst.

FUNKSJONER

Hovedskjerm

Velg et mønster.
Instruksjon 1 (side 25) 
Instruksjon 2 (side 27)

Skann et bilde.
Instruksjon 3 (side 47) 
Instruksjon 4 (side 50) 
Instruksjon 5 (side 54)
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1

Kapittel 1 KOMME I GANG

Beskrivelse av delene - front

1 Brukerpanel
Her kan du kontrollere enheten og stille den inn ved 
hjelp av LCD-panelet og brukerknappene. Vinkelen på 
brukerpanelet kan stilles inn til ett av tre nivåer. For 
nærmere detaljer, se: “Justere vinkelen på 
brukerpanelet” på side 10.

2 Vogn
Flytter på den monterte knivbladholderen som brukes 
til skjæring eller tegning.

1 Holder
Monteres i vognen, for å skjære eller tegne på 
hobbypapir eller stoff. Bruk knivbladholderen som 
brukes til skjæring eller tegning.

2 Holderguide
Guiden sikrer holderens plassering.

3 Holderlås-spake
Slipper holderen når spaken er løftet. Låser 
holderen når spaken er senket.

3 Håndtak
Hold her når maskinen skal flyttes.

4 Mateåpning
Mater inn eller ut skjære-/skannematten. Matten 
mates inn eller ut av rullene på begge sider.

5 Brettets deksel
Beskytter rullene, vognen og holderen. Åpne 
dekselet når maskinen er i bruk.

Beskrivelse av delene - bak

1 USB-port
Her kan du sette inn en USB-nøkkel for å lagre eller 
hente fram data.

2 Åpning
Her kan skjærematten sendes inn og ut når maskinen 
er i bruk. Ikke sett noen gjenstander i nærheten av 
åpningen, som kan hindre skjæremattens bevegelser.

3 Strømtilkobling
4 Likestrømsadapter
5 Strømledning

Beskrivelse av delene - brukerpanel

1 Av/på-knapp
Slår av eller på maskinen.

2 Hjem-knapp
Viser hjemmeskjermen (startskjermen som brukes 
til å styre maskinen).

3 Innstillingsknapp
Viser innstillingsskjermen hvor du kan stille inn 
maskinen. For nærmere detaljer, 
se: “Innstillingsskjerm” på side 23.

4 LCD-panel
Viser brukerskjermen, forhåndsviser bilder og viser 
feilmeldinger.

5 Mateknapp
Mater matten inn eller ut fra mateåpningen. 
Husk å trykke på denne knappen når matten skal 
mates inn eller ut.

6 Start-/stoppknapp
Starter eller stopper skjæring, tegning eller skanning. Når 
denne knappefunksjonen er tilgjengelig, lyser den grønt.

DELER OG FUNKSJONER

4

5

1

2

3

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
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Følgende prosedyrer beskriver grunnleggende bruk, fra å forberede materialet, til utførelse av testskjæring.

Fjerne innpakning

Før maskinen slås på, fjern all frakttape og 
støtdempende pappmateriale.

Merk

Justere vinkelen på brukerpanelet

Vinkelen på brukerpanelet kan stilles inn til ett av 
tre nivåer.

Når brukerpanelet ikke skal betjenes, sett det i 
vertikal posisjon, så kan det senkes og settes i 
hvileplassering. Hvis du ønsker å endre vinkelen på 
brukerpanelet, løft det opp til det står vertikalt, og 
juster vinkelen derfra.

Merk

Slå maskinen av eller på

1 Koble strømledningen til adapteret og koble 
adapteret til maskinen.

1 Strømledning
2 Likestrømsadapter

Husk

Ŗ Når du skal bruke adapteret, brett ut ledningen 
først.

2 Sett støpselet inn i en stikkontakt.

FØRSTE SKRITT

b

a

Ŗ� *XKU�RCMMGOCVGTKCNGPG�DNG�HLGTPGV�GVVGT�CV�
OCUMKPGP�DNG�UN¾VV�R¾��UN¾�CX�OCUMKPGP�QI�UN¾�FGP�
R¾�KILGP��(QTVUCVV�DTWM�CX�OCUMKPGP�WVGP�¾�UVCTVG�
FGP�R¾�P[VV��MCP�HÓTG�VKN�HWPMULQPUUXKMV�

Ŗ� (ÓNI�KPUVTWMULQPGPG�QXGPHQT��HQT�¾�UGPMG�RCPGNGV�
*XKU�FW�DTWMGT�MTCHV�HQT�¾�HN[VVG�R¾�FGV��MCP�
panelet bli skadet.
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1

3 Trykk på  i brukerpanelet.
Når startskjermen vises, trykk hvor som helst på 
displayet.

Når følgende melding vises, trykk på “OK”.

Når startskjermen vises.

Husk

4 For å slå av maskinen, trykk på i 
brukerpanelet.

5 Koble strømledningen fra adapteret og koble 
adapteret fra maskinen.

Merk

Bruke LCD-skjermen

Når maskinen er slått på, vises brukerskjermen i 
touchpanelet. For å bruke skjermen til å starte 
funksjoner, benytt den medfølgende touchpennen.

Merk

Klargjøre hobbypapir/stoff

Gjør klart materialet som skal skjæres til, tegnes 
eller skannes (direkteskjæring), basert på følgende 
instruksjoner.

* Anbefalt tykkelse varierer avhengig av hvilket 
materiale som brukes.

Merk

Husk

Påkrevd 
materialtilstand

Papir Stoff

Størrelse

(Når du bruker en 12" ! 12" (305 mm !
305 mm) matte.)
Maks:305 mm ! 305 mm (12" ! 12")
Arbeidsområdet for skjæring/tegning er
296 mm ! 298 mm (11 3/4" ! 11 3/4").

Tykkelse* 0.1 mm til 0.3 mm 0.2 mm til 1.5 mm

Type scrapbookpapir,
kartong, kalkerpapir bomullsstoff, filt

(permanent tente punkt) og mørke punkt 

punkt lyser uventet og små elementer av bildet 

et tegn på funksjonssvikt.

bøy kabelen, da kan den bli skadet.

som f.eks. en trykkblyant eller et skrujern, til å 

kan det resultere i skade på maskinen.

av dekorative lag (som kan skille seg fra 

separate laget kan sette seg fast i maskinens 
skannerdel eller i materullene under bruk, og føre 

testes, anbefales det at du renser skannerglasset 
på bunnen av maskinen etter hvert bruk. (side 59).

610 mm) matte, er maksimalt skjæreområde 
296 mm ! 603 mm (11 3/4" ! 23 3/4").



12

Kombinasjoner av matte og knivblad

Bruk denne tabellen for å velge riktig kombinasjon av tilbehør til materialet som skal skjæres eller tegnes. 
Avhengig av maskinmodellen, er det mulig at noe av tilbehøret som står på listen, ikke medfølger. Da kan dette 
kjøpes separat.

* Bruk dyptskjærende knivblad til tunge stoffer (0,5 til 1,5 mm), som f.eks. filt eller dongeri.

1 Lettvektspapir

1 Standard knivblad
2 Standard knivbladholder (turkis)
3 Klebrig matte med lave takker (turkis)

Feste materialet (lettvektspapir)

1 Fjern beskyttelsesfilmen fra den klebrige siden 
av matten.

Merk

Ikke kast beskyttelsesfilmen fra matten, ta vare 
på den for senere bruk.
Når matten ikke er i bruk, rens den klebrige 
siden og fest beskyttelsesfilmen på den før den 
settes til oppbevaring. For nærmere detaljer, 
se: "Rengjøre matten" på side 58.

2 Testklebing av materialet.
Før materialet festes til matten, bruk et hjørne av den 
klebrige siden av matten til å teste fastklebingen. 
Kontroller følgende når du testkleber materialet.
p Materialet mister ikke farge når det dras av.

p Materialet blir ikke revet eller ødelagt når det 
dras av.

Hvis det oppstår noen problemer under testklebingen, 
bruk et annet materiale.

3 Fest materialet til mattens klebrige side.

Knivblad Matte Ark Anbefalt
Kombinasjon

Lettvektspapir
(kalkerpapir)

Standard knivblad
(turkis)

Klebrig matte med 
lave takker (turkis) – 1 (side 12)

Middels tungt papir
(scrapbookpapir) – 2 (side 13)

Lettvektsstoff
(til quilting)

Standard matte
(turkis og lilla)

Klebrig støtteark til stoff, 
med høye takker 
(lyseblå bakside)

3 (side 13)

Lettvektsstoff
(til annen bruk
enn quilting) Kontaktark som 

strykes på stoffet 
(hvit bakside)

4 (side 15)

Middels tungt stoff
(til annen bruk enn 

quilting)

*Dyptskjærende 
knivblad (lilla) 5 (side 17)

1

3

2
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1

Merk

Plasser materialet innenfor rutenettet på den 
klebrige siden. Hvis materialet er større enn 
rutenettet kan det komme til å bli skadet av 
maskinrullene når matten mates inn.

Husk

Matten har ikke topp eller bunn. Den kan settes 
inn i åpningen fra begge sider.

4 Fest alt materialet godt til matten, slik at det 
ikke har krøller eller rynker, og ingen deler kan 
krølle seg av.

p Ellers kan materialet sette seg fast når matten 
settes i maskinen.

Merk

Hvis matten er skitten - rengjør den. For nærmere 
instruksjoner, se “Rengjøre matten” på side 58.

Fjerne materialet (lettvektspapir) 
Følg trinnene som gjelder justering av knivbladet 
(side 18), montere knivbladholderen (side 19) og 
prøveskjæring (side 19) for å sette opp maskinen 
din. Når materialet er ferdig skjært, bruk en 
spatel til å fjerne papiret sakte.

2 Middels tungt papir

1 Standard knivblad
2 Standard knivbladholder (turkis)
3 Standard matte (turkis og lilla)
4 Klebrig matte med lave takker (turkis). 

(Når du kutter glatte ark).

Feste materialet (middels tungt papir)
Følg trinnene i “Feste materialet” (Lettvektspapir) 
på side 12.

Fjerne materialet (middels tungt papir) 
Følg trinnene i “Fjerne materialet” (Lettvektspapir) 
på side 13.

3 Lett quiltestoff

1 Standard knivblad
2 Standard knivbladholder (turkis)
3 Standard matte (turkis og lilla)
4 Klebrig støtteark til stoff, med høye takker 

(lyseblå bakside)

Feste materialet (lett quiltestoff)
Bruk det spesialdesignede klebrige støttearket 
til å feste lette quiltestoffer til standardmatten. 
Støttearket med høye takker er perfekt til 
quiltestoffer, siden det sørger for at ingen lim 
sitter igjen på stoffets overflate. Støtteark kan 
brukes flere ganger, hvis de ikke fjernes fra 
matten. Den bør kun brukes med mønster 
som er iberegnet sømmerom. Når du skjærer 
mønstre uten sømmerom, bruk 
påstrykningsarket.

1

3

2

4

1

4

3

2



14

1 Fjern beskyttelsesfilmen fra den klebrige siden 
av standardmatten.

Merk

Ikke kast beskyttelsesfilmen fra matten, ta vare 
på den for senere bruk.

2 Med den glansede siden av støttearket vendt 
ned, fest det til mattens klebrige side.

Fest støttearket sakte fra kantene slik at ingen luft 
fanges mellom matten og arket.

1 Glanset side av støttearket.

Merk

Plasser materialet innenfor rutenettet på den 
klebrige siden av matten. Hvis arket er større enn 
rutenettet kan det komme til å bli skadet av 
maskinrullene når matten mates inn.

3 Fjern belegget fra toppen av støttearket.

1 Bakside (lyseblå)
2 Lim

4 Testklebing av materialet
Før materialet festes til matten, bruk et hjørne av den 
klebrige siden av matten til å teste fastklebingen. 
Hvis det oppstår noen problemer under testklebingen, 
bruk et annet materiale.

5 Fra kantene: Fest alt materialet godt til den 
klebrige siden av matten, slik at det ikke har 
krøller eller rynker.

Stryk stoffet først, slik at alle rynker fjernes.

Merk

Plasser materialet innenfor rutenettet på den 
klebrige siden. Hvis materialet er større enn 
rutenettet kan det komme til å bli skadet av 
maskinrullene når matten mates inn.

Husk

Matten har ikke topp eller bunn. Den kan 
settes inn i åpningen fra begge sider.
Pass på at trådretningen i stoffet ligger 
vinkelrett på matten. De innebygde mønstrene 
er tilpasset stoffer med vertikal trådretning 
(ikke skråvevd el.)
Når du tegner opp sømmerom, fest stoffet til 
matten med vrangsiden opp.

6 Før spatelhåndtaket langs overflaten av stoffet, 
med fast hånd, for å fjerne alle krøller, 
og fest stoffet grundig til matten.

1

1

2
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1

Fjerne materialet (lett quiltestoff)
Følg trinnene for å justere knivbladet (side 18, 
montere knivbladholderes (side 19) og 
testskjæring (side 19), for å gjøre klar maskinen. 
Når materialet er ferdig skjært, bruk en spatel til 
å fjerne stoffet. Prøv å ikke fjerne støttearket.

1 Stoffutklipp
2 Matte med støtteark

Merk

Støttearket kan komme til å bli fjernet tilfeldig fra 
matten mens du tar av stoffet, i følgende tilfeller:
- Limet mellom matten og støttearket har blitt 

svakere etter flere gangers bruk.
- Støttearkene har en tendens til å feste seg 

ekstra sterkt til visse typer stoff.
I dette tilfellet, bruk den medfølgende spatelen 
til å holde støttearket fast på matten mens du 
fjerner stoffet for hånd.
Etter skjæringen, fjern alle gjenværende fibre 
på støttearket forsiktig.
Når du fester stoff til matten med et 
påstrykningsark eller papir, dra støttearket 
direkte av matten, eller fest stoffet til en annen 
standardmatte, uten støtteark.
Ikke la materialet ligge festet til matten med 
støtteark over lengre tid. Da kan limen trenge 
gjennom materialet.

Merknad om bruk av støtteark
Når støttearkets klebrighet blir svakere, eller 
stoffet krølles uten å bli skjært, bytt ut støttearket 
med et nytt ark.
Når du fjerner arket fra matten eller erstatter 
arket med et nytt, bruk spatelen til å fjerne det 
gamle arket forsiktig.
Mellom bruk, oppbevares matten med 
beskyttelsesarket festet til støttearket.

Hvis en matte med støttearket festet på, ikke 
skal brukes over lengre tid, fjern støttearket 
fra matten og fest beskyttelsesarket på den 
klebrige siden av matten før den settes til 
oppbevaring.
Ikke bruk støtteark på nytt etter at de har 
vært festet til matten.
Fest et stabiliserende materiale til stoffet 
hvis du ikke bruker støtteark til skjæringen.
Oppbevar støttearket ved romtemeperatur, 
og på et sted som ikke er utsatt for høy 
temperatur, luftfuktighet eller direkte sollys.
Ikke bøy støtteark når de settes til oppbevaring.

4 Lett stoff til annen bruk enn quilting

1 Standard knivblad
2 Standard knivbladholder (turkis)
3 Standard matte (turkis og lilla)
4 Kontaktark som strykes på stoffet 

(hvit bakside)

Feste materialet (lett stoff til annen bruk 
enn quilting)

Stryk det spesialdesignede kontaktarket fast på 
baksiden av stoffet som ikke skal brukes til 
quilting, og fest det deretter til standardmatten.
Det tosidige klebefestet på påstrykningsarket 
forsterker stoffet og gjør det mulig å skjære ut 
et hvilket som helst mønster, inkludert 
applikering.
Arket kan ikke fjernes når det først er festet. 
festet til baksiden av stoffet. For quilting, 
bruk støttearket med høye takker, 
og unngå bruk av påstrykningsark.

Merk

Det er mulig at kontaktarket ikke vil feste seg 
til stoffets overflate hvis den er så ru at de to 
overflatene ikke kan limes sammen ved hjelp av 
varmebehandling.

1

2

2
1

4

3

2
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1 Fjern beskyttelsesfilmen fra den klebrige siden 
av standardmatten.

Merk

Ikke kast beskyttelsesfilmen fra matten, ta vare 
på den for senere bruk.
Når matten ikke er i bruk, rens den klebrige 
siden og fest beskyttelsesfilmen på den før den 
settes til oppbevaring. For nærmere detaljer, 
se: “Rengjøre matten” på side 58.

2 Klipp til kontaktarket til det er 2 cm eller mer, 
større enn konturen av mønsteret som skal 
skjæres ut.

1 Mønster som skal skjæres ut
2 Skjærelinje på arket
3 Marg på 2 cm eller mer

3 Med den glansede siden av kontaktarket vendt 
ned, plasser det på stoffets bakside.

Stryk stoffet først, slik at alle rynker fjernes. Før du 
plasserer kontaktarket på stoffet, pass på at stoffet har 
fått kjøle seg ned etter strykingen.

1 Glanset side av støttearket
2 Baksiden av stoffet

4 Stryk hele kontaktarket på, for å feste det til 
stoffets bakside.

Med strykejernet på middels temperatur (140 til 
160 °C (284 °F to 320 °F)), press på alle deler av  
arket i omtrent 20 sekunder (varigheten avhenger av 
materialet). Pass på at du legger press på baksiden, 
og får klemt ut all luft som kan ha kommet mellom 
arket og stoffet.

1 Bakside

Merk

Før du fester kontaktarket til stoffet, bruk et lite 
stykke av arket for å teste om det lar seg klebe 
fast. Hvis det oppstår noen problemer under 
testklebingen, bruk et annet materiale.
Hvis strykejernet blir stående for lenge på samme 
plass, kan materialet smelte eller bli svidd.

5 Fjern baksiden av kontaktarket.
La alle delene kjøle seg litt ned før du fjerner baksiden.

1 Kontaktark
2 Bakside

6 Den siden av stoffet som kontaktarket er 
festet til, vendes ned. Fest deretter materialet 
til matten, fra kantene.

Fest støttearket sakte fra kantene slik at ingen luft 
fanges mellom matten og arket.

1

3

2

12

1

1

2
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1

Merk

Husk

Matten har ikke topp eller bunn. Den kan settes 
inn i åpningen fra begge sider.

på matten. De innebygde mønstrene er tilpasset 

7 Fest alt materialet godt til matten, slik at det ikke 
har krøller eller rynker, og ingen deler kan krølle 
seg av.

Fjerne materialet (lett stoff til annen bruk enn 
quilting)

Følg trinnene for å justere knivbladet (side 18, 
montere knivbladholderes (side 19) og 
testskjæring (side 19), for å gjøre klar maskinen.
Når materialet er ferdig skjært, bruk en spatel 
til å fjerne stoffet sammen med kontaktarket.

1 Mønster som er skjært ut
2 Kontaktark

Merk

Feste stoff med det tosidige
kontaktarket

Plasser utklippet på et underlag og press 
over det med et strykejern. (Det er mulig at 
kontaktarket ikke vil feste seg på enkelte 
typer stoff). Sy noen sting for hånd eller 
med maskin for å sikre at utklippet holder 
seg på plass.

1 Underlag
2 Utklipp med kontaktark

Merk

tosidig kontaktark.

på det letteste stoffet.

Merknad om bruk av kontaktark

og på et sted som ikke er utsatt for høy 

5 Middels tungt papir til alle typer bruk
unntatt quilting

1
2
3
4

1

2

a

2

1

3

2

4

maskinrullene når matten mates inn.

Ellers kan materialet sette seg fast når matten 
settes i maskinen.
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Feste materialer (Middels tungt stoff til alle 
typer bruk unntatt quilting)

Følg trinnene i: Feste materialer (Middels 
tungt stoff til alle typer bruk unntatt 
quilting)* på side 15.

Fjerne materialer (Middels tungt stoff til 
alle typer bruk unntatt quilting)

Følg instruksjonene i: Fjerne materialer 
(Lett stoff til alle typer bruk unntatt 
quilting)* på side 17.

Justere knivbladet

Riktig knivlengde
Juster knivbladets lengde slik at det akkurat er litt 
lengre enn tykkelsen på materialet som skal skjæres 
til. Bruk markeringene på holderen til å regulere 
justeringen.

1 Toppen av holderens lokk
2 Materialet som skal skjæres ut
3 Lengden på knivbladet

Merk

Skjæreinnstillinger
Bruk denne tabellen til å velge innstillinger 
tilpasset materialet som skal skjæres til.

* Juster innstillingen “Skjæretrykk” i 

Merk

vil avhenge av hvilken type materiale som skal 

Justere knivbladet

1 Plasser kontrollinjen på bladet mot deg, og skru 
lokket helt til høyre for å skru knivbladet ut i 
full lengde.

1
2

1

2

3

Materialtype Knivblad Skala 
Innstilling

Trykk
Innstilling

Lettvektspapir 
(kalkerpapir) Standard 3 0

Tungt papir 
(kartong)

Standard 4 0

Lettvektsstoff
(bomullsstoff)

Standard 4 4

Tungt stoff 
(1mm tykk filt) 5 5

1

2

Dyptskjær
ende

Knivbladet må være tilpasset materiale og tykkelse. 
Før holderen monteres i vognen, skru holderens 
lokk for å justere knivbladets lengde. Utfør deretter 
en testskjæring. For nærmere detaljer, 
se: “Prøveskjæring” på side 19.
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1

2 Sjekk tykkelsen på materialet, og juster 
knivbladet deretter. Se “Riktig knivlengde”
på side 18. 

Jo lengre innstillingen er satt på holderen, jo lengre 
kan knivbladet skrus ut.

1 Skru mot venstre for å korte inn lengden på 
knivbladet.

2 Skru mot høyre for å øke lengden på knivbladet.

Montere og avmontere holderen

Monter holderen i maskinen.

1 Trykk på        i brukerpanelet for å slå på 
maskinen.

For nærmere detaljer, se: “Slå maskinen av /på” 
på side 10. 

2 Hvis ikke låsespaken er hevet, løft den 
til hevet posisjon.
Holderen kan ikke monteres hvis spaken er senket.

1 Holderlås-spake

3 Ta tak i holderens gripespor og sett den inn i vognen.

1 Gripespor

4 Trykk ned spaken som låser holderen på plass.
Trykk den godt ned til holderen er låst.

5 Følg monteringsinstruksjonene i omvendt 
rekkefølge for å avmontere holderen.

Merk

inn i holderen.

Testskjæring

Pass på at knivbladets lengde passer til materialet. 
Bruk det samme materialet som skal skjæres i eller 
tegnes på, og utfør en testskjæring.

Slå på maskinen

Trykk i brukerpanelet for å slå på maskinen.
For nærmere detaljer, se: “Slå maskinen av /på”

    på side 10.

Sette inn holderen
Monter knivbladholderen i vognen i maskinen.

For nærmere beskrivelse, se "Montere og 
    avmontere holderen" på side 19.

1 2

1

1
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Velg et testmønster
Skjær ut et testmønster.

Husk

1 Velg “mønster” fra startskjermen.

2 Trykk på “test” i skjermbildet hvor du velger 
mønsterkategori.

3 Velg mønster fra mønsterkategoriskjermen.
p� 6I�ANBEFALER�½�BRUKE�MÐNSTER�n4��o�N½R�
DU�SKAL�SKJ¾RE�I�PAPIR��OG�n4��o�TIL�STOFF��

4 Trykk på “Velg”.

5 Kontroller mønsterets layout og trykk på “OK”.

Ŗ &OR�N¾RMERE�DETALJER�OM�½�ENDRE�MÐNSTERETS�
����LAYOUT��SE��n-ÐNSTERLAYOUTo�P½�SIDE�����

Ŗ 4RYKK�����������FOR�½�AVBRYTE�MÐNSTERVALGET�OG�VELGE�
����P½�NYTT�

Sette inn matten

1 Fest materialet til matten.
p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DE�FESTER�
MATERIALET�TIL�MATTEN��SE�n+OMBINERE�MATTER�OG�
KNIVBLADERo�P½�SIDE����

2 Hold matten horisontalt, sett den forsiktig inn 
i mateåpningen, og trykk       på 
brukerpanelet.

3ETT�MATTEN�FORSIKTIG�INN��SLIK�AT�DEN�FÐRES�JEVNT�INN�
I�GUIDENE�P½�HÐYRE�OG�VENSTRE�SIDE�AV�½PNINGEN��
OG�SIKRES�UNDER�MATERULLENE�

1 Guider
2 Ruller

-ATTEN�MATES�INN�FOR�½�FERDIGSTILLE�FORBEREDELSENE�
TIL�SKJ¾RING�

1

2

1

2

Ŗ Språket kan stilles inn fra innstillingsskjermen 
     (se "Språk" på side 23).
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1

Skjære

1 Velg “skjære” fra skjermbildet 
“Tegne-/skjærevalg”

Knappen “Start/stopp” lyser i brukerpanelet.

Merk

2 Justere skjærehastighet og -trykk.
Før mønsteret skjæres, juster hastighet og trykk. 

Justeringene kan utføres fra  innstillingsskjermen. 

Trykk på           i brukerpanelet, og  trykk deretter på  

           for å vise den andre siden av 

innstillingsskjermen.

Trykk         eller         for å endre innstillingene, 

og trykk deretter “OK”.

Merk

3 Trykk på “Start/stopp” for å starte skjæringen.

Når skjæringen er ferdig vises “Ferdig å skjære” 
på skjermen. Trykk på “OK” for å gå tilbake til 
skjermbildet “Tegne-/skjærevalg”.

Ta ut matten

1 Trykk på          i brukerpanelet for å kjøre ut matten.

2 Begynn å fjerne materialet der det er enklest, f.eks. 
fra et hjørne. Dra det forsiktig av, samtidig som du 
holder et jevnt trykk.

3 Hold matten i hendene og bruk den medfølgende 
spatelen for å fjerne de utskårne mønstrene 
forsiktig.

Merk
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Kontrollere prøveskjæringsresultatet
Juster knivbladets lengde etter resultatet av 
prøveskjæringen.
Utfør prøveskjæringen på nytt, med ny knivbladlengde, 
helt til materialet skjæres rent.

Med riktig knivlengde
Når materialet er fjernet, står det igjen et svakt 
spor av mønsteret på mattens overflate.

Med et knivblad som må justeres

Merk

Prøveskjæringsresultat Tips for justering

Deler av det skårne 
materialet blir igjen 
når del fjernes. (2)

Materialet er ikke 
skåret jevnt. (2)

Det er dype kutt 
gjennom hele 
matten. (1)

1 2
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1
Innstillingsskjerm

Fra LCD-skjermen kan du velge innstillinger for 
spesifikke funksjoner, og innstillinger kan justeres. 
For å vise innstillingsskjermen, trykk på 
i brukerpanelet.

Side 1

1 Innstillingsskjerm sidetall.
2 Trykk for å vise en annen side.
3 Trykk for å gå ut av innstillinger.

Språk

Velg skjermspråk. Trykk        , velg ønsket 
skjermspråk og trykk deretter “OK” .

Enhet
Velg millimeter eller tommer som måleenhet.

Skjæreområde
Spesifiser området som skal skjæres/tegnes 
på i henhold til størrelsen på materialet som 
skal brukes. Trykk         , trykk og dra deretter 
på størrelsesknappene for å spesifisere 
området. Når du bruker en matte i str. 
12" ! 24" (305 mm ! 610 mm), trykk på 
mattestørrelsen for å velge større område, 
og spesifiser så størrelsen på dette.

1 “Endre størrelse”-knapp (bruk berøringspennen, 
trykk på knappen og dra den deretter til området 
får ønsket størrelse):

2

Trykk på “OK” for å aktivere innstillingene. 

Trykk           for å gå tilbake til forrige 
skjermbilde uten å aktivere innstillingene.

Bakgrunn
Juster kontrasten på et bakgrunnsbilde som er 
skannet med bakgrunnsfunksjonen. For nærmere 
detaljer, se: “Skanne en bakgrunn” på side 38.

Side 2

Skjærehastighet
Justere skjærehastighet

Trykk
Justere skjæretrykk. For nærmere detaljer om 
trykket se: “Skjæreinnstillinger” på side 18.

Tegnehastighet
Justere tegnehastighet.

Trykk
Justere tegnetrykk. Justeringer i tegnetrykket 
vil ha påvirkning på det endelige resultatet. 
Bruk det samme materialet som tegningen skal 
utføres på, for å forhåndsinnstille justeringene. 
Hvis trykket er for høyt, kan pennens tupp bli 
skadet. Juster tegnetrykket slik at det passer.

Side 3

Automatisk slukking
Spesifiser tid for automatisk slukking. 
Innstillingen kan spesifiseres i 1-times trinn. 
For nærmere detaljer, se: “Automatisk slukking” 
på side 24.

Funksjonslyd
Velg om du vil ha lyd på funksjonene, f.eks. 
når en knapp blir trykket inn.

MASKININNSTILLINGER

1

2

3

2

1

2

2

Knapp for mattestørrelse (Berøring av 
knappen skifter mellom mattestørrelse 
12" ! 12" (305 mm ! 305 mm) og 
12" ! 24" (305 mm ! 610 mm).
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Sømmerom
Spesifiser sømmerom. Dette gjelder når det skal 
tegnes på stoff som skal skjæres til, f.eks. når du 
skal lage quiltedeler. For nærmere detaljer, 
se: “Skjære rundt tegninger” på side 44.

Husk

vil innstillingene som aktiveres her gjelde 
for alle mønstrene.

få prioritet over de lagrede innstillingene.

Mønsterintervall
Spesifiser mellomrommet mellom mønstrene, og 
tomrom fram til kantene av skjæreområdet, når 
mønstre i mønsterlayouten skal plasseres automatisk. 

elementene. For nærmere detaljer om automatisk 
layoutfunksjon, se: “Automatisk layoutfunksjon” 
på side 38.

Merk

festes til matten med de høye takkene 

Side 4

Åpningsskjerm

trykk på skjermen for å vise startskjermen.

Side 5

Nr.
Viser maskinens individuelle serienummer.

Ver.
Viser versjonsnummeret som følger med 
programvaren.

Automatisk slukking

Hvis maskinen ikke brukes over et spesifikt tidsrom, 
vil den slå seg av automatisk. Tidsrommet kan 
spesifiseres i innstillingsskjermen.

Hvis maskinen slår seg av automatisk etter at du har 
kommet til mønsterlayoutskjermen, kan du hente 
fram den lagrede informasjonen når maskinen blir 
slått på igjen. Følg instruksene i meldingsskjermen 
som vises når maskinen slås på igjen. Trykk på “OK” 
for å vise mønsterlayoutskjermen, eller trykk på 
“Avbryt” for å gå tilbake til startskjermen. 

1 Meldingsskjerm
2 Mønsterlayoutskjerm
3 Startskjerm

Hvis maskinen slår seg av automatisk før du har 
kommet til mønsterlayoutskjermen, vises 
startskjermen når maskinen blir slått på igjen.

1

2

3
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2

Kapittel 2 GRUNNLEGGENDE BRUK

I instruksjonene som blir beskrevet brukes 
innebygde mønstre til å beskrive hele forløpet, 
fra å velge et mønster og redigere det, til selve 
skjæringen. 

Øvelse 1 - Skjære mønstre

I denne øvelsen skal vi skjære ut to innebygde 
mønstre.

Slå på maskinen

Trykk  for å slå på maskinen.
For nærmere detaljer, se: “Slå maskinen av /

    på” på side 10.

Sette inn holderen
Monter knivbladholderen i vognen i maskinen.

For nærmere beskrivelse, se “Montere og 
    avmontere holderen” på side 19.

Velg og rediger det første mønsteret

1 Velg “mønster” fra startskjermen.

2 Velg kategorien som skal brukes til å skjære ut 
mønsteret, i skjermbildet “kategorivalg”.

For dette eksempelet, velg                .

1 Trykk  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
2 Mønsterkategorier.

Husk

vises på skjermen kan avhenge av hvilken 
modell maskinen er. For nærmere opplysninger 
om innebygde mønstre, se den medfølgende 
listen over mønstre.

3 Velg det første mønsteret du vil bruke, fra 
mønstervalgskjermen.

1 Trykk for å bla oppover.
2 Trykk for å bla nedover.

4 Rediger mønsteret i mønsterredigeringsskjermen.

Når du er ferdig å redigere, trykk “Velg”.
For nærmere beskrivelse av redigeringsfunksjonen, 

    se “Mønster redigeringsfunksjon” på side 33.

MØNSTERSKJÆRING

2

1

2

1
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Velg og rediger det andre mønsteret
Mønster

1 Trykk på “legg til” i mønsterlayoutskjermen.

Skjermbildet for å velge mønsterkategori vises.

 Trykk         for å avbryte mønstervalget og 
      velge på nytt.

2 Velg kategorien som skal brukes til å skjære 
ut mønsteret.

1 Kontroller mønsterets layout.

3 Velg det andre mønsteret som skal brukes.

4 Rediger mønsteret.
Når du er ferdig å redigere, trykk “Velg”.

For nærmere beskrivelse av 
    redigeringsfunksjonen, se “Mønster 
    redigeringsfunksjon” på side 33.

5 Kontroller mønsterets layout.
De to mønstrene som skal skjæres ut vises på 
layoutskjermen. Kontroller mønsterets layout 
og trykk på “OK“.

Skjermbildet “Tegne-/skjærevalg” vises.

Merk

større mellomrom.

Husk

Trykk på                i mønsterlayoutskjermen.

1
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2

Trykk på mønsteret som skal slettes.
For å slette flere mønstre, bruk funksjonen 
for å velge flere mønstre. For nærmere detaljer, 
se: “Velge flere mønstre” på side 31.

Trykk           i layoutredigeringsskjermen for 

å slette de valgte mønstrene.

Sette inn matten
Hold matten horisontalt,  sett den forsiktig inn i 
mateåpningen og trykk            i brukerpanelet.

For nærmere detaljer, se: “Sette inn matten” 
    på side 20.

Skjære

1 Velg “skjære” fra skjermbildet “Tegne-/
skjærevalg”.

Knappen “Start/stopp” lyser i brukerpanelet.

p���&ÐR�DU�SKJ¾RER�TIL�PROSJEKTET��JUSTER�KNIVBLADETS�
     lengde. For nærmere detaljer, se: "Justere 
     knivbladet" på side 18.

Merk

2 Justere skjærehastighet og -trykk.
Før mønsteret skjæres, juster hastighet og trykk. 

Justeringene kan utføres fra innstillingsskjermen.

Trykk på         i brukerpanelet. 

Trykk          eller         for å endre innstillingene.

Merk

3 Trykk på “Start/stopp” for å starte skjæringen.
Skjermbildet “Tegne-/skjærevalg” vises, når 
skjæringen er ferdig.

Ta ut matten

For nærmere beskrivelse, se "Ta ut matten" på side 21.

Øvelse 2 - Skjære avanserte mønstre

I denne øvelsen skal vi skjære ut et innebygget mønster 

i denne kategorien.

Før matten ut og bruk den medfølgende spatelen 
for å fjerne de utskårne mønstrene forsiktig.
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Velg og rediger det første mønsteret

1 Velg “mønster” fra startskjermen.

2 Velg kategori fra mønsterkategoriskjermen.

1 Trykk  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
2 Mønsterkategorier.

Husk

som vises på skjermen kan avhenge av hvilken 
modell maskinen er. For nærmere opplysninger 
om innebygde mønstre, se den medfølgende 
listen over mønstre.

3 Velg subkategori fra subkategoriskjermen.

4 Trykk på mønsteret som skal skjæres ut i et 
mønster valgskjermen.

1 Trykk for å bla oppover.
2 Trykk for å bla nedover.

5 Rediger mønsterets størrelse.

Når du er ferdig å redigere, trykk “OK”.
p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DU�
REDIGERER�STÐRRELSE��SE�n2ENGJÐRE�MÐNSTERETS�
STÐRRELSEo�P½�SIDE����

6 Velg delen som skal redigeres først i listen over 
mønstre, og trykk “OK”.

&RA�MÐNSTERDELLISTEN�SOM�VISES�P½�SKJERMEN��TRYKK�P½�
ET�MÐNSTER�FOR�½�REDIGERE�DET�INDIVIDUELT�

Husk

i listen, er automatisk plassert slik at trådretningen 
i stoffet skal være vertikal, når det er stoff som 
skal skjæres. Derfor kan det være forskjell på 
vinkelen mønsteret vises i,. i listen, og den faktiske 
vinkelen som blir skåret ut.

1 Visning i mønsterdellisten
2 Faktisk plassering av mønsterdelen som skal 

skjæres ut

roteringsfunksjonen, slik du ønsker. For 
nærmere detaljer, se: “Redigere en 
mønsterdel” på side 34.

2

1

2

1

2
1
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2

7 Rediger mønsterdelen i redigeringsskjermen. 

Når du er ferdig å redigere, trykk “Velg”.
p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�
REDIGERINGSFUNKSJONEN��SE�n2EDIGERE�
MÐNSTERDELERo�P½�SIDE����

8 Sjekk plasseringen av mønsterdelene i 
mønsterredigeringsskjermen.

-ÐNSTERDELEN�SOM�SKAL�SKJ¾RES�UT�VISES�P½�
LAYOUTSKJERMEN��+ONTROLLER�MÐNSTERETS�LAYOUT�OG�
TRYKK�P½��/+��

p� &RA�DETTE�SKJERMBILDET�KAN�INDIVIDUELLE�MÐNSTERDELER�
REDIGERES��FLYTTES��SLETTES�ELLER�LAGRES��&OR�N¾RMERE�
DETALJER�OM�REDIGERINGSFUNKSJONENE��
SE��n-ÐNSTERLAYOUTSKJERMoP½�SIDE����

3KJERMBILDET�n4EGNE�SKJ¾REVALGo�VISES�

Sette inn matten
&EST�MATERIALET�SOM�DET�FÐRSTE�MÐNSTERET�SKAL�SKJ¾RES�
UT�I��P½�MATTEN��OG�FÐR�DEN�DERETTER�INN�I�MATE½PNINGEN�
.½R�DU�SKAL�SKJ¾RE�UT�ET�MÐNSTER�SOM�BEST½R�AV�MANGE�
DELER�I�FLERE�FARGER��REDIGER�MÐNSTERET�FOR�HVER�FARGE��OG�
SKIFT�DERETTER�UT�MATERIALET�FOR�½�SKJÐRE�UT�HVER�DEL�

&OR�N¾RMERE�DETALJER�OM�½�FORBEREDE�MATERIALER�
����OG�SETTE�INN�MATTEN��SE��n3ETTE�INN�MATTENo�
����P½�SIDE����

Skjære det første mønsteret

1 Velg “skjære” fra skjermbildet 
“Tegne-/skjærevalg”.

6ELG�nSKJ¾REo�FRA�SKJERMBILDET�n4EGNE�SKJ¾REVALGo�
+NAPPEN�n3TART�STOPPo�LYSER�I�BRUKERPANELET�

Merk

2 Trykk på “Start/stopp” for å starte skjæringen.
.½R�DEN�FÐRSTE�MÐNSTERDELEN�ER�SK½RET�UT��
VISES�DENNE�MELDINGEN��&OR�½�SKJ¾RE�UT�DEN�
NESTE�MÐNSTERDELEN��TRYKK�P½�n6ELG�NESTE�DELo�

4RYKK�P½�n6ELG�NESTE�DELo��FOR�½�SLETTE�ALL�
REDIGERINGSINFORMASJON�FRA�DEN�FÐRSTE�MÐNSTERDELEN�
OG�VISE�LISTEN�OVER�MÐNSTERDELER�IGJEN�

Ta ut matten

1 Trykk på          i brukerpanelet for å kjøre ut matten.

&OR�½�ERSTATTE�MATERIALET�MED�EN�ANNEN�FARGE��M½�DEN�
FÐRSTE�MÐNSTERDELEN�KJÐRES�UT�

2 Fjern mønsterdelen som ble skåret ut, fra matten.

&OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DU�FJERNER�
MATERIALET�FRA�MATTEN��SE�n4A�UT�MATTENo�P½�SIDE����
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Redigere og skjære den andre 
mønsterdelen

1 Velg og rediger den andre mønsterdelen, 
og trykk på “OK” .

 For nærmere beskrivelse av redigering av mønsteret, 
følg trinn  6-8 (side 29)under “Velge og redigere 
den første mønsterdelen”.

1 Trykk for å gå tilbake til skjermbildet hvor du 
velger mønsterkategori, for å velge et nytt mønster.

2 Følg framgangsmåten beskrevet i “Sette inn 
matten” (side 20) og “Skjæring” (side 21) for 
å sette inn materialet som skal brukes til den 
andre mønsterdelen, og skjære den ut.

Når skjæringen er ferdig vises en melding 
på skjermen.

3 Når alle mønsterdelene er skrevet ut, 
trykk på “Ferdig”.

Skjermbildet ”Tegne-/skjærevalg“ vises igjen.

Ta ut matten
Fjern mønsterdelen som ble skåret ut, fra matten. 
For nærmere detaljer om å fjerne materialet fra matten, 
se “Ta ut matten” på side 21.

1
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Fire mønstervalgfunksjoner er tilgjengelige 
i layoutredigeringen.

Trykk               i mønsterlayoutskjermen for 

å bruke mønstervalgfunksjonene.

Velge ett enkelt mønster

Velg ett enkelt mønster du vil redigere, enten ved 

å bruke berøringsskjermen eller bruke         og 

trykk deretter på “OK”.

Valgt mønster blir markert i rødt.

Velg flere mønstre

Velg ønsket mønster

1 Trykk            i mønsterlayoutskjermen for 
å velge flere mønstre.

2 Trykk på hvert av mønstrene du vil velge på 
skjermen, og trykk “OK”.

Husk

Velg alle mønstrene

1 Trykk            i mønsterlayoutskjermen for å velge 
flere mønstre.

2 Trykk          for å velge alle mønstrene på skjermen.

3 Kontroller valgene og trykk på “OK”.

Alle valgte mønstre markeres med rødt.

MØNSTERVALG
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Spesifisere valgt område

1 Trykk            i mønsterlayoutskjermen for 
å velge flere mønstre.

2 Trykk          for å spesifisere et område 
mønstrene skal brukes i.

3 Trykk og dra for å definere området, og trykk 
“OK”.

1 Knapper som brukes til å spesifisere område
2 Mønster som skal velges

Merk

spesifikt område, er nyttig når du skal sveise 
eller kombinere forskjellige mønstre, og slette 
uønskede bilder når du skanner (side 52).

1

2
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Kapittel 3 AVANSERT BRUK

Mønsterredigering

De tilgjengelige mønsterredigeringsfunksjonene kan 
variere noe, avhengig av hvilket mønster du velger. 
Følg instruksjonene i denne delen, eller 
i "Mønsterredigering - avanserte mønstre" på side 34.

Tilgjengelige funksjoner

1 Endre størrelse (Høyde)
Rediger mønsteret mens det beholder 

størrelsesforholdene. Trykk         eller          for 

å justere denne innstillingen. Trykk          for å kun 

redigere høyden.

2 Endre størrelse (bredde)
Rediger mønsteret mens det beholder 

størrelsesforholdene. Trykk         eller         for 

å justere denne innstillingen. Trykk           for å kun 

redigere bredden.

3 Duplisere

Dupliser mønsteret. Trykk          eller         for 
å spesifisere hvor mange ganger mønsteret skal 
dupliseres.

4 Låse opp størrelsesforholdenet

Trykk           for å redigere mønsteret uten å beholde 

størrelsesforholdene. Funksjonen er avhengig av 
hvilket mønster du velger. Dersom knappen ikke er 
tilgjengelig, er størrellsesforholdene låst, og mønsteret 
kan kun redigeres i denne tilstanden.

5 Rotering
Roter mønsteret.

Trykk til du har fått ønsket vinkel.

SKJÆRE- OG REDIGERINGSFUNKSJONER

Mønsterlayout
ĺØvelse 1; Trinn 4 (side 25)
i “Velge og redigere det første 
mønsteret”

1

3

8
2

4567
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6 Speilvending 
Vend mønsteret over en vertikal akse.

7 Sømmerom
Bruk sømmerominnstilling. Bruk denne innstillingen 
når du skal skjære rundt et tegnet mønster, som f.eks. 
lage applikerings- eller quiltedeler. Når du bruker 
vises tegnelinje (blå) og skjærelinje (sort).

For nærmere beskrivelse av sømmeromfunksjonen, 
    se “Skjære rundt tegninger” på side 44.

Husk

blir lagt til som standardvalg. Kontroller 
innstillingen.

8 Forhåndsvisning

Mønsterredigering - avansert Mønstre

De tilgjengelige mønsterredigeringsfunksjonene kan 
variere noe, avhengig av hvilket mønster du velger. 
Følg instruksjonene i denne delen, eller 
i “Mønsterredigering” på side 33.

Endre mønsterets størrelse

Tilgjengelige funksjoner

1

2 Trykk for å redigere mønsterets bredde 

Husk

Rediger mønsterdelen

Tilgjengelige funksjoner

1 Duplisering
2 Rotering
3 Speilvending
4 Sømmerom

se “Mønster redigeringsfunksjon” på side 33.

Endre mønsterstørrelse
ĺØvelse 2; Trinn 5  (side 28)
Under “Velg og rediger det
første mønsteret”

Redigere mønsterdel
ĺØvelse 2; Trinn 7 (side 29)
Under “Velg og rediger det
første mønsteret”

1

2

1

4 3 2
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Mønsterlayoutskjerm

Plasseringen av mønstrene kan redigeres. 
Skjære-/tegneområdet som er spesifisert i 
“skjæreområde” (side 23) i innstillingsskjermen, vises 
som forhåndsvisning. Rediger mønsterplasseringen 
slik at mønstrene passer inn i spesifisert område.

Tilgjengelige funksjoner

1 Legge til mønstre
Legg til et mønster i layouten.

Trykk for å velge mønsterkategori valgskjermen. 
Fra denne skjermen velger du mønsteret du vil 
legge til.

2 Lagre
Lagre mønsterplasseringen som data. For nærmere 
instruksjoner, se “Lagre” på side 41.

3 Redigering
Mønstrene i layouten kan redigeres, flyttes eller slettes. 
For nærmere detaljer, se: “Layoutredigeringsfunksjoner” 
på side 35.

4 Automatisk layout
Plasserer mønstrene automatisk, for å redusere 
plassbruk. For nærmere detaljer, se: “Automatiske 
layoutfunksjoner” på side 38.

5 Bakgrunnsskanning
Skann materialet som skal vises i bakgrunnen av 
mønsterlayoutskjermen. Du kan bruke spesifikke 
områder av materialet til å skjære ut/tegne mønstre 
eller vise et materiale som allerede har vært brukt, for 
å bruke det igjen. For nærmere detaljer, se: “Skanne en 
bakgrunn” på side 38.

Layoutredigering

Layoutredigering er tilgjengelig når du velger dette 

 fra mønsterlayoutskjermen.

Layoutredigeringsskjermen vises

1 Forstørre
Vis forstørrede mønstre. For å bla gjennom, bruk 
piltastene. 

2 Velge mønstre
Velg et individuelt mønster eller flere mønstre som 
skal redigeres. For nærmere detaljer, se: 
“Mønstervalg” på side 31.

3 Slette
Slette utvalgte mønstre

4 Flytte
Flytte utvalgte mønstre Bruk piltastene til å justere 
mønstrenes posisjon.

Husk

skjermen i layoutredigeringen, og dra det 
over skjermen.

Mønsterlayoutskjerm
ĺØvelse 1; Trinn 5  (side 26) 
Under “Velg og rediger det
andre mønsteret”

2

13

4

5
2

1

3
4

5

7 68
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5 Redigere Individuelle Mønstre
Redigere utvalgte mønstre.

Trykk for å vise mønsterredigeringsskjermen.
Fra dette skjermbildet kan individuelle mønstre 
velges.

p� For nærmere detaljer, se: “Mønsterredigering” 
på side 33.

Merk

Ŗ� Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når flere 
mønstre er valgt. 

Husk

Ŗ� Hvis skjærelinjen på et mønster strekker seg 
utover skjære-/tegneområdet på grunn av 
redigering, som f.eks. når du legger til 
sømmerom eller snur et mønster, vil linjen vises
i grått. Fortsett å redigere mønsteret for å flytte 
det innenfor skjære-/tegneområdet.

6 Samle (gruppere flere mønstre)
Når flere mønstre er valgt i layoutredigeringen, kan 
kantene på disse mønstrene samles til en enhet og 
redigeres som ett enkeltmønster. Dette er nyttig når 
du skal forstørre eller forminske flere mønstre samtidig.

For å velge flere mønstre, trykk på            i 
layoutredigeringen. For nærmere detaljer, se: “Velge 
flere mønstre” på side 31.

Samle

Forstørre flere mønstre samtidig

7 Sveising 
(flette sammen kantene på flere multiple mønstre)
Sveis sammen kantene på flere mønstre for å lage en 
jevn kant. For nærmere detaljer, se: “Sveising 
(Flette sammen flere mønstre)” på side 36.

8 Forhåndsvisning
Vis en forhåndsvisning av det redigerte mønsteret.

Sveising (flette sammen kantene på 
flere multiple mønstre)

Når flere mønstre er valgt i layoutredigeringen, kan 
kantene på disse mønstrene sveises sammen for å 
skape en enhetlig kant.

1 Velg to hjertemønstre i forskjellige størrelser og 
plasser dem i mønsterlayoutskjermen.

2 Trykk på det største hjertet, og dra det over det minste.

3 Trykk på              i mønsterlayoutskjermen.
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4 Trykk på           i layoutredigeringsskjermen.

p� &OR�N¾RMERE�DETALJER�OM�FUNKSJONENE�I�
LAYOUTREDIGERINGEN��
SE��“,AYOUTREDIGERINGSFUNKSJONERo�P½�SIDE����

5 Velg          og trykk deretter på “OK”.

p� 4O�MÐNSTERVALGFUNKSJONER�ER�TILGJENGELIGE�
I�LAYOUTREDIGERINGEN�
&OR�DETAILS�ON�VELGE�FLERE�MÐNSTRE��SEE�
n6ELGE�FLERE�MÐNSTREo�P½�SIDE����

6 Trykk på         .

7 Kontroller forhåndsvisningen og trykk 
på “OK”.

Merk

+ONTURENE�P½�DE�VALGTE�MÐNSTRENE�BLIR�SVEISET�
SAMMEN�

Merk
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Automatisk layout

Den automatiske layoutfunksjonen er nyttig når du 
ikke vil kaste bor materialet som er festet til matten.

Trykk på             i mønsterlayoutskjermen (side 35)
for å kjøre automatisk layoutfunksjon.

Merk

1 Omplassere ved å rotere mønstrene

2 Omplassere ved å rotere mønstrene 0° eller 180°

3 Omplassere uten å rotere mønstrene

Skanne et bakgrunnsbilde

I dette eksempelet skal vi bruke materialer med 
utskjæring i øvre venstre hjørne som bakgrunnsbilde.

Husk

1 Trykk             i mønsterlayoutskjermen for å 
starte bakgrunnsskanning.

Når følgende melding vises.

1

2

3
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2 Fest materialet til matten og 

trykk    i brukerpanelet.

For nærmere detaljer om å forberede materialer og 
sette inn matten, se: “Sette inn matten” 
på side 20.

Matten mates inn, og knappen “Start/stopp” lyser 
i brukerpanelet.

3 Trykk på “Start/stopp” for å starte 
skanningen.

Når materialet er skannet, vises det som 
bakgrunn for mønsterlayouten.

1 Materiale med utskjæring vist som bakgrunn

Husk

juster bakgrunnens kontrast i innstillingene.

innstillingsskjermen.

: Gjør bakgrunnsbildet mørkere.

: Gjør bakgrunnsbildet lysere.

: Viser ikke bakgrunnsbildet.

4 Trykk på .

Layoutredigeringsskjermen vises.

Husk

dra det over skjermen.

5 Bruk layoutredigeringsfunksjonene til å flytte 
mønstrene.

p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�MÐNSTRENE�KAN�
flyttes, se “Mønsterlayout” på side 35.

Husk

skjermen.

6 Kontroller at mønstrene på skjermen ikke 
overlapper utklippene på bakgrunnsmaterialet, 
og trykk deretter “OK”.

Husk

1
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Bokstaver

Bokstaver kan velges, redigeres, skjæres og tegnes 
som et enkeltmønster. Velg bokstavtype i 
skjermbildet hvor du velger mønsterkategori.

1 Velge bokstaver med dekorasjon. Bokstavene 
kan redigeres, skjæres og tegnes som et 
mønster. For nærmere detaljer, se: 
“Mønsterredigeringsfunksjoner” på side 33.

2 Skriv inn ønsket bokstavkombinasjon.

Skriv ordet “RAINBOW”

1 Velg fontkategori fra mønsterkategoriskjermen.

2 Trykk på ønsket fonttype
Velg ønsket font. Du kan velge mellom 
fem forskjellige.

3 Skriv inn bokstavene.

Tastaturet har QWERTY-layout. Når du har skrevet 
inn bokstavene, trykk på “OK”.

1 Skriveskjerm
2 Tastatur
3 Tast som velger mellom store og 

små bokstaver.

4 Mellomromstast
5 Tast som brukes til å velge bokstav/tegn/tall.
6 Backspace (sletter en bokstav fra slutten av 

bokstavene som vises)

Husk

i skjære-/tegneområdet reduseres 
bokstavstørrelsen automatisk.

4 Juster innstillinger for bokstavstørrelse og 
mellomrom.

Trykk         eller         for å justere bokstavstørrelsen 
eller mellomrommet mellom bokstavene.
Når du er ferdig å justere, trykk “Velg”.

1 Taster som justerer bokstavstørrelsen

2 Taster som justerer mellomrommet 
mellom bokstavene

3

5 Kontroller bokstavenes plassering.
For å skjære eller tegne, trykk “OK”.
For å lagre bokstavene som data, trykk ”Lagre”. 
For nærmere detaljer, se: ”Lagre” på side 41.

Husk

Når du er ferdig å skrive, kan bokstavene kun 

lenger redigere én bokstav om gangen.

2

1

1

2

3

4 5

6

1

2

3

0 6 12 0 6 12

0 6 12 0 6 12
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Mønstre og bokstaver som har blitt plassert i 
skjære-/tegneområdet kan lagres og hentes fram igjen 
senere. Både maskinens minne og en USB-nøkkel 
kan velges som plassering for lagring og innhenting.

Merk

Lagring

Tilgjengelige funksjoner

1 Trykk på “Lagre” for å vise skjermen hvor du 
kan velge målmappe.

2 Trykk på ønsket destinasjon.
p� For å lagre data på en USB-nøkkel, 

sett USB-nøkkelen inn i USB-porten 
på maskinen.

1

Trykk på denne tasten for å lagre. Når alt er 
lagret vises denne meldingen, og navnet på 
den lagrede filen vises.

2

Trykk på denne tasten for å lagre. Når alt er lagret 
vises denne meldingen, og navnet på den lagrede 
filen vises.

Merk

3 Trykk “OK” for å ferdigstille lagringen.

Plasseringen hvor du ønsker å lagre dataene 
vises igjen.

Hente fram lagrede data

Tilgjengelige funksjoner 

1 Trykk på “Lagrede Data” for å vise skjermen 
hvor du kan velge målmappe.

MINNEFUNKSJONER

Mønsterlayoutskjerm
ĺ� 5

“

21

Mønsterkategori
valgskjerm

ĺ� 2
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2 Trykk på ønsket destinasjon og velg deretter 
ønsket mønster.

p For å hente inn fra en USB-nøkkel, sett USB
nøkkelen inn i USB-porten på maskinen.

1 Hente fram fra maskinens minne.
Trykk på mønsteret som skal hentes fram, og 
se på forhåndsvisningen av mønsteret.

2 Hente fram fra USB-nøkkelen.
Hvis det ligger mapper på USB-nøkkelen, trykk 
på mappen som inneholder mønstrene.

Merk

“-

Trykk på mønsteret som skal hentes fram, og se 
på forhåndsvisningen av mønsteret.

3 Sjekk forhåndsvisningen av mønsterlayouten på 
skjermen, og trykk “OK”.

1

2

3
4

Husk

21

1

2

34
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Med penn og penneholder kan du tegne mønster på 
forskjellige materialer. Hvis du bruker 
sømmerom-innstillingene kan du også tegne mønster 
med sømmerom, og deretter skjære dem ut. 
Tegnefunksjonen kan brukes til å lage quiltedeler.

Forberedelser
Forbered følgende tilbehør til tegningen. Det er mulig 
at du må kjøpe tilleggsutstyr, avhengig av hvilken 
modell maskinen din er.
- Penneholder
- Utviskbar penn eller fargepenner
- Matte som passer til materialet du vil tegne på.
- Kniv og knivbladholder med lengde som passer til 

materialet som skal skjæres.
- Kontaktark eller støtteark som passer til stoffet som 

skal tegnes på eller skjæres.

Tegne

I denne øvelsen skal vi tegne et innebygget mønster 
i denne kategorien.

Forberede penneholderen

1 Trykk på knappen i midten av penneholderen 
for å låse opp lokket og åpne det.

2 Ta korken av pennen, sett pennen i penneholdere 
med spissen ned.

3 Lukk lokket på penneholderen.

Merk

Tegne

1 Ta tak i gripesporet på holderen, sett 
penneholderen i vognen, med lokkets 
åpneknapp vendt mot deg.

p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE��SE��-ONTERE�OG�
AVMONTERE�HOLDEREN��P½�SIDE����

2 Velg og rediger mønsteret.
p� For nærmere detaljer om hvordan du velger 

og redigerer mønstre, se ”Velge og redigere det 
første mønsteret” på seide 25.

TEGNEFUNKSJONER
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3 Sett inn matten med materialet som skal tegnes
(skjæres).
p� 3ETT�MATTEN�FORSIKTIG�INN�I�MATE½PNINGEN�OG�TRYKK

�I�BRUKERPANELET�

p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DU�SETTER�INN�
MATTEN��SE�n3ETTE�INN�MATTENo�P½�SIDE����

4 Tegne“ fra skjermbildet ” Tegne-/skjærevalg.

4EGNELINJEN��BL½	�VISES�

5 Justere tegnehastighet og -trykk.
&ÐR�MÐNSTERET�SKJ¾RES��JUSTER�HASTIGHET�OG�TRYKK�
*USTERINGENE�KAN�UTFÐRES�FRA�INNSTILLINGSSKJERMEN�

4RYKK�P½� �I�BRUKERPANELET�

4RYKK� �ELLER� �FOR�½�ENDRE�INNSTILLINGENE�

Merk

Memo

6 Trykk på “Start/stopp”  i brukerpanelet for å 
starte å tegne.

Merk

Skjære rundt tegninger

)�DETTE�EKSEMPELET�SKAL�VI�SPESIFISERE�ET�SÐMMEROM�
FOR�ET�INNEBYGGET�MÐNSTER��TEGNE�OPP�MÐNSTERET�OG�
SKJ¾RE�RUNDT�DET�

Spesifisere sømmerom

1 Trykk på mønsteret som skal skjæres ut.

2 Juster sømmerommet.
3PESIFISER�SÐMMEROMMET��$ET�ER�AVSTANDEN�FRA�
MÐNSTERETS�KANT�TIL�SKJ¾RELINJEN�RUNDT�MÐNSTERET��

3E�INNSTILLINGSSKJERMEN��4RYKK� �I�BRUKERPANELET�
FOR�½�VISE�INNSTILLINGSSKJERMEN�

4RYKK� �ELLER� �FOR�½�ENDRE�INNSTILLINGENE�

1
2
3

4RYKK�nOKo��FOR�½�AVSLUTTE�INNSTILLINGEN�OG�G½�
TILBAKE�TIL�MÐNSTERREDIGERINGSSKJERMEN�

3

1

2
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3 Velg dette sømmerommet.

Trykk  for å velge dette sømmerommet. Hvis  
vises i grått, kan sømmerommet ikke brukes.

Memo

Mønsteret i forhåndsvisningen vises med en 
tegnelinje (blå) og en skjærelinje (sort).

4 Trykk “Velg” for å ferdigstille redigeringen.

Husk

Bilde av mønsterdel som skal lages

1
2
3
4

Etter at stoffet er festet til matten med baksiden 
opp, sett matten inn i maskinen, snu mønsteret, 
tegn og skjær det.

1

5 Kontroller mønsterets layout og trykk på
“OK”.
Når du brukes stoff er det mulig at mønsteret ikke blir 
skåret ut riktig hvis det er plassert for nært kanten av 
stoffet. Da bør du flytte mønsteret slik at de ligger minst 
10 mm fra stoffkanten (kanten av skjære/tegneområdte 
som vises på skjermen).

p For å redigere mønsteret på nytt etter å ha kontrollert det,

trykk . For nærmere detaljer, se “Mønsterlayout” 

on page 35.

Skjermbildet “Tegne-/skjærevalg” vises.

Sette inn materialet
Sett inn matten med materialet som skal skjæres (tegnes) 
festet på.
Når du tegner sømmerom på baksiden av stoffet, fest 
materialet til matten med baksiden opp.

p� For nærmere beskrivelse av hvordan de fester materialet 
til matten, se “Kombinere matter og knivblader” 
på side 12.

p� 3ETT�MATTEN�FORSIKTIG�INN�I�MATE½PNINGEN�OG�TRYKK

 i brukerpanelet.

p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DU�SETTER�INN�MATTEN��
se “Sette inn matten” på side 20.

Tegne

1  Trykk på “Tegn”.

Tegnelinjen forhåndsvises.

1 32 4

1
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Knappen “Start/stopp” lyser i brukerpanelet.

2 Juster pennetrykket.
For nærmere detaljer om å justere trykket på pennen, 
se trinn 5 (side 44) i “Tegne”.

3 Trykk på “Start/Stopp” for å starte å tegne.

Når tegningen er ferdig vises en melding på 
skjermen. Trykk på “OK”, så vises skjermbildet 
“Tegne-/skjærevalg”.

1 3

Skjære

1 Trykk på “Skjær”.

Skjærelinjen forhåndsvises.

Knappen “Start/stopp” lyser i brukerpanelet.

2 Fjern penneholderen og monter knivbladholderen.

Merk

3 Trykk på “Start/stopp” for å starte skjæringen.

Skjermbildet “Tegne-/skjærevalg” vises, når 
skjæringen er ferdig.

4 Trykk på  i brukerpanelet for å kjøre ut matten.

5 Fjern mønstrene fra matten.
p For nærmere beskrivelse, se “Ta ut matten” på side 21.
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Kapittel 4 SKANNEFUNKSJONER

Et trykket bilde eller en original håndtegning kan 
skannes og skjæres til eller tegnes etter konturen. 
Dette er nyttig hvis du vil skanne bilder til 
papirhobbybruk, og klippe dem ut.

Øvelse 3 - Skanne og skjære

I denne øvelsen skal vi skanne in illustrasjon som er 
tegnet på papir, og skjære rundt den.

Forberedelser

1 Forbered originalen.

Når du bruker “Direkteskjæring”, bruk originaler av 
typene som er beskrevet nedenfor.
p� -ÐNSTRE�SOM�ER�TEGNET�TYDELIG��UTEN�GRADERINGER��

svake konturer eller uklarheter
p� -ÐNSTRE�SOM�ER�MINST��MM�I�DIAMETER
p� )KKE�BRUK�VELDIG�INTRIKATE�DESIGN

2 Trykk  for å slå på maskinen.
p� For nærmere detaljer, se: “Slå maskinen av /på” 

på side 10.

3 Monter knivbladholderen i vognen i maskinen.

p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE��SE�n-ONTERE�OG�AVMONTERE�
holderen” på side 19.

Skanne

1 Trykk på “Skann” i startskjermen for å velge 
skannermodus.

2 Velg “direkteskjæring” fra valgmenyen, under 
skannermodus.

En melding vises.

3 Fest originalen som skal skannes til matten.

SKANNING TIL SKJÆRING (Direkteskjæring)
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Husk

4 Hold matten horisontalt, sett den forsiktig inn 
i mateåpningen under rullene til venstre og 

høyre side av mateåpningen og trykk  i 
brukerpanelet.

p� &OR�N¾RMERE�DETALJER��SE��n3ETTE�INN�MATTENo�
P½�SIDE����

+NAPPEN�n3TART/3TOPPo�LYSER�I�BRUKERPANELET�

5 Trykk på “Start/stopp” for å starte skanningen.

.½R�SKANNINGEN�ER�FERDIG�VISES�TEGNINGEN�P½�
SKJERMEN�

6 Kontroller forhåndsvisningen og trykk på “OK” .

Redigere skjærelinjer

1 Når du skal trimme bildet, (bruk 
berøringspennen, trykk på        og dra den 
deretter til ønsket størrelse på bildet.

2 Trykk “OK” for å skjære rundt bildet.

p� 4RYKK���������������FOR�½�SKJ¾RE�FLERE�FORSKJELLIGE�FORMER�
SOM�EN�RAMME�RUNDT�DET�SKANNEDE�BILDET��&OR�
N¾RMERE�DETALJER�OM�½�VELGE�RAMME��SE��n!VANSERTE�
SKJ¾REFUNKSJONERo�P½�SIDE����

Skjære

1 Trykk på “Skjær”.

n3KJ¾RoKNAPPEN�MARKERES��OG�n3TART�STOPPo
KNAPPEN�LYSER�I�BRUKERPANELET�

2 Trykk på “Start/stopp” for å starte skjæringen.
p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�MATTEN�TAS�UT�ETTER�
SKJ¾RING��SE�n4A�UT�MATTENo�P½�SIDE����
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Avanserte skjærefunksjoner

Konturavstand
Spesifiser avstanden fra skjærelinjen til konturen av det 
skannede bildet.

1 Mønsterets kontur
2 Skjærelinje
3 Konturavstand

Tilgjengelige funksjoner

Når innstillingsskjermen vises. Trykk  eller  
to for å justere denne innstillingen.

Kontur og ramme
Alle former kan spesifiseres som skjærelinje for det 
skannede bildet.

Tilgjengelige funksjoner

Når innstillingsskjermen vises.

1 Kontur
Trykk her for å lage en skjærelinje som følger konturen av 
det skannede bildet.

2 Rammeformer

Trykk  eller  for å bla opp eller ned listen 
som viser rammene.

3 Innramming
Trykk på rammen du ønsker for å legge den til det 
skannede bildet og lage en skjærelinje som følger 
formen dens
p� (VIS�DU�HAR�FLERE�BILDER�KAN�DU�VELGE�RAMME�
TIL�HVERT�BILDE�

4 Forhåndsvisning
Vis en forhåndsvisning av bildet sammen med 
skjærelinjen fra rammen du valgte.

Bildetrimming ĺØvelse 3; Trinn 2  (side 48) 
i “Redigere skjærelinjer”

3
1

2

Bildetrimming ĺØvelse 3; Trinn 2  (side 48) 
i “Redigere skjærelinjer”

4

2

3

1
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Et trykket bilde eller en original håndtegning kan 
skannes og skjæres til eller tegnes etter konturen, 
og deretter lagres som data.

Øvelse 4- Lage skjæredata

I denne øvelsen skal vi lagre en illustrasjon som er 
tegnet på papir, som skjæredata.

Skanne

1 Trykk på “Skann” i startskjermen for å velge 
skannemodus.

2 Velg “skanne til skjæredata” fra valgmenyen, 
under skannermodus.

En melding vises.

3 Fest originalen som skal skannes til matten.

p� 3ETT�MATTEN�FORSIKTIG�INN�I�MATE½PNINGEN�OG�TRYKK

 i brukerpanelet.

p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DU�SETTER�INN�
MATTEN��SE�n3ETTE�INN�MATTENn�P½�SIDE����

Husk

4 Trykk på “Start/stopp” for å starte skanningen.

.½R�SKANNINGEN�ER�FERDIG�VISES�TEGNINGEN�P½�
skjermen.

Redigere skjæredata

1 Hvilken type skjærelinje du vil bruke, i 
bilderedigeringsskjermen.

"ILDETS�FORM�REGISTRERES��OG�SKJ¾RELINJER�OPPRETTES��
basert på ett av tre kriterier. I dette eksempelet 

trykk  FOR�½�OPPRETTE�SKJ¾RELINJER�VED�

hjelp av automatisk gjenkjenning.

OPPRETTE SKJÆREDATA (Skanning til skjæring)

2

1

3
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1 Kontursporing
Hvis du ønsker å skjære/tegne langs konturen av et 
bilde, velg dette for å konvertere konturen til en 
skjærelinje. Dette er nyttig for å lagre data som 
illustrasjonstegning for applikering, f.eks.

2 Regionsporing
Velg dette for å spore de fargede delene som 
regioner, og opprette en skjærelinje rundt hver 
region. Utklipp kan lages ved å bruke tykke 
håndtegnede linjer, som f.eks. konturer fra bilder, 
eller tekstillustrasjoner. Da kan du bruke både 
utklippsmønstre og materialet de klippes ut 
fra - som blonde, f.eks.

3 Linjesporing
Velg dette for å spore langs midten av linjene og 
konvertere dem til en skjærelinje. Dette er nyttig hvis 
du vil spore mønstre som består av flere deler, og 
lage skjærelinjer for hver del.

Husk

spores som linjer.

2 Bruk berøringspennen, trykk på  og dra for 
å trimme skjærelinjene slik at de kan lagres som 
data. Trykk deretter på “Lagre”.

Skjermbildet hvor du velger målmappe vises igjen.

Lagre data

1 Velg hvor du vil lagre dataene.

Velg enten USB-nokkel eller maskinens minne til å 
lagre dataene. Trykk på ønsket destinasjon. I dette 
eksempelet skal vi lagre i maskinens minne. For å 
lagre på en USB-nokkel, sett USB-nøkkelen inn i 
USB-porten på maskinen.

Trykk for å ferdigstille lagringen. Når dataene 
er lagret, vises denne meldingen.

2 Trykk “OK” for å ferdigstille lagringen.

Skjermbildet hvor du velger målmappe 
vises igjen.

3 Trykk på   i brukerpanelet for å kjøre ut 

matten. Fjern deretter originalen fra matten. 

Hente fram lagrede skjæredata
Lagrede skjæredata kan hentes fram igjen når du 
vil skjære.

1 Fest materialet til matten, og plasser den 
i åpningen.

p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DU�FESTER�
materialet, se “Kombinere matter og knivblader” 
på side 12.

p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DU�SETTER�
inn matten, se “Sette inn matten” på side 20.

2 Hente fram lagrede skjæredata.
p� &OR�N¾RMERE�BESKRIVELSE�AV�HVORDAN�DU�HENTER�

fram data, følg instruksjonene under “Hente fram” 
på side 41.

Mønsterlayouten forhåndsvises.

Forskjeller i skjærelinjer avhenger av 
sporingstandarden.

1 Kontur
sporing

2 Region 
sporing

3 
sporing
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3 Rediger skjæredata som ønsket, og start deretter 
skjæring eller tegning.

For nærmere beskrivelse av hvordan du utfører 
skjæring, følg instruksjonene i “Sette inn matten” 
(side 20) og “Skjæring” (side 21).

Husk

Etter å ha hentet fram skjæredata til 
layoutskjermen, bruk redigeringsfunksjonene 
til å velge punktene du vil slette. 
For nærmere beskrivelse av funksjonen, se 
“Velge flere mønstre”på side 31.

1

2

Spesifiser området med de uønskede prikkene, 
og trykk deretter “OK”.

Trykk  for å slette alle punktene du har valgt.

Redigere bilder

Ved å justere utdata-nivåene for et skannet bilde, 
kan du gjengi bildet på mange forskjellige måter.

Tilgjengelige funksjoner

Spesifisere størrelsen på punkt som 
skal slettes
Rens bildet ved å slette små punkt, uønskede linjer 
eller tekst.
I følgende eksempel skal vi skanne tre bilder av 
forskjellig størrelse (4 mm, 40 mm, 100 mm). 

1 Velg en av de tre sporingsmåtene og 

trykk              for å vise funksjon valgskjermen.

2 Trykk  for å vise innstillingsskjermen.

2

1

Bilderedigering ĺ 1 ( 50)
“ ”
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3 Spesifiser en gjenstandsstørrelse som er mindre 
enn det som ikke skal gjøres om til skjærelinjer.

1 Forstørre
3 Taster som justerer størrelsen
5 Låse/låse opp størrelsesforholdene

1 Opprettet skjærelinje
2 Ikke opprettet skjærelinje

Trykk på “OK” (4) for å aktivere innstillingene.

Stille inn bildesporingsnivå
Konverter et bilde med gradering eller skyggelegging til 
et totonet (sort/hvitt) bilde, og lag deretter skjærelinjer 
for det bildet.
I følgende eksempel skal vi skanne tre bilder av 
forskjellig tone (lys, medium, mørk).

1 Trykk   i funksjonsvalgskjermen 
for å vise innstillingene. 

2 Spesifiser grensen for å konvertere et bile til 

totonet bilde, ved å bruke          og          . 

1 Opprettet skjærelinje
2 Ikke opprettet skjærelinje

Trykk på “OK”  for å aktivere innstillingene. Trykk 

 for å gå tilbake til forrige skjermbilde uten 
 å aktivere innstillingene.

3

4

2

1

5

Trykk  (2) for å gå tilbake til forrige 
skjermbilde uten å aktivere innstillingene.
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Et mønster som er skrevet ut på papir, et bilde, 
en mønstermal eller en original håndtegnet 
illustrasjon kan skannes og lagres som bildedata 
på en USB-nøkkel.
Dette er nyttig for å lagre et originalbilde som 
sikkerhetskopi før du skjærer.

Merknader om skanning

Spesifikasjoner for skanning
Skanneformat: Farge
Lagret filformat: jpg
Maks skanneområde: 
296 mm ! 298 mm (11 3/4" ! 11 3/4").

Materialer som kan skannes

Husk

I “Skann til USB”-modus, kan ikke matten med 
størrelse 12" ! 24" (305 mm ! 610 mm) brukes.
Bruk ekstramatten for å sikre at papiret eller 
stoffet festes godt. Matten kan brukes uten å 
feste papiret eller stoffet til matten.

Øvelse 5 - Skanne til USB

I denne øvelsen skal vi lagre en illustrasjon som er 
tegnet på papir, som JPEG-data på en USB-nøkkel.

Skanneinnstillinger

1 Sett USB-nøkkelen inn i USB-porten 
på denne maskinen.

2 Trykk på “Skann” i startskjermen for 
å velge skannemodus.

3 Velg “skanne til USB” fra valgmenyen, 
under skannermodus.

En melding vises.

4 Trykk          for å vise skannerinnstillingene.

Spesifiser størrelsen på området som skal skannes, 
og skanneoppløsningen.

5 Trykk          (for “skannestørrelse”) for 
å vise skannerinnstillingene.

SKANNE BILDER (Skann til USB)

med lavtakket, klebrig matte/
standard matte

Tykkelse Maks. 1.5 mm

Type Papir/stoff
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6 Velg størrelse på området som skal skannes.
Fra listen, trykk på tasten hvor du velger størrelsen på 
originalen som skal skannes. For dette eksempelet 
skal vi velge A4.

1 Taster som velger størrelsen
2 Trykk  for å avbryte innstillingen og gå 

tilbake til forrige skjermbilde.
3 Trykk for å bla gjennom listen.

Etter at tasten du valgte er markert, trykk 
“OK”  for å ferdigstille innstillingene.

7 Trykk          (for “skanneoppløsning”) for 

å vise innstillingene for oppløsningen.

8 Velg oppløsning.
Fra listen, trykk på tasten hvor du velger oppløsning.
I dette eksempelet skal vi velge 150 dpi.

1 Taster som velger oppløsning
2 Trykk  for å avbryte innstillingen og gå 

tilbake til forrige skjermbilde.
Etter at tasten du valgte er markert, trykk
“OK” for å ferdigstille innstillingene.

9 Kontroller innstillingene og trykk på “OK”. 

En melding vises.

Skanne og lagre

1 Fest originalen som skal skannes til matten.

Merk

Plasser originalen som skal skannes slik at 
den er i liggende posisjon. 

1 12" ! 12" (305 mm ! 305 mm)
2 Brev (216 mm ! 279 mm)
3 A4 (210 mm ! 297 mm)
4 8" ! 8" (203 mm ! 203 mm)
5 5" ! 7" (127 mm ! 178 mm)
6 4" ! 6“ (102 mm ! 152 mm)
7 3.5" ! 5" (89 mm ! 127 mm)

2 Sett matten forsiktig inn i mateåpningen
For nærmere detaljer om å  sette inn matten, 
se: “Sette inn matten” på side 20.

3 Trykk på “Start/stopp” for å starte skanningen.
Dataene lagres samtidig som 
originalen skannes.
Når skanning og lagring er ferdig vises en 
melding på skjermen.

4 Trykk på “OK” for å gå ut av “Skann til USB” 
modus.

5 Trykk på  i brukerpanelet for å kjøre 

ut matten.

6 Ta ut USB-nøkkelen fra USB-porten på 
denne maskinen.

7 Kontroller de lagrede bildedataene 
fra en datamaskin.

21

3

21

1

2

34567
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Kapittel 5 TILLEGG

Utskiftningskriterier

For at maskinen skal brukes trygt og riktig, 
følg disse kriteriene for å erstatte utskiftbare deler. 
Hvis maskinen blir våt, kontakt forhandleren som 
solgte deg denne maskinen, eller det nærmeste 
autoriserte servicesenteret. For nærmere 
detaljer om tilleggsutstyr, se: “Tilleggsutstyr” 
på side 66.

Matte
p Når klebestyrken reduseres
p Når det er mange skjærespor i matten

Knivblad
p Når skjærekantene på materialet blir rufsete 

og reduserer kvaliteten på det ferdige produktet
p Når knivbladet blir sløvt

Klebrig støtteark til stoff, med høye takker
p Når klebestyrken reduseres
p Når stoffet som festes på blir krøllete i løpet av 

skjæring

Skannematte
p Når matten og beskyttelsesarket blir skittent 

og reduserer kvaliteten på skannede bilder

Skifte knivbladet

Fjerne

1 Skru lokket av holderen og ta det av

2 Sett knivbladet rett inn i gummidelen på 
baksiden av den medfølgende spatelen.

1 Gummidel

FORBRUKSVARER

1
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3 Trekk holderen oppover for å sikre bladet 
inne i gummidelen.

Montere

1 Grip skaftet på det nye bladet, og
sett det inn i knivbladåpningen på enden 
av holderen.
Bladskaftet holdes på plass av en magnet inne i 
holderen. Sett bladskaftet forsiktig på plass, 
og slipp det forsiktig når det klikker på plass 
mot magneten.

2 Skru lokket rundt for å feste det til holderen.
Fest lokket grundig, til knivbladet er skrudd helt ut. 
Løsne deretter lokket til bladet ikke lenger er synlig.

1 Skru fast lokket til knivbladet er skrudd helt ut.
2 Løsne lokket til bladet ikke lenger er synlig fra lokket. 

Merk

Løsne lokket til tuppen på knivbladet ikke lenger 
er synlig. Målene for knivbladlengde som vises 
på holderen gjelder fra kniven begynner å vises 
fra lokkets ende. For nærmere detaljer, 
se: “Justere knivbladet” på side 18.

2

1
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Rengjøring

Rengjøre matten
Rester av materialer som har blitt skåret må ikke 
ligge igjen på matten, da mister den klebestyrke 
og kan hindre riktig bruk. Rengjør matten med jevne 
mellomrom. Bruk den medfølgende spatelen, skrap 
forsiktig av alle rester som sitter igjen på matten.

Bruk pinsett (må kjøpes separat) til å fjerne tråder 
fra stoff som sitter igjen på matten.

Rens punktmerkene på matten, og områdene rundt.

Merk

Ikke bruk alkohol eller vann til å rense matten.
Når matten ikke er i bruk, rens den og oppbevar 
den med beskyttelsesarket på. Ikke sett på 
beskyttelsesarket mens matten er fuktig. 
Ellers vil klebestyrken reduseres.
Ikke bøy matten når den settes til oppbevaring.
Oppbevar matten ved romtemperatur, 
og på et sted som ikke er utsatt for høy 
temperatur, luftfuktighet eller direkte sollys.
Hvis matten har mistet klebestyrken, 
erstatt den med en ny. For nærmere detaljer 
om tilleggsmatter, se: “Tilleggsutstyr” på side 66.

Rengjøre holderen
Hvis rester av materialer, lo eller støv samles i 
holderen, kan det føre til at den ikke fungerer 
som den skal. Rens holderen etter hver bruk.

1 Skru lokket av holderen og ta det av.

2 Bruk en børste (må kjøpes separat) til 
å fjerne rester, lo og støv.

Pass ekstra godt på å fjerne lo og støv fra knivbladet. 
Hvis lo og støv får samle seg mellom knivbladet 
og holderen, kan ikke bladet rotere som det skal, 
og kvaliteten på skjæringen blir dårlig.

3 Fest lokket på holderen.
For nærmere detaljer om å feste lokket, se “Montering” 
på side 57.

VEDLIKEHOLD
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Rengjøre innsiden av maskinen
Hvis det oppstår vertikale linjer eller blanke 
områder i det skannede bildet, kan lo eller støv 
ha samlet seg inne i maskinen. Loen kan også feste 
seg til overflaten av rullene, slik at matten ikke 
blir ført fram og tilbake slik den skal. 
Bruk en myk børste til å rengjøre den.

1 Slå av maskinen og trekk ut strømledningen, 
koble likestrømsadapteret fra kontakten 
på baksiden av maskinen.

2 Åpne dekselet på forsiden av maskinen.

3 Fjern holderen fra vognen.

4 Bruk en børste (må kjøpes separat) 
til å gjøre rent rundt mateåpningen og vognen.

Rengjøre skannerglasset

Hvis det oppstår uønskede vertikale linjer på 
skannede bilder, eller dersom skanningen ikke 
utføres som den skal, er det mulig at skanneområdet 
i maskinen har blitt skittent. Rengjør skannerglasset 
på bunnen av maskinen.

1 Slå av maskinen og trekk ut strømledningen, 
koble likestrømsadapteret fra kontakten 
på baksiden av maskinen.

2 Sett brukerpanelet i oppbevaringsposisjon.
Løft panelet til det står vertikalt. Deretter senkes 
det og settes ned.

3 Mens du trykker på spaken i bunnen av 
maskinen, trekk dekselet opp.

1 2
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4 Fukt en lett, lofri klut med vann, vri den godt, 
og vask forsiktig av skannerglasset på 
bunnen av maskinens innside.

5 Sett spaken på dekselet inn i hakket på 
monteringsåpningen, og fest deretter 
dekselet på maskinen igjen.

1 Hakk

6 Utfør en testskanning etter rengjøringen.

Justere skjermen

Hvis skjermen ikke reagerer som den skal når du 
trykker på knapper (maskinen gjør ikke det den skal, 
eller starter en annen funksjon), følg instruksjonene 
nedenfor, for å stille inn riktig.

1 Hold fingeren din over LCD-skjermen, 
og slå maskinen av, og deretter på igjen.

Justeringsskjermen for berøringspanelet vises.

2 Bruk den medfølgende berøringspennen. 
Trykk forsiktig i midten av hver +, fra 1 til 5.

Når du har utført justeringen av berøringspanelet, 
vises meldingen “VELLYKKET” på skjermen.

3 Slå maskinen av, og deretter på igjen.

Merk

Hvis du har utført skjermjusteringen og 
skjermen fremdeles ikke fungerer riktig, eller 
hvis du ikke får utført justeringene, kontakt 
forhandleren hvor du kjøpte denne maskinen, 
eller nærmeste autoriserte servicesenter.

1
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Hvis maskinen ikke fungerer riktig lenger, kontroller for følgende mulige feilkilder før du kontakter service.
De fleste problemer kan løses på egen hånd. Hvis du trenger hjelp, kan du finne nye Spørsmål&Svar og 
feilsøkingstips på Brother Solutions Center. Gå til http://solutions.brother.com.
Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandleren som solgte deg denne maskinen, eller det nærmeste 
autoriserte servicesenteret.

Strøm

Matte

Papir/stoff setter seg fast

FEILSØKING

Symptom Mulige årsaker (eller resultater) Løsninger Henvisning

Maskinen vil ikke starte.
Likestrømsadapteret er ikke koblet 
skikkelig til maskinen.

Sjekk at adapteret er koblet til maskinen 
og at strømledningen er koblet til 
adapteret og en stikkontakt.

side 10.

Matten kan ikke 
settes inn.

Da matten ble forsøkt satt inn, 
ble den ikke plassert under 
materullene.

Sett matten forsiktig inn, slik at den føres 
jevnt inn i guidene på høyre og venstre side 
av åpningen, og plasseres under materullene.

side 20.

Sett matten forsiktig inn i mateåpningen 
og trykk på “Feed”. side 20.

Matten gjenkjennes ikke.

Punktmerkene på matten som er 
satt inn har blitt skitne.

Rens punktmerkene på matten, 
og områdene rundt. side 58.

Punktmerkene på matten som er 
satt inn skjules av materialet som er 
festet på matten.

Materialet må festes slik at det holdes 
innenfor det klebrige området av matten. side 12.

Matten ble satt inn slik at siden med 
materialet på er vendt ned.

Sett inn matten slik at siden med 
materialet på er vendt opp. side 20.

Matten mates inn med 
feil vinkel.

Matten ble satt inn i åpningen 
med feil vinkel.

Trykk på “Feed” for å kjøre ut matten, 
og sett den deretter vinkelrett inn igjen. side 20.

Hjørnene på matten blir deformert. 
(bøyd). Erstatt matten med en ny. side 56.

Materialet som skal 
skjæres/tegnes på, eller 
originalen som skal 
skannes, lar seg ikke 
feste til matten.

Materialet stikker utenfor det 
klebrige området av matten.

Materialet må festes slik at det holdes 
innenfor det klebrige området av matten.

side 12.

Mattens klebestyrke har blitt 
redusert.

Erstatt matten med en ny. side 56.

Matten kan ikke 
kjøres ut.

Materialet som skal skjæres/tegnes 
på, eller originalen som skal 
skannes sitter fast i maskineriet.

Trykk på “Feed” for å kjøre ut matten. 
Hvis matten ikke lar seg kjøre ut, 
slå av maskinen og trekk matten 
forsiktig ut.

side 21.

Når matten er satt inn, 
løsner materialet fra den.

Matten ligger ikke vannrett på grunn 
av materialets vekt.

Hold matten vannrett med hendene 
mens den kjøres inn. side 21.

Mattens klebestyrke har blitt 
redusert. Erstatt matten med en ny. side 56.

Matten kan ikke mates 
inn.

Noe stenger veien rundt åpningen, 
på baksiden av maskinen.

Sjekk at det er plass ved området rundt 
åpningen på baksiden, til at matten kan 
komme ut.

side 9.

Overflaten maskinen står på 
er ujevn. Plasser maskinen på en flat, jevn overflate. —

Symptom Mulige årsaker (eller resultater) Løsninger Henvisning

Symptom Mulige årsaker (eller resultater) Løsninger Henvisning

Da matten ble satt inn trykket du 
ikke på “Feed”-knappen.
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Skjæring

Matten eller materialene 
hekter seg fast på en 
materulle når matten 
settes inn.

Mattens klebestyrke har blitt 
redusert eller materialet er ikke 
festet godt nok.

Trykk på “Feed” for å kjøre ut matten, 
og bruk en annen matte.

side 21, 
side 56.

Materialet stikker utenfor det 
klebrige området av matten.

Trykk på “Feed” for å kjøre ut matten, 
deretter må materialet festes slik at det 
holdes innenfor det klebrige området av 
matten.

Matten eller materialene 
hekter seg fast på en 
materulle i løpet av 
skjæring/tegning.

- Mattens klebestyrke har blitt 
redusert eller materialet er 
ikke festet godt nok.

- Materialet stikker utenfor det 
klebrige området av matten.

Trykk på “Start/stopp” for å avbryte 
prosessen. Følg instruksjonene på 
skjermen og trykk "Feed" for å kjøre ut 
matten. 
Hvis matten ikke lar seg kjøre ut, slå av 
maskinen, fjern holderen, og trekk matten 
forsiktig ut. 
Når matten er fjernet fra maskinen, 
erstatt den med en ny matte, og fest 
materialet slik at det holdes innenfor 
det klebrige området av matten.

Matten mates inn med 
feil vinkel, og setter seg 
fast i løpet av 
skjæring/tegning.
Materialet som skal 
skjæres/tegnes på, eller 
originalen som skal 
skannes, løsner i løpet 
av skjæring/skanning.

Materialet som skal 
skjæres til setter seg 
fast på tuppen av 
knivbladet.

Støv eller lo har samlet seg i 
holderen. Rens holderen. side 58.

Knivbladet er slitt. Erstatt knivbladet med et nytt. side 56.

Materialet som skjæres til kan ikke 
brukes i denne maskinen.

Bytt ut materialet med ett som kan 
brukes i denne maskinen. side 11.

Maskinen stoppet midt 
i en prosess.

Av sikkerhetsårsaker vil maskinen 
stoppe hvis panelet blir berørt i 
løpet av skjæring/tegning.

Følg instruksjonene i meldingen som 
vises på skjermen. Trykk på “OK” for å 
flytte vognen tilbake til startposisjon. 
Sett inn matten og start prosedyren på 
nytt.

—

Deler av materialet som 
skal skjæres blir ikke 
skåret. Noen områder 
blir ikke skåret.

Knivbladet som brukes passer 
ikke til dette materialet. Bruk et knivblad som passer til materialet. side 12.

Knivbladet stikker ikke langt nok 
ut fra holderen.

Ta holderen ut av vognen og juster 
knivbladet. side 18.

Mattens klebestyrke har blitt 
redusert eller materialet er ikke 
festet godt nok.

Erstatt matten med en ny. side 56.

Knivbladet er slitt. Erstatt knivbladet med et nytt. side 56.

Materialet som skjæres til kan ikke 
brukes i denne maskinen.

Bytt ut materialet med ett som kan 
brukes i denne maskinen. side 11.

Skjæretrykket (“Skjæretrykk”) 
passer ikke.

Juster innstillingen “Skjæretrykk” i 
innstillingsskjermen.

side 18,
side 23.

Støv eller lo har samlet seg i 
holderen. Rens holderen. side 58.

Mellomrommet mellom mønstrene 
er for lite.

Plasser mønstrene på nytt med større 
mellomrom.
Still inn til "3" eller høyere i innstillingen 
“Mønstermellomrom”, og plasser 
mønstrene på nytt, eller bruk automatisk 
layoutfunksjon.

side 24,
side 38.

Du har ikke brukt verken støtteark 
med høye takker eller 
påstrykningsark på stoffet som 
skal skjæres til.

Fest støtteark med høye takker eller 
påstrykningsark på stoffet som skal 
skjæres til.

side 13,
side 15.

Stoffet sitter ikke godt nok fast på 
matten med høye takker og klebrig 
støtte, og stoffet er festet på riktig 
side av amtten.

Sett stoffet hardere fast til matten, 
ved å trykke med håndtaket på den 
medfølgende spatelen over hele stoffets 
overflate.

side 14.

Symptom Mulige årsaker (eller resultater) Løsninger Henvisning

Symptom Mulige årsaker (eller resultater) Løsninger Henvisning

side 12, 
side 21.

side 12, 
side 21, 
side 56.



63

5

Tegning

Skanning

Deler av materialet som 
skal skjæres blir ikke 
skåret. Noen områder 
blir ikke skåret.

Påstrykningsarket er ikke godt nok 
festet til stoffet.

Stryk over hele kontaktarket for å feste 
det på stoffets bakside. side 16.

Det er dype kutt 
gjennom hele matten.

Knivbladet stikker for langt ut fra 
holderen.

Ta holderen ut av vognen og juster 
knivbladet. side 18.

Skjæretrykket (“Skjæretrykk”) 
passer ikke.

Juster innstillingen “Skjæretrykk” 
i innstillingsskjermen.

side 18,
side 23.

Tegnelinjen er tykkere 
eller tynnere enn den 
skulle være.

Tegnehaastigheten eller 
tegnetrykket passer ikke.

Juster innstillingen “Tegnetrykk” 
i innstillingsskjermen.
For å tegne tykkere linjer, øk trykket. 
For å tegne tynnere linjer, senk trykket. 
For å tegne tykkere linjer, reduser 
tegnehastigheten. For å tegne tynnere 
linjer, øk tegnehastigheten. 
Når innstillingene er justert, utfør en 
prøve tegning.

side 23.

Skanneren skanner 
ikke riktig bilde. Skannerområdet er stilt inn feil.

I “Skann til USB”-modus, spesifiser 
papirstørrelse med innstillingen 
“Skannestørrelse”.

side 54.

I “Direkteskjæring” eller “Skann til 
skjæredata”-modus, beskjær bildet i 
redigeringsskjermen etter skanning.

side 48,
side 51.

Skanningen utføres 
ikke riktig (det er 
uønskede linjer i det 
skannede bildet).

Skannerglasset er skittent. Rengjør skannerglasset på bunnen av 
maskinen. side 59.

Originalen som skannes er skitten 
eller rispet.

I “Skann til skjæredata”-modus, fjern 
tynne linjer eller smuss ved hjelp av 
bilderedigeringsfunksjonen.

side 52.

Linjene fra matten blir 
skannet.

Originalen er transparent, og gjør 
at linjene fra matten blir skannet.

I "Skann til skjæredata"-modus, fjern 
linjene ved hjelp av 
bilderedigeringsfunksjonen.

side 52.

Det skannede bildet er 
rødt.

Når du har brukt ekstramatten til 
skanning, har skanningen blitt utført 
uten å ta bort den blå tapen.

Ta bort den blå tapen fra ekstramatten 
før du skanner. —

Symptom Mulige årsaker (eller resultater) Løsninger Henvisning

Symptom Mulige årsaker (eller resultater) Løsninger Henvisning

Symptom Mulige årsaker (eller resultater) Løsninger Henvisning
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I denne tabellen finner du noen av feilmeldingene som kan dukke opp mens maskinen er i bruk - og forslag 
til løsninger.
Utfør det som er nødvendig i følge instruksjonene i meldingen eller løsningen som beskrives her.
Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandleren som solgte deg denne maskinen, eller det nærmeste 
autoriserte servicesenteret.

FEILMELDINGER

Feilmeldinger Årsaker/løsninger

En feil har oppstått. Slå maskinen av, og på igjen. Slå maskinen av, og på igjen.

Det har oppstått feil i maskinens minne.
Start minne.

Dataene i maskinens minne inneholder feil.
Start maskinen på nytt.

Kan ikke utføres pga. for mange mønstre.

Meldingen vises i følgende situasjoner:
- 301 eller flere mønstre skjæres ut i “direkteskjæring”- 

modus.
- 301 eller flere mønstre er lagret som skjæredata i 

“skann til skjæredata”-modus.
Reduser antallet mønstre.

- Det er for mange skjærelinjer som skal opprettes etter 
at mange små mønstre er skannet.

- Det er for mange lyse mønstre for å konvertere dem til 
totonede (sort/hvitt) mønstre, mens bildets 
sporingsnivå justeres. 

Skann bildene igjen etter å ha redusert antall mønstre i 
originalen.

Kan ikke utføres uten mønster.

Kan ikke utføres uten mønster.
Sjekk bildet som skal skannes og juster skanneområdet, 
bildesporingsnivå og innstillinger for “slett størrelse”. 
Dessuten, bytt ut bildet som ble skannet med ett som 
kan leses bedre.

Lengden på bokstavkombinasjonen er for stor for matten. Reduser antallet bokstaver slik at lengden passer inn på 
12-tommersmatten (maks lengde er 297 mm).

Knivbladet kunne ikke settes i startposisjon.
Slå av maskinen.

Slå maskinen av, og på igjen.
Knivbladet kunne ikke settes i gang.
Slå av maskinen.

Du kan ikke legge til flere mønstre. Det er ikke mulig å kombinere flere enn 301 mønstre. 
Reduser antallet mønstre.

Det finnes ingen mønstre i det aktuelle området.

Det er ingen mønstre som skal skjæres eller tegnes innenfor 
skjæreområdet.
For å skjære eller tegne et mønster som ligger utenfor 
området, øk innstillingen for skjæreområde, eller flytt 
mønstrene inn i området som er spesifisert som 
skjæreområde (side 23).

Ikke nok minne til å lagre data. Slett filer fra maskinens minne eller USB-nøkkelen.

Ikke nok plass på matten.
Sjekk mønsterets størrelse, plass på matten, 
skjæreområde (innstilling) eller mønsterintervall (innstilling).

Utfør en av følgende prosedyrer for å plassere mønstrene.
- Slett et mønster som allerede er plassert i 

mønsterlayoutskjermen.
- Endre størrelsen på et mønster som er plassert.
- Spesifiser et større skjæreområde (innstilling) (side 23).
- Reduser mellomrommet mellom mønstrene med 

innstillingen "mønsterintervall".

Ikke nok plass på matten.
Maks: 10 (eksempel: utregnet nummer)

Siden det er for mange mønstre, kan de ikke plasseres.
Reduser antallet mønstre til maksimalt antall som vist 
på skjermen.

OK å hente fram og fortsette med forrige minne? For å bruke data fra forrige gangs bruk, trykk “OK”. (side 24).

Mønstrene kan ikke forenes.
Ugyldig valg av par.

Meldingen vises når du vil forene mønstre.
Mønstre med sømmerom og mønstre uten sømmerom er 
valgt som par. Velg mønsterpar hvor begge har sømmerom, 
eller begge ikke har sømmerom.
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Mønstrene kan ikke sveises.
Enkelte mønstre kan ikke akseptere overlapping.

Meldingen vises når du vil sveise mønstre.
- Mønstrene overlapper ikke. Plasser dem på nytt slik at 

de overlapper. Å forene mønstrene kan være et 
alternativ, avhengig av hva du ønsker å oppnå.

- Et mønster med sømmerom er valgt. 
Deaktiver sømmerominnstillingen og sveis 
mønstrene. 

- En åpen form er valgt som mønster. Kun lukkede former 
kan sveises. Å forene mønstrene kan være et alternativ, 
avhengig av hva du ønsker å oppnå.

Mønstre kan overlappe, siden sømmerommet er stilt inn 
som stort, på maskinen.

Når sømmerominnstillingen for et mønster er større enn 
ved forrige gangs bruk, er det mulig at kantene kan 
overlappe mønstrene ved siden av. Juster 
sømmerominnstillinger. Eventuelt, øk mellomrommet 
mellom mønstrene

En skannefeil har oppstått.
Slå av maskinen.

Slå maskinen av, og på igjen. Prøv deretter å utføre 
skanningen på nytt.

Dataene kan ikke slettes. USB-nøkkelen som brukes fungerer muligens ikke med 
denne maskinen. Dersom du tar ut USB-nøkkelen og prøver 
på nytt, og meldingen vises på nytt - bruk en annen 
USB-nøkkel. For informasjon om USB-nøkler som er 
kompatible med denne maskinen, se vår nettside: 
“http://solutions.brother.com”.

Dataene kan ikke leses.

Dataene kan ikke lagres.

Matten gjenkjennes ikke.
Matten blir kjørt ut.

En matte som ikke gjenkjennes har blitt satt inn. Dersom 
du bruker en matte som ikke er laget spesifikt for denne 
maskinen, bytt den ut med en matte som kan brukes.

Rens punktmerkene på matten, og områdene rundt. 
Hvis matten fremdeles ikke kjennes igjen, 
bytt den ut med en annen.

Enkelte mønstre kan ikke akseptere sømmerom. Sømmerom kan ikke stilles inn for komplekse mønstre. 
Velg et mønster med en enklere form. 
Det kan hjelpe å utvide sømmerommet (skygge) 
med 2mm eller mer.

Enkelte mønstre kan ikke stilles inn med skjæreavstand 
fra konturen.

Et mønster som ikke kan lagres til USB er inkludert her.
Lagre mønsteret i maskinens minne.

Avhengig av mønster er det mulig at det ikke kan lagres 
på en USB-nøkkel.

Et mønster har havnet utenfor det aktuelle området. 
Mønsteret kan ikke skjæres eller tegnes. 
OK å fortsette?

Ett eller flere mønstre har havnet utenfor skjæreområdet. 
Hvis mønstrene utenfor skjæreområdet ikke skal skjæres 
eller tegnes, fortsett prosessen. 
For å skjære eller tegne et mønster som ligger utenfor 
området, øk innstillingen for skjæreområde, eller flytt 
mønstrene inn i området som er spesifisert som 
skjæreområde (side 23).

Dataene er for kompliserte og kan ikke konverteres.
Når du sveiser eller forener mønstre.
Reduser antallet mønstre eller endre mønstrene til noen 
med enklere design.

Matten kan ikke brukes. Denne matten er av en type som ikke kan brukes til 
funksjonen du vil utføre. Bytt ut matten.

Feilmeldinger Årsaker/løsninger
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Du kan bruke en USB-nøkkel til å oppgradere 
maskinens programvare. For 
oppgraderingsinformasjon, se detaljer som er 
publisert på Brother Solutions Center 
(http:// solutions.brother.com/). Hvis en 
oppgraderingsfil er publisert, last den ned og 
oppgrader maskinen i henhold til følgende 
instruksjoner.

1 Mens du holder inne    i brukerpanelet, 

trykk på         for å slå på maskinen.

2 Sett USB-nøkkelen med oppgraderingsfilen 
inn i USB-porten på denne maskinen.

USB-nøkkelen må ikke inneholde noen andre data 
enn oppgraderingsfilen. Dersom dette ikke etterfølges, 
vil kanskje ikke maskinen fungere som den skal.

Merk

Denne maskinen er ikke kompatibel med en 
USB-hub. Koble en USB-nøkkel direkte i 
USB-porten.

3 Trykk på “Oppdater” for å starte oppgraderingen.

Når oppgraderingen er ferdig vises en melding 
på skjermen.

4 Ta ut USB-nøkkelen fra USB-porten på denne 
maskinen.

5 Slå av maskinen, og på igjen.

Følgende er tilgjengelig som ekstrautstyr som kan 
kjøpes separat.

* Kontakt forhandleren hvor du kjøpte maskinen 
eller nærmeste autoriserte servicesenter.

OPPGRADERE PROGRAMVAREN TILLEGGSUTSTYR

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

Nr. Delenavn Delekode

1 Klebrig matte med lave takker 12" ! 12" 
(305 mm ! 305 mm) (turkis) CAMATP12

2 Klebrig matte med lave takker 12" ! 24" 
(305 mm ! 610 mm) (turkis) CAMATP24

3 Standard knivbladholder
(turkis) (uten knivblad) CAHLP1

4 Standard knivblad CABLDP1

5 Skannematte 12" ! 12" 
(305 mm ! 305 mm) CAMATS12

6
Standardmatte 12" ! 12" 
(305 mm ! 305 mm) 
(turkis og lilla)

CAMATF12

7
Standardmatte 12" ! 24" 
(305 mm ! 610 mm) 
(turkis og lilla)

CAMATF24

8 Knivbladholder til dyptskjærende 
blad (lilla) (uten knivblad) CAHLF1

9 Dyptskjærende knivblad CABLDF1
10 Penneholder CAPENHL1
11 Sett med fargepenner CAPEN1
12 Sett med utviskbare penner CAPEN2
13 Innhold USB *

14 Påstrykbart kontaktpapir til 
applikering - ark (hvit bakside) CASTBL1

15 Klebrig støtteark til stoff, med 
høye takker - ark (lyseblå bakside) CASTBL2
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