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Za pomocą tego urządzenia możesz wycinać lub rysować wzory utworzone w ScanNCutCanvas i wysłać
je za pomocą DesignNCut Manager (aplikacja do wyboru ustawień cięcia). ScanNCutCanvas to usługa 
online, która umożliwia korzystanie z przeglądarki internetowej w celu pobierania, edytowania i wycinania 
lub rysowania danych wzoru dla urządzeń tnących ScanNCut i DesignNCut.

1. Zainstaluj DesignNCut Manager (aplikacja do wyboru ustawień cięcia). 
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury instalacji, patrz 
“Podręcznik instalacji”.

2. Ustawienia sieciowe urządzenia
Bezprzewodowe połączenie sieciowe... strona 12
Podłączenie kabla USB... strona 17

3. Zarejestruj ploter za pomocą ScanNCutCanvas... strona 20
* Musisz najpierw zarejestrować się w ScanNCutCanvas.

4. Wyślij wzory do maszyny i wytnij je...  strona 33

ScanNCutCanvas strona internetowa:  
http:// ScanNCutCanvas.Brother.com/

Urządzenia, które można 
połączyć z tą maszyną

■ Komputery
• Zgodne systemy operacyjne:
     Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
* Aby uzyskać dodatkowe informacje o systemie 

operacyjnym, odwiedź naszą witrynę internetową 
(http: // s.brother/cpqaa/).

•    Zgodne modele:
     Komputer IBM PC lub kompatybilny, zgodny z 

siecią bezprzewodową LAN lub oryginalnie 
wyposażony w port USB

■ Urządzenia mobilne
Zgodne systemy operacyjne: iPhone, iPad: iOS 9 lub 

nowszy Android: 5 lub nowszy
* Aby uzyskać dodatkowe informacje o 
systemie operacyjnym, odwiedź naszą stronę 
internetową (http://s.brother/cpqaa/).

Odnośnie instrukcji

Ikony na początku każdego kroku wskazują 
następujące informacje dotyczące operacji.

: Operacja wykonywana na urządzeniu

: Operacja wykonywana w
DesignNCut Manager 

: Operacja wykonywana w   
ScanNCutCanvas

: Komunikat wyświetlany na maszynie

Memo

• Maszyna i ekrany przedstawione w tej instrukcji
mogą się różnić od rzeczywistych.

• Niniejsza instrukcja zawiera opisy korzystania z 
komputerowej wersji aplikacji.

CECHY URZĄDZENIA

https://scanncutcanvas.brother.com/
http://s.brother/cpqaa/
http://s.brother/cpqaa/
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Rozdział 1 WWWPPPRRROOOWWWAAADDDZENIE

Opis urządzenia - przód

a) Panel operacyjny
Umożliwia przeglądanie bieżącego stanu urządzenia i 

różnych menu. Naciśnij przycisk na panelu 
operacyjnym, aby zmienić informacje wyświetlane na 
panelu LCD. Ponadto w przypadku problemów z tym 
urządzeniem wyświetlany jest komunikat o błędzie 
dotyczący problemu. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat komunikatów o błędach, zobacz 
“KOMUNIKATY BŁĘDÓW” na stronie 57.

b) Karetka
     Przenosi zainstalowany uchwyt do cięcia lub 

rysowania.

1 Uchwyt noża
Instaluje się w karetce, aby wyciąć lub narysować papier 
lub tkaninę. Użyj uchwytu zaprojektowanego specjalnie 
do cięcia lub rysowania.

2 Prowadnica uchwytu
Prowadnica zabezpiecza uchwyt.

3 Dźwignia blokady uchwytu
Zwalnia uchwyt, gdy dźwignia jest podniesiona. 
Blokuje uchwyt, gdy dźwignia jest opuszczona.

3 Uchwyty do przenoszenia
Służące do przenoszenia urządzenia

4 Wałek maty
Kontroluje ruch maty. Mata jest poruszana przez 
rolki podające po obu stronach.

5 Przednia pokrywa tacy
Chroni wałek, karetkę i uchwyt. 
Otwórz pokrywę, gdy maszyna 
pracuje.

Opis urządzenia - tył

1 USB port (dla połączenia z komputerem)
Gdy sieć bezprzewodowa jest niedostępna, użyj kabla 
USB, aby podłączyć urządzenie do komputera. Co do 
obsługiwanych komputerów i systemów operacyjnych 
patrz “Urządzenia, które można podłączyć do tego 
urządzenia” na stronie 3.

2 Otwór
Umożliwia przesuwanie maty do przodu i do tyłu 
podczas operacji. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów 
w pobliżu szczeliny, które uniemożliwiałyby wysunięcie 
maty.

3 Otwór na wtyczkę zasilacza

4 Zasilacz

5 Kabel zasilacza

CZĘŚCI I FUNKCJE

d

e
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c
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1

Opis urządzenia - panel sterujący

1 Panel LCD
Wyświetla bieżące ustawienia, instrukcje wykonywania
operacji i komunikaty o błędach. Długie wiadomości
przewijają się na wyświetlaczu LCD.
2 Wskaźnik zasilania
Świeci się, gdy urządzenie jest włączone, i miga, gdy
urządzenie przechodzi w tryb uśpienia (tryb oszczędzania
energii).
3 Przycisk zasilania
Włącza / wyłącza urządzenie.
4 Przycisk podawania
Wprowadza załadowaną matę do lub z otworu
podawania. Pamiętaj, aby nacisnąć ten przycisk, aby
podać matę podczas ładowania lub rozładowywania.
5 Przycisk pauzy / zatrzymania
Zatrzymuje cięcie, rysowanie i inne operacje.
6 Przycisk OK
Stosuje wyświetlone ustawienie lub kończy operację.
7 Wybierz przycisk
Wyświetl menu lub dokonaj wyboru.
8 Przycisk Back
Anuluje zmiany wprowadzone w ustawieniu lub powraca
do poprzedniego ekranu.
9 Przycisk połączenia bezprzewodowej sieci LAN
Używany do łączenia się z siecią bezprzewodową przy
użyciu metody przycisku.
10 Lampka połączenia bezprzewodowej sieci LAN
Świeci po podłączeniu do sieci bezprzewodowej.

Dołączone akcesoria

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
dołączonych akcesoriów, patrz “Dołączone 
akcesoria”.2

a

3

4
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Usuwanie materiałów zabezpieczających 
urządzenie w transporcie

Przed włączeniem urządzenia usuń taśmę 
transportową i tekturowy materiał pochłaniający 
wstrząsy.

a Taśma pakowa

b Karton absorbujący wstrząsy

Notka

• Jeśli opakowanie zostało usunięte po włączeniu 
urządzenia, wyłącz je i włącz ponownie. Dalsze 
korzystanie z urządzenia bez ponownego 
uruchamiania może spowodować nieprawidłowe 
działanie.

Włączanie / wyłączanie maszyny

a Podłącz przewód zasilający do zasilacza 
sieciowego, a następnie podłącz zasilacz 
sieciowy do urządzenia.

a Przewód zasilający

b Zasilacz

Pamiętaj

• Używając zasilacza pamiętaj o rozwinięciu 
kabla zasilającego.

b Podłącz przewód zasilający do gniazda 
elektrycznego.

c Wciśnij  na panelu operacyjnym.

Notka

• Karetka i mata przesuwają się na swoje 
początkowe pozycje. Trzymaj ręce z dala 
od karetki.

d By wyłączyć maszynę naciśnij  na
panelu operacyjnym.

e Odłącz kabel zasilający z gniazdka.

f Odłącz zasilacz sieciowy od urządzenia, a 
następnie odłącz przewód zasilający od 
zasilacza sieciowego.

Notka

• Nie nawijaj kabla zasilacza sieciowego wokół 
adaptera ani nie zginaj kabla, w przeciwnym 
razie kabel może zostać uszkodzony.

WŁĄCZANIE MASZYNY

a b

b

a
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1

Ta sekcja opisuje okna dedykowanej aplikacji
sterującej używanej do wycinania lub rysowania
wzorów.

■ Główne menu
Komputer

Urządzenia mobilne

1. Nr
Wyświetla numer podłączonego urządzenia.

2. Wyszukaj
     Wyszukuje podłączone urządzenia.
     * W wersji mobilnej dotknij przycisku [Nr] (1), aby

wyszukać urządzenie.
3. Identyfikator logowania
     Wyświetla identyfikator użytkownika ScanNCutCanvas

używany do połączenia z ScanNCutCanvas.
4. ScanNCutCanvas
     Wyświetla okno do rejestracji za pomocą

ScanNCutCanvas.
5. Załaduj dane
     Wybiera metodę importowania danych wzorów.

Kliknij, aby wyświetlić okno wyboru sposobu
importowania danych.

* Wraz z wersją urządzenia mobilnego pojawia się
ekran podglądu wzoru wysłanego do
ScanNCutCanvas.

6.CaptureMat
     Za pomocą ScanNCutCanvas można utworzyć dane

wzoru z obrazu zrobionego aparatem.

DesignNCut Manager WINDOWS

1

3
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■ Ekran podglądu
Komputer

Urządzenia mobilne

1. Załaduj dane
Importuje wzory cięcia / rysowania ze 
ScanNCutCanvas lub komputera.
2. Działanie
Wybierz [Wytnij] lub [Rysuj] z listy rozwijanej.
* Inne ustawienia mogą pojawić się na liście rozwijanej, 
jeśli wykryty zostanie osobno sprzedany zestaw 
akcesoriów.
* W wersji mobilnej dotknij [Operacja], aby wyświetlić 
ekran wyboru [Wytnij] lub [Rysuj].
3. Prędkość
Za pomocą suwaka dostosuj prędkość cięcia lub 
rysowania.
* W wersji mobilnej dotknij przycisku [Ustawienia], 
aby wyświetlić ekran ustawień.
4. Ciśnienie
Za pomocą suwaka wyreguluj ciśnienie do cięcia lub 
rysowania.
* W wersji mobilnej dotknij przycisku [Ustawienia], 
aby wyświetlić ekran ustawień.
5. Ustawianie odniesienia
Wyświetla listę różnych ustawień. Przed zmianą 
ustawień zapoznaj się z tą tabelą.
6. Przetestuj cięcie
Wybierz [ON] lub [OFF].
Jeśli wybrane jest [WŁ.], [Ustawienia cięcia próbnego] 
będą dostępne i można je kliknąć, aby wyświetlić okno 
umożliwiające szczegółowe ustawienia cięcia próbnego 
do wyboru. Aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat wyświetlania okna, zobacz “Cięcie próbne” na 
stronie 35.
* W wersji urządzenia mobilnego stuknij [Test Cut], 
aby wyświetlić ekran ustawień.
7. Zastosuj
Stosuje ustawienia, które zostały wybrane lub 
zmienione.
8. Rozpocznij
Rozpoczyna cięcie lub rysowanie. Aby zatrzymać 
operację, patrz “Obcinanie wzoru” na stronie 37.
9. min.

     Wyświetla czas cięcia / rysowania.

9
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1

Ustawienia różnych funkcji można wybierać
lub zmieniać.

Ustawienia urządzenia

Dotknij lub   na panelu operacyjnym, aby

wyświetlić ekran ustawień. Po zmianie ustawień naciśnij
by zastosować zmiany.

■1

1.Sieć

1.WLAN Włącz
Wybierz, czy chcesz łączyć się z siecią
bezprzewodową.
2. Kreator konfiguracji
Używa kreatora do ręcznego wprowadzania klucza
sieciowego dla wykrytego identyfikatora SSID w celu
połączenia się z siecią bezprzewodową z tego
komputera.
3.WAW
Korzysta z dedykowanej aplikacji “Kreator WLAN”, aby
połączyć się z siecią bezprzewodową z komputera.
4. WAW <USB>
Korzysta z dedykowanej aplikacji “Kreator WLAN
Assistant”, aby pobrać plik ustawień bezprzewodowej
sieci LAN z komputera podłączonego kablem USB, a
następnie połączyć się z siecią bezprzewodową.
5. Inne
Wyświetla następujące parametry dla innych ustawień
sieci bezprzewodowej.
1. TCP / IP: ustawienia TCP / IP można wprowadzić
ręcznie.
2. MAC Address: Wyświetla adres MAC.
3. SSID: Wyświetla identyfikator SSID sieci po
nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową.
4. Resetuj sieć: Resetuje wszystkie ustawienia
sieciowe do ich wartości domyślnych. Po wyświetleniu
następującego komunikatu naciśnij
              aby wybrać [Tak], a następnie wyłączyć
urządzenie, a następnie ponownie.

■2

2.Informacje o urządzeniu

1.Nr
Wyświetla numer maszyny dla tego urządzenia.
2.Ver.
Wyświetla wersję oprogramowania tego urządzenia.
3.Nazwa
Wyświetla nazwę, która została określona dla urządzenia
podłączonego do DesignNCut Manager (aplikacja do
wyboru ustawień cięcia).

■

3.Podstawowa konfiguracja

1. Język
Wybierz język wyświetlacza urządzenia.
2.Panel Kontrast
Dostosuj jasność wyświetlacza LCD.
3. Czujnik oznaczenia
W funkcji CaptureMat pozycja cięcia może być ręcznie
ustawiona, jeśli została przesunięta.

Memo

• “*” pojawi się z prawej strony wybranego elementu.

■ 4. Nr maszyny
Wyświetla numer maszyny dla tego
urządzenia.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
określony czas, wyłączy się automatycznie.
Czas do wyłączenia urządzenia można
określić w oknie dialogowym Ustawienia w
DesignNCut Manager (aplikacja do wyboru
ustawień cięcia).
Aby poznać szczegóły na temat określania
ustawień, zobacz “Ustawienia DesignNCut
Manager” na stronie 10.

USTAWIENIA

Reset Network?
▼Yes ▲No
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Ustawienia DesignNCut Manager

Kliknij [Aplikacja] lub [DesignNCut] w głównym
oknie, aby wyświetlić odpowiednie menu.

■ Menu [Aplikacja]
Można tu określić ustawienia wyświetlania

DesignNCut Manager.

Memo

• W wersji mobilnej programu dotknij w
prawym górnym rogu ekranu, aby
wyświetlić menu.

111...SSStttrrrooonnnaaa WWWssspppaaarrrccciiieee
Wyświetla stronę internetową dla Brother
Solutions Center.

2. Wytyczne
Wyświetla procedury konfiguracji, od określania
ustawień sieciowych po rejestrację za pomocą
ScanNCutCanvas.

3.  Jak używać
Wyświetla informacje o korzystaniu z
DesignNCut Manager i komputera.

4. Instrukcja obsługi (tylko na PC)
Wyświetla instrukcję obsługi.

5. Ustawienia proxy (tylko PC)
Ręcznie określ ustawienia proxy.

6. Obsługa DesignNCut Manager (tylko PC)
Wyświetla informacje na temat aplikacji sterującej.

7. Sprawdź wersję
Wyświetla informacje o wersji.

8. Informacje o użytkowaniu
Wyświetla informacje o użytkowaniu.

9. Licencja
Wyświetla informacje o licencji na
oprogramowanie.

■ Menu [DesignNCut]
Można tu określić ustawienia dla różnych operacji

dostępnych po połączeniu DesignNCut Manager i

urządzenia.

Memo

• W wersji mobilnej programu stuknij
w lewym górnym rogu ekranu, aby
wyświetlić menu.

1. Ustawienia (ogólne)
Kliknij [Ustawienia], a następnie [Ogólne]. Po
określeniu żądanych ustawień, kliknij [OK], aby
zastosować ustawienia.

1. Możesz określić nazwę podłączonego
urządzenia.
2. Wybierz język wyświetlacza urządzenia.
3. Wybierz jednostki miary wyświetlane w oknach.
4. Wybierz, czy ma być odtwarzany dźwięk
operacji, na przykład po naciśnięciu przycisku na
urządzeniu.
5. Wybierz czas, przez który urządzenie nie będzie
używane, aż automatycznie się wyłączy. Jeśli
urządzenie nie będzie używane przez 20 minut,
niezależnie od określonego czasu, przejdzie w tryb
uśpienia, a wskaźnik zasilania zacznie migać.
6. Wybierz spośród 1/4, 2/4, 3/4 lub wszystkich
obszarów cięcia, które będą używane do regulacji
ostrza.
Przed wycięciem wzoru maszyna wykonuje
automatyczną regulację ostrza, która dostosowuje
kierunek ostrza poza obszar kleju maty.
7. Wyświetla wersję oprogramowania tego

urządzenia.

1
2
3
4
5
6
7
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111... UUUssstttaaawwwiiieeennniiiaaa (((ooobbbsssługa)
Kliknij [Ustawienia], a następnie [Operacja].

     Po określeniu żądanych ustawień, kliknij [OK], aby 
zastosować ustawienia.

1. Dostosuj prędkość i nacisk do cięcia. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje na 
temat odpowiedniego nacisku cięcia, 
patrz “Ustawienia cięcia” na stronie 30.

2. Dostosuj prędkość i nacisk do rysowania. 
Aby uzyskać najlepsze wyniki, wyreguluj 
nacisk rysowania do odpowiedniego 
ustawienia. Rysowanie ze zbyt mocnym 
naciskiem może uszkodzić końcówkę 
pióra.

3, Wybierz projekt, który będzie używany do 
wypełniania wzorów. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje, zobacz “Używanie 
funkcji rysowania do wypełniania wzorów / 
zamazywanie konturów” na stronie 41.

4. W [Rozmieść odstęp liniowy] dopasuj odstępy linii 
wypełniających wzór. Za pomocą [Fill Direction] 
dopasuj kierunek linii wypełniających wzór.
5. Za pomocą [Linia dodatkowa] określ liczbę linii, 
które mają zostać dodane. W [Dodatkowe odstępy 
między wierszami] określ odstępy linii, które mają 
zostać dodane.
6. Gdy używany jest zestaw akcesoriów sprzedawany 
osobno, zaznacz to pole wyboru, aby włączyć jego 
funkcje.

1. Ustawienia (Sieć)
    Kliknij [Ustawienia], a następnie [Sieć].

Po określeniu żądanych ustawień, kliknij [OK], 
aby zastosować ustawienia. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat ustawień sieci, 
patrz “Ręczna konfiguracja” na stronie 18.

2.    Sprawdź wersję
Wyświetla status oprogramowania urządzenia.
* Nie pojawia się, gdy urządzenie jest podłączone za 

pomocą kabla USB.
3. Resetowanie sieci dla DesignNCut
Inicjuje ustawienia sieci bezprzewodowej. Aby
poznać szczegóły na temat określania ustawień, 
patrz “Resetowanie konfiguracji połączenia 
bezprzewodowego” na stronie 17.

a

b

c

d

e

f
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Wybór metody połączenia

■ Krok 1
Otwórz DesignNCut Manager (aplikacja do 
wybierania ustawień cięcia), zainstalowaną na 
komputerze.

■ Krok 2
Połącz maszynę i komputer z Menedżerem 
DesignNCut (aplikacja do wyboru ustawień cięcia).

Podczas korzystania z połączenia
bezprzewodowego
⇒ Przejdź do strony 12.

Używając kabla USB

⇒ Przejdź na stronę 17.

Memo

• W wersji na urządzenia mobilne postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, 
aby określić ustawienia.

Łączenie z siecią bezprzewodową

■ Sprawdzanie trybu połączenia
urządzenia

Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie bezprze-
wodowym. Jeśli urządzenie działa w trybie bez-
przewodowym, na ekranie pojawia się następujący 
komunikat, gdy urządzenie jest włączone..

■ Jeśli urządzenie nie pracuje w
trybie bezprzewodowym
Jeśli na ekranie pojawi się następujący komunikat, gdy 
urządzenie jest włączone, ustaw urządzenie w tryb 
bezprzewodowy.

a Wyłącz urządzenie. Przytrzymując

na panelu naciśnij wtedy           by 

włączyć urządzenie, nie puszczając 

 do momentu w którym wyświetli się
ekran wyboru trybu maszyny.

b  Naciśnij, by wybrać [WLAN] i
wejdź w tryb komunikacji bezprzewodowej.

c Gdy pojawi się następujący komunikat, 
wyłącz urządzenie, a następnie włącz je 
ponownie.

Gdy ustawienie zostanie zmienione,
pojawi się następujący komunikat.

d Wybierz  lub  by wyświetlić ekran 
ustawień, a następnie wybierz [1.Sieć], po
czym [1.WLAN Włącz].

eWybierz  lub by wybrać [ON], po czym

■Warunki połączenia bezprzewodowego
Połączenie z siecią bezprzewodową jest zgodne ze 
standardami IEEE 802.11 n / g / b i korzysta z 
częstotliwości 2,4 GHz.

Memo

• Nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej 
za pomocą WPA / WPA2 Aby zapoznać się z 
metodami uwierzytelniania, z którymi urządzenie 
jest kompatybilne, patrz “Err-03” na str. 58

ŁĄCZENIE URZĄDZENIA Z KOMPUTEREM

Czuwanie (WLAN)

Czuwanie (USB)

Wyłącz urządzenie, a 
następnie włącz je ponownie.

Standby (WLAN)
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Konfigurowanie połączenia 
bezprzewodowego (połączenie 
standardowe (zalecane))

Istnieje wiele sposobów konfigurowania połączenia 
bezprzewodowego. Zalecamy metodę, która używa 
kreatora z dedykowanej aplikacji.

a Wybierz [Bezprzewodowa sieć LAN] w 
oknie wyboru metody połączenia, a 
następnie kliknij [Dalej]

b Wybierz [Guidance], a następnie kliknij [Next].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

• Aby przeprowadzić konfigurację niestandar-
dową, patrz “Konfigurowanie połączenia bez-
przewodowego (połączenie niestandardowe)” 
na stronie 14.

c Wybierz numer urządzenia, które będzie 
podłączone, a następnie kliknij [OK].

a Numer wykrytego urządzenia.

d Gdy pojawi się komunikat, naciśnij
na urządzeniu i kliknij [OK] w

aplikacji.

X Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprze-
wodową i określeniu ustawień sieci urządzenia 
(do komunikacji z DesignNCut Manager), 
wskaźnik połączenia z bezprzewodową siecią 
LAN zaświeci się.

Połączony z siecią WLAN. 
Naciśnij przycisk [OK].

a
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Konfigurowanie połączenia
bezprzewodowego (połączenie
niestandardowe)

Wybierz metodę połączenia z siecią
bezprzewodową.

a Wybierz [Bezprzewodowa sieć LAN] w oknie
wyboru metody połączenia, a następnie
kliknij [Dalej].

b Wybierz [Manual], a następnie kliknij [Next].

c Wybierz metodę połączenia, a następnie
kliknij przycisk [Dalej].

Szczegółowe informacje na temat metod od A do D
można znaleźć na kolejnych stronach.
Odp .: Łączenie za pomocą przycisku. .... 15
B: Łączenie za pomocą Kreatora urządzenia. .... 15
C: Łączenie ręcznie. .... 15

   D: Łączenie za pomocą kabla USB. .... 16

Memo

• W zależności od komputera niektóre ustawienia
mogą się nie pojawić.

d Gdy pojawi się następujący komunikat, naciśnij

                     na urządzeniu i kliknij [OK] w aplikacji.

Po ustanowieniu połączenia z siecią 
bezprzewodową i ustawieniu sieci urządzenia
w programie DesignNCut Manager zostanie
podświetlony wskaźnik połączenia z
bezprzewodową siecią LAN.

Połączony z siecią WLAN.
Naciśnij przycisk [OK].

A

B

C

D
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■ A: Łączenie za pomocą przycisku
Ponieważ to urządzenie jest kompatybilne z WPS , jeśli 

punkt dostępowy / router bezprzewodowej sieci LAN jest

wyposażony w przycisk WPS, można łatwo nawiązać

połączenie naciskając   na tym urządzeniu i

przycisk WPS na routerze.

Memo
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na

temat przycisku WPS, patrz instrukcja
obsługi punktu dostępu / routera bezprze-
wodowej sieci LAN.

a          Po naciśnięciu przycisku WPS w punkcie
      dostępu / routerze bezprzewodowej sieci 
      LAN naciśnij na urządzeniu.

a przycisk WPS 

Memo

• Lokalizacja przycisku WPS zależy od
urządzenia.

bWybierz [Setting with WLAN auto-
configuration], a następnie kliknij [Next].

cPostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie, aby ukończyć konfigurację.
• Po zakończeniu konfiguracji przejdź do kroku
d na str. 14..

■ B: Łączenie za pomocą kreatora
urządzenia
Połączenie bezprzewodowe można skonfig-
urować za pomocą dedykowanej aplikacji
“Kreator WLAN Assistant”.

aWybierz [Setting with WAW], a następnie
kliknij [Next].

bPo pojawieniu się ekranu wyjaśniającego
sposób korzystania z kreatora WLAN
Assistant Wizard (WAW), kliknij [Dalej].

cKreator WLAN Assistant uruchomi się.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć
konfigurację.

• Po zakończeniu konfiguracji przejdź do kroku
D na str. 14.

■ C: Łączenie ręczne
SSID i klucz sieciowy można wprowadzić ręcznie z
panelu operacyjnego urządzenia.

a Aby podłączyć urządzenie do sieci
bezprzewodowej, wymagane będą informacje
bezpieczeństwa (identyfikator SSID i klucz
sieciowy) dla punktu dostępu / routera
bezprzewodowej sieci LAN. Klucz sieciowy
może być również nazywany hasłem, kluczem
bezpieczeństwa lub kluczem szyfrowania. Najpi-
erw znajdź swoje informacje o zabezpieczeniach
i zanotuj je poniżej.

Memo

• Połączenie bezprzewodowe nie może być
skonfigurowane, jeśli nie masz informacji o
zabezpieczeniach.

• Gdzie znaleźć informacje o zabezpieczeniach:

1) Sprawdź instrukcję obsługi punktu dostępu /
routera bezprzewodowej sieci LAN.

2) Domyślnym identyfikatorem SSID może być
nazwa producenta lub nazwa modelu.

3) Jeśli nie możesz znaleźć informacji o
zabezpieczeniach, skontaktuj się z
producentem routera, administratorem
sieci lub dostawcą Internetu.

bWybierz [Setting on DesignNCut], a
następnie kliknij [Next].

c Z poziomu ekranu ustawień urządzenia
wybierz [1.Network], a następnie wybierz 
[2.Ustawienie kreatora]..

Pojawi się lista dostępnych SSID.

dWybierz identyfikator SSID zanotowany w
kroku a, a następnie naciśnij        .

Pojawi się ekran wprowadzania klucza
sieciowego (hasło).

a

SSID Klucz sieciowy
(Hasło)
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eWprowadź klucz sieciowy (hasło) zanotowany
w kroku 1, a następnie naciśnij .

Kilka razy naciśnij  lub do pojawienia

się następujących znaków.

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !"#$
%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

Po pojawieniu się żądanego znaku naciśnij , a po-

tem wprowadź następny znak. Aby usunąć wprowadzone

znaki naciśnij . Po wprowadzeniu całości

hasła naciśnij .

fPo wyświetleniu następującego  komunikatu 
naciśnij               , by wybrać [Tak].

• Po zakończeniu konfiguracji przejdź do 
kroku 4 na str. 14.

Memo

• Jeśli połączenie nie zostało pomyślnie 
ustanowione:
• Jeśli pojawi się następujący komunikat, mógł 
to być nieprawidłowy klucz sieciowy (hasło)

    weszła. naciśnij , a następnie wykonaj 
tę procedurę ponownie, zaczynając od kroku 
3 instrukcji “C: Connecting Manually” na 
stronie 15.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
innych przyczyn, patrz “KOMUNIKATY O 
BŁĘDZIE” na stronie 57.

• Po skonfigurowaniu połączenia bezprzewodowego 
w następnym momencie można nawiązać 
połączenie z siecią bezprzewodową, po prostu 
włączając urządzenie. Jednak urządzenie musi 
pozostać w trybie bezprzewodowym.

• Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem kliknij 
[DesignNCut] w głównym oknie DesignNCut 
Manager, kliknij [Ustawienia], następnie [Sieć], 
a następnie ustaw [WLAN Enable] na [ON].

■ D: Podłączanie za pomocą kabla USB
Połączenie bezprzewodowe można skonfigurować za 
pomocą dedykowanej aplikacji “Kreator WLAN 
Assistant” (WAW <USB>) i podłączyć urządzenie i 
komputer kablem USB.

Komputery, które można podłączyć 
do tej maszyny
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
komputerów, które można podłączyć do tego 
urządzenia, zobacz “Urządzenia, które można 
podłączyć do tego urządzenia” na stronie 3.

Kabel USB (sprzedawany oddzielnie)
• Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typ A / B) o 

długości 2,0 m lub mniejszej.

Notka

• Złącza kabla USB można wkładać do portu 
tylko w jednym kierunku. Jeśli trudno jest 
włożyć złącze kablowe, nie wkładaj go z 
użyciem siły i sprawdź orientację złącza.

a Podłącz złącza kabla USB do odpowiednich 
portów USB w komputerze i na urządzeniu.

a USB port dla komputera

b USB kabel

bWybierz opcję [Setting with WAW (USB)], 
a następnie kliknij przycisk [Dalej].

cPostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

• Po zakończeniu konfiguracji przejdź do 
kroku  4 na str. 14.

Zastosuj ustawienia? 
▼ Tak ▲ Nie

Błąd klucza sieciowego (Err-04). 
Naciśnij przycisk [OK].
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Łączenie za pomocą kabla USB
bez sieci bezprzewodowej (tylko
system Windows)

Za pomocą kabla USB połącz bezpośrednio
maszynę i komputer z programem DesignNCut
Manager (aplikacja do wyboru ustawień cięcia).

a  Wyłącz urządzenie, a następnie trzymając

 na panelu operacyjnym naciśnij    by

włączyć urządzenie, wciąż trzymając

 dopóki nie zobaczysz wyboru trybu 

maszyny na ekranie.

b Naciśnij aby wybrać [USB] i wejść w tryb USB.

c Gdy pojawi się następujący komunikat,
wyłącz urządzenie, a następnie włącz je
ponownie.

Gdy ustawienie zostanie zmienione,
pojawi się następujący komunikat.

d Podłącz złącza kabla USB do odpowiednich
portów USB w komputerze i na urządzeniu.

e Wybierz [Kabel USB] w oknie wyboru metody
połączenia, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Połączenie zostało zakończone.

Notka

• Podczas podłączania urządzenia i komputera
za pomocą kabla USB okno dialogowe
Autoodtwarzanie może być wyświetlane wielok-
rotnie. Aby nie wyświetlać okna dialogowego,
zmień ustawienia autoodtwarzania zgodnie z
opisem poniżej.

-System Windows 7
Kliknij > [Panel sterowania]> [Sprzęt i
dźwięk]> [Autoodtwarzanie]. Usuń zaznaczenie
[Użyj autoodtwarzania dla wszystkich multimediów
i urządzeń], a następnie kliknij przycisk [Zapisz],
aby zastosować ustawienia.
-Windows 8.1
Przesuń mysz do prawego dolnego rogu pulpitu.
Gdy pojawi się pasek menu, kliknij [Ustawienia]>
[Panel sterowania]> [Sprzęt i dźwięk]>
[Autoodtwarzanie]. Wybierz opcję [Nie wykonuj
żadnej akcji] z listy rozwijanej [Dysk wymienny], a
następnie kliknij przycisk [Zapisz], aby
zastosować ustawienia.
- Windows 10

      Kliknij  > [Windows System]> [Panel
sterowania]> [Sprzęt i dźwięk]> [Autoodtwarzanie]. 
Wybierz opcję [Nie wykonuj żadnej akcji] z listy
rozwijanej [Dysk wymienny], a następnie kliknij
przycisk [Zapisz], aby zastosować ustawienia.

Resetowanie połączenia
bezprzewodowego

a Z menu [DesignNCut], kliknij [Resetuj sieć
dla DesignNCut].

Memo

• Wersja mobilna:
→ [Resetowanie sieci dla
DesignNCut].

b Kliknij [OK], aby rozpocząć inicjowanie.
   • Postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć
operację.

• Zobacz “Wybór metody połączenia” na
stronie 12, aby połączyć się z siecią
bezprzewodową.

Wyłącz urządzenie, a
następnie włącz je ponownie.

Tryb gotowości (USB)
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Sprawdzanie ustawień bezprze-
wodowej sieci LAN / stanu połączenia

Gdy nie można nawiązać połączenia z siecią 
bezprzewodową.

a Kliknij [DesignNCut], następnie [Ustawienia], 
a następnie wybierz [Sieć].

Memo

• Wersja mobilna:

→ [Ustawienia] → [Sieć]

a Wybierz, czy urządzenie nawiąże połączenie z 
siecią bezprzewodową.

b Wyświetla status połączenia.
c Wyświetla siłę sygnału urządzenia jako jeden z 

czterech poziomów.
Moc sygnału jest wskazywana przez liczbę. 0: 

Brak połączenia (* Gdy kabel USB
połączony)
1: Słaby sygnał
2: Średni sygnał
3: Silny sygnał
d Wyświetla identyfikator SSID routera 

bezprzewodowego, do którego podłączone jest 
urządzenie.

Konfigurowanie ręczne

a Kliknij [DesignNCut] w głównym oknie 
DesignNCut Manager, kliknij [Ustawienia], a 
następnie wybierz [Sieć].

Memo

• Wersja mobilna: 

→ [Ustawienia] → [Sieć]

a Jeśli wybrano [Static], ustawienia TCP / IP 
można wprowadzić ręcznie.

a

b

c

d

a
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b Użyj, gdy wymagane są ustawienia proxy.

c Wyświetla adres MAC.

b Po określeniu ustawień, kliknij [OK].

b

b

c
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Po zarejestrowaniu urządzenia w
ScanNCutCanvas 
(http:// ScanNCutCanvas.Brother.com/) można
wykonać różne operacje edycyjne i dane mogą
być przesyłane.
W tej sekcji opisano procedurę łączenia
maszyny z określonym numerem z identyfikatorem
logowania.
Jeśli konfiguracja nie zostanie zakończona poprawnie
lub pojawi się komunikat o błędzie, zobacz
“KOMUNIKATY O BŁĘDZIE” na stronie 57.

Notka

• Wymagany jest komputer lub urządzenie
mobilne, które może uruchomić
ScanNCutCanvas i połączyć się z siecią.

• Przed kontynuowaniem tej procedury
urządzenie musi być podłączone do sieci
bezprzewodowej. Jeśli nie został jeszcze
podłączony, patrz “Wybór metody połączenia”

     strona 12 i przeprowadź konfigurację.

a Kliknij [ScanNCutCanvas] w głównym oknie
DesignNCut Manager.

Pojawi się okno do rejestracji
identyfikatora logowania i hasła.

b Wpisz login i hasło zarejestrowane w
ScanNCutCanvas, a następnie kliknij
[Register].

Notka

• Użytkownicy po raz pierwszy muszą utworzyć
konto ScanNCutCanvas.

• Tylko jeden numer seryjny można
zarejestrować przy użyciu jednego
identyfikatora logowania dla
ScanNCutCanvas. Aby zarejestrować inną
maszynę do cięcia za pomocą
ScanNCutCanvas, zarejestruj nowe konto na
nowym komputerze. W takim przypadku
rejestracja dla pierwszego komputera
zostanie usunięta.

• Jeśli wystąpi błąd podczas wysyłania lub
odbierania danych, patrz “KOMUNIKATY O

BŁĘDACH” na stronie 57.

REJESTRACJA MASZYNY w ScanNCutCanvas

a

b

http://ScanNCutCanvas.Brother.com/
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■ Zmiana na inny identyfikator
logowania ScanNCutCanvas

a Kliknij [ScanNCutCanvas] w głównym 
oknie DesignNCut Manager, a następnie 
kliknij [Zmień konto].

Memo

• Wersja mobilna:
Okno główne → [Identyfikator logowania] → 

[Zmień konto]

b Wpisz login i hasło nowo zarejestrowane 
przy pomocy ScanNCutCanvas, a 
następnie kliknij [Rejestruj].

■ Usuwanie zarejestrowanego
identyfikatora logowania
ScanNCutCanvas

a Kliknij [ScanNCutCanvas] w głównym oknie 
DesignNCut Manager, a nast. kliknij [Wyrejestruj].

Memo

• • Wersja mobilna:
Okno główne → [Identyfikator logowania] → 

[Wyrejestruj]
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Poniższe procedury opisują podstawowe operacje, od przygotowania materiałów do cięcia.

Kombinacje maty i materiału

Zalecana grubość materiału wynosi od 0,1 mm do 0,3 mm dla papieru i od 0,2 mm do 1,5 mm dla tkaniny. W
poniższej tabeli podano odpowiednią matę i arkusz do cięcia tkanin w zależności od materiału używanego do
cięcia lub rysowania. W zależności od modelu maszyny niektóre akcesoria wymienione na wykresie mogą
nie zostać uwzględnione. W takim przypadku należy je zakupić osobno.

*Podczas cięcia gładkiego papieru

Notka
• Ta tabela jest tylko przewodnikiem, zawsze sprawdź materiał testowy i wytrzymałość maty przed 
rozpoczęciem projektu.

PIERWSZE KROKI

Materiał i jego grubość

Mata Arkusz do cięcia tkanin

Standardowa
 mata

Mata klejąca o
niskiej

przyczepności

Folia termiczna
do podklejania

tekstyliów

Arkusz materiału
samoprzylepnego

o wysokiej
przyczepności

P
ap

ie
r

Papier do drukarki 80 g/m² (0.1 mm)

Papier do
notatników (cienki)

120 g/m² 
(0.15 mm)

Papier do notatników
(średnio gruby)

200 g/m² 
(0.25 mm)

*

Karton (cienki) 200 g/m² 
(0.25 mm)

*

Karton (średnio
gruby)

280 g/m² 
(0.35 mm)

*

Vellum, kalka
techniczna 0.07 mm

Papier do tablicy
plakatowej (cienki)

280 g/m² 
(0.35 mm)

Papier do tablicy
plakatowej (gruby)

400 g/m² 
(0.5 mm)

M
a

te
ri

a
ły

Cienka tkanina
bawełniana (quilt)

0.25 mm

Cienka tkanina
bawełniana (poza 

pikowaniemj)
0.25 mm

Flanela (do części
pikowanej)

0.6 mm

Flanela (z wyjątkiem
części pikowanej)

0.6 mm

Filc 1 mm

Jeans 14 oz 0.75 mm

In
ne

Arkusz z tworzywa
sztucznego (PP)

0.2 mm

Winyl 0.2 mm

Magnes 0.3 mm

Naklejka lub pieczęć 0.2 mm
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Notka

• Unikaj używania materiałów pokrytych warstwą dekoracyjną, która może się łatwo odkleić, na przykład folii. W 
przeciwnym razie oderwana warstwa może przyłączyć się do rolek lub czujników podczas działania, powodując 
uszkodzenie maszyny lub ostrza tnącego.

• Nie umieszczaj taśmy maskującej itp. Na znacznikach skanowania. W przeciwnym razie mata może nie zostać 
prawidłowo rozpoznana lub obrazy mogą nie zostać prawidłowo zeskanowane.

a Oznaczenia skanowania

Memo

• Przy stosowaniu maty o wymiarach 12 “× 12” (305 mm × 305 mm) maksymalny obszar roboczy do cięcia
wynosi 11 3/4 “× 11 3/4” (296 mm × 298 mm).
• W przypadku użycia opcjonalnej maty o wymiarach 12 “× 24” (305 mm × 610 mm) maksymalny obszar 
roboczy do cięcia / rysowania wynosi 11 3/4 “× 23 3/4” (296 mm × 603 mm).
• Niektóre tkaniny o nierównych powierzchniach można ciąć, gdy są odwrócone do góry nogami.

Mata
AAArkkkusz do cięcia tkaniny 
Użyj jednego z następujących 
dwóch arkuszy do cięcia tkanin 
podczas cięcia materiału.

Standardowa
mata 

Mata o wysokiej przyczepności; używać  
tnąc tkaniny.

* Używaj maty klejącej o niskiej 
przylepności z papierem do kopiow-
ania i gładkim papierem. Ponieważ 
standardowa mata ma wysoką 
przyczepność, materiały mogą przykle-
jać się do maty, przez co mata stanie 
się niezdatna do użytku.

Folia term-
iczna do 
p o d k l e j a n i a  
tekstyliów

• Wzmacnia tkaninę, aby można było 
wyciąć różne wzory.

• Oryginalna tekstura może się zmienić, 
ponieważ pozostaje przymocowana 
do tylnej części tkaniny.

* Do użytku ze standardową matą.
* Nie umieszczaj tkanin powleczonych 

warstwą przylepną

Mata klejąca 
o niskiej 
przyczepności

Niska mata klejąca; nadaje się do ko-
piowania papieru i gładkiego papieru.

Arkusz materiału 

samoprzylepnego 

o wysokiej 

przylepności 

(patrz strona 27)

• Aby uzyskać najlepsze wyniki 
podczas cięcia tkaniny, przymocuj 
arkusz samoprzylepnej tkaniny 
klejącej o wysokiej przylepności do 
standardowej maty, aby zwiększyć 
wytrzymałość kleju.

• W zależności od kształtu wzór może 
nie być prawidłowo obcięty.

• Zalecamy przymocowanie go do nowej 
maty do cięcia.

a

a
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Mocowanie materiału do maty

Po przygotowaniu maty i arkusza (przy cięciu
materiału) odpowiedniego dla materiału,
przymocuj materiał do maty. Informacje na temat
mat i arkuszy odpowiednich dla materiału
znajdują się w części “Kombinacje maty i
materiału” na stronie 22.

Notka

• Nie wyrzucaj arkusza ochronnego zerwanego z
maty; zostaw go do późniejszego wykorzystania.

• Aby zachować siłę klejenia, po użyciu ułóż arkusz
ochronny po stronie klejącej maty.

• Gdy mata nie jest używana, oczyść stronę klejącą i
przymocuj arkusz ochronny przed przechowy-
waniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz “Czyszczenie maty” na stronie 51.

■ Papier

a Mata odpowiednia dla materiału

Mocowanie materiału (papier)

a Oderwij arkusz ochronny od strony klejącej
maty.

bTest mocowania materiału.

Przed przymocowaniem materiału do maty użyj
narożnika strony samoprzylepnej maty, aby
sprawdzić zamocowanie. Podczas testowania
mocowania materiału sprawdź następujące
elementy.

• Kolor nie znika z materiału po jego oderwaniu.
• Materiał nie jest rozdarty lub zdeformowany po
zdjęciu.

Jeśli podczas testowania wystąpią jakieś
problemy, użyj innego materiału.

Notka

• Używaj maty klejącej o niskiej przylepności z 
papierem do kopiowania i gładkim papierem. 
Ponieważ standardowa mata ma wysoką 
przyczepność, materiały mogą przyklejać się do 
maty, przez co mata stanie się niezdatna do użytku.

c Przymocuj materiał do strony klejącej maty.

Notka

• Umieść materiał w obszarze mocowania 
(obszar siatki) po stronie kleju. Jeśli materiał 
wydostaje się z obszaru mocowania, może on 
zostać uszkodzony przez rolki podające 
podczas podawania maty.

Memo

Mata nie ma góry i dołu. Może być wstawiona do
szczeliny podawania z dowolnej strony.

Material Page
Papier Strona 24

Tkanina (inna niż do
pikowania) Strona 25

Tkanina (do pikowania) Strona 27

a
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d Mocno przymocuj cały materiał do maty 
tak, aby nie było żadnych zagnieceń i 
żadna część nie może się zawinąć.

• W przeciwnym razie zawinięcia materiału
mogą zostać wciągnięte po włożeniu maty.

Notka
• Jeśli mata jest brudna, wyczyść ją. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje, patrz “Czyszczenie 
maty” na stronie 51.

Odrywanie materiału (papier)
Po wycięciu materiału użyj szpatułki, aby 
powoli odkleić papier.

a Szpatulka

■ Tkanina (oprócz pikowania)

a Standardowa mata

b Folia termiczna do podklejania tekstyliów

Mocowanie materiału tekstylnego (z 
wyłączeniem pikowania)
Wprasuj specjalnie zaprojektowany arkusz folii
z tyłu materiałów (z wyłączeniem pikowania), a 
następnie przymocuj je do standardowej maty.
Dwustronna folia do aplikacji wzmacnia 
tkaninę i umożliwia łatwe cięcie dowolnego 
wzoru, w tym aplikacji.
Arkusza folii nie można usunąć po 
przymocowaniu go do tyłu tkanin.
W przypadku pikowania należy użyć arkusza z 
mocnej tkaniny klejącej i unikać stosowania 
arkusza folii do aplikacji.

Notka
• Arkusz folii może nie przylegać do 

powierzchni tkaniny, która jest szorstka, 
ponieważ obie powierzchnie nie mogą być 
wtedy zgrzane tak, aby przylegały do siebie.

a Oderwij arkusz ochronny od strony
klejącej standardowej maty.

a

a

b
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b Przytnij arkusz folii do rozmiaru 2 cm (3/4 
“) lub większego niż kontur wycinanego 
wzoru.

a Wzór do przycięcia

b Linia cięcia arkusza

c Margines 2 cm (3/4 “) lub więcej

c Błyszczącą stroną arkusza  skierowaną w 
dół, połóż go na lewej stronie tkaniny.

Najpierw wyprasuj tkaninę, aby usunąć wszelkie 
zagniecenia. Przed umieszczeniem arkusza folii  na 
tkaninie należy się upewnić, że tkanina została 
pozostawiona do schłodzenia po prasowaniu.

a Błyszcząca strona arkusza kontaktowego

b Lewa strona tkaniny

d Równomiernie wprasuj cały arkusz, aby 
przymocować go do lewej strony tkaniny..

Przy żelazku ustawionym na średnią temperaturę
(Od 140 ° C do 160 ° C), naciśnij każdą część 
arkusza przez około 20 sekund (czas zależy od
materiału).
Upewnij się, że naciskasz na wierzch podkładki i 
wypychasz powietrze pomiędzy arkuszem a 
tkaniną.

a Podkład

Notka
• Przed przymocowaniem arkusza do tkaniny,

użyj kawałka arkusza, aby sprawdzić jego 
zamocowanie. Jeśli podczas testowania dołączą 
jakieś problemy, użyj innego materiału.

• Pozostawienie żelazka w tym samym miejscu 
zbyt długo może przypalić lub stopić materiał.

e Zdejmij podkład z arkusza folii.

Przed oderwaniem podkładu pozostaw wszystkie 

części do ostygnięcia.

a Arkusz folii

b Podkład

f Po stronie materiału, do którego 
przymocowany jest arkusz folii, należy 
przymocować materiał do maty 
zaczynając od jej krawędzi.

Powoli mocuj materiał zaczynając od jego krawędzi, 
aby między nim a matą nie było powietrza.

Notka

• Umieść materiał w obszarze mocowania (obszar 
siatki) po stronie kleju. Jeśli materiał wydostaje 
się z obszaru mocowania, może on zostać 
uszkodzony przez rolki podające podczas 
podawania maty.

Memo
• Mata nie ma górnej i dolnej części. Może być 

wstawiona do szczeliny podawania z dowolnego 
końca.

• Upewnij się, że splot przyklejonej tkaniny biegnie 
prosto w górę i w dół.

g Mocno przymocuj cały materiał do maty, 
aby nie było żadnych zagnieceń, żadna 
część nie może się zawinąć.

• W przeciwnym razie zagniecienia w
materiale mogą zostać pochwycone po 
włożeniu maty

a

c

b

ab

a

a

b



27

1

 Odrywanie materiału (z wyłączeniem
pikowania)
Po wycięciu materiału użyj łopatki do odklejenia
tkaniny wraz z dołączonym arkuszem
kontaktowym.

a Wzór, który został wycięty

b Arkusz folii

c Szpatulka

Notka
• Nie umieszczaj niczego nagrzanego na tkaninie

przymocowanej do arkusza folii. Klej przeniknie
do innych kawałków tkaniny.

Mocowanie materiałów za pomocą
dwustronnego kleju
Umieść wycięcie na tkaninie bazowej i zastosuj
nacisk na górę wycięcia za pomocą żelazka.
(Arkusz folii może nie pasować do niektórych
tkanin.) Możesz przyfastrygować elementy, aby
zapewnić, że wycięcie pozostanie na swoim
miejscu.

a Tkanina bazowa

b Wyciecie z arkuszem folii

Notka

• Nie należy prać tkanin przyczepionych dwus
tronnym arkuszem  samoprzylepnym.

• Przy mocowaniu materiałów przy pomocy
dwustronnego kleju należy je starannie
sprasować, 

• Podczas mocowania materiałów o różnych
gramaturach za pomocą dwustronnego
kleju, najpierw prasuj lżejszy materiał, aby
przymocować arkusz kontaktowy.

Powiadomienie o stosowaniu
arkusza folii 

• Przechowywać arkusz w temperaturze 
pokojowej i w miejscu nie narażonym na działanie
wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub
bezpośredniego światła słonecznego.

■ Materiały (do pikowania)

a Standardowa mata

b Arkusz materiału samoprzylepnego o wysokiej
przylepności

Mocowanie materiału (do pikowania) 

 Użyj arkusza materiału samoprzylepnego o
wysokiej przylepności, aby przymocować materiały
do pikowania na standardową matę. Arkusze
te powinny być używane tylko z wzorami, które
mają margines. Arkusz  z tkaniny o
wysokiej przylepności może być wielokrotnie
stosowany, dopóki siła klejenia nie spadnie. (Po
zdjęciu arkusza nośnego z maty, nie można go już
użyć.)

a Oderwij arkusz ochronny od strony klejącej
standardowej maty.

a

b

c

a

b

b

a
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Notka
• Nie wyrzucaj arkusza ochronnego zerwanego

z maty; zostaw go do późniejszego wykorzys 
tania.

• Aby zachować siłę klejenia, po użyciu ułóż
arkusz ochronny po stronie klejącej maty.

• Gdy mata nie jest używana, oczyść stronę
klejącą i przymocuj arkusz ochronny przed
przechowywaniem. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz “Czyszczenie maty” na stronie
51.

b Błyszczącą stroną tkaniny samoprzylepnej
w dół, przyklej ją do strony klejącej maty.

Powoli przymocuj arkusz pomocniczny zaczynając
od jego krawędzi, aby między matą a arkuszem nie
było powietrza.

a Błyszcząca strona arkusza pomocniczego

Notka

• Umieścić arkusz pomocniczy w obszarze 
mocowania (obszar siatki) po stronie klejącej
maty. Jeśli arkusz wysunie się z obszaru
mocowania, może on zostać uszkodzony przez
rolki podające podczas podawania maty.

c Oderwij podkład od górnej części arkusza
pomocniczego.

a Podkład

b Klej

d Testowanie mocowania materiału.

Przed przymocowaniem materiału do maty użyj
narożnika strony samoprzylepnej maty, aby sprawdzić
zamocowanie. Jeśli podczas testowania pojawią się
jakieś problemy, użyj innego materiału.

e Zaczynając od jego brzegów przymocuj
materiał do strony klejącej maty, aby nie
było żadnych zmarszczek na materiale.

Aby usunąć zmarszczki, należy je prasować przed
przymocowaniem do maty.

Notka

• Umieść materiał w obszarze mocowania
(obszar siatki) po stronie kleju. Jeśli materiał
wydostaje się z obszaru mocowania, może on
zostać uszkodzony przez rolki podające
podczas podawania maty.

Memo
• Mata nie ma góry i dołu. Może być wstawiona

do szczeliny podawania z dowolnego końca.
• Upewnij się, że splot dołączonej tkaniny biegnie

prosto w górę iw dół.
• Podczas rysowania marginesu, przymocuj

tkaninę do maty, zwracając jej lewą stronę do
góry.

a

a

b
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f Mocno przesuń uchwyt szpatułki po
powierzchni tkaniny, aby usunąć wszelkie
zmarszczki i pewnie przymocuj materiał
do maty.

a Szpatulka

Odrywanie materiału (tkanina do
pikowania)
Po wycięciu materiału użyj szpatułki, aby powoli
odkleić materiał. Staraj się nie zrywać arkusza
pomocniczego.

a Tkanina wycięta

b Arkusz pomocniczy pozostały na
macie

c Szpatulka

Note

• Arkusz pomocniczy może zostać przypadkowo
zerwany podczas usuwania materiału z maty
pod następującymi warunkami: 
- Klej pomiędzy matą a arkuszem słabnie po
wielokrotnym użyciu.

    - Arkusz jest silnie przymocowany do niektórych
rodzajów tkanin.

     W takim przypadku użyj dołączonej szpachelki,
aby przytrzymać arkusz na macie i zdejmij
materiał za pomocą ręki.

   • Po cięciu ostrożnie usuń włókna pozostałe na
arkuszu pomocniczym.

   • Podczas mocowania materiału z
przymocowanym do niego arkuszem lub
papierem do maty, odczep arkusz z maty lub
przymocuj materiał do innej standardowej maty
bez dołączonego arkusza podtrzymującego.

     • Nie pozostawiaj materiału przyklejonego
do maty z przymocowanym arkuszem 
przez dłuższy czas; w przeciwnym razie klej
przeniknie materiał.

Informacja o stosowaniu arkusza z
silnym klejem

• Gdy siła cięcia arkusza spadnie lub tkanina
zostanie skręcona podczas cięcia, wymień
arkusz na nowy.

• Podczas odrywania arkusza od maty lub
wymiany arkusza należy ostrożnie wyjmij stary
arkusz za pomocą szpachelki.

• Przechowuj matę pomiędzy zastosowaniami z
arkuszem ochronnym przymocowanym do
arkusza pomocniczego.

• Jeśli mata  nie będzie używana przez
określony czas, należy oderwać arkusz
pomocniczy od maty i przymocować arkusz
ochronny po stronie klejącej maty przed jej
przechowywaniem.

• Nie używaj ponownie arkusza pomocniczego
przymocowanego do maty.

• Przechowuj arkusz pomocniczy w temperaturze
pokojowej oraz w miejscu nie narażonym na
działanie wysokich temperatur, wysokiej
wilgotności lub bezpośredniego światła
słonecznego.

• Nie zginaj arkusza pomocniczego, aby go
schować.

• Zalecamy przymocowanie go do nowej maty do
cięcia.

a

a

b

b

c
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Regulacja wysunięcia ostrza

Odpowiednie przedłużenie ostrza różni się w zależności od rodzaju i grubości materiału. Przed
zainstalowaniem uchwytu w wózku obróć osłonę uchwytu, aby wyregulować przedłużenie ostrza, a
następnie przeprowadź próbne cięcie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cięcia próbnego,
zobacz “Cięcie próbne” na stronie 35..

■ Ustawienia cięcia
Użyj poniższej tabeli, aby wybrać odpowiednie ustawienia zgodnie z materiałem, który zostanie obcięty.

• Wyreguluj nacisk cięcia na ekranie ustawień w DesignNCut Manager. (→ Patrz strona 11)
• Kiedy wycinasz kawałek tkaniny, użyj arkusza samoprzylepnego  o wysokiej przylepności Aby

uzyskać szczegółowe informacje, patrz “Kombinacje mat i materiałów” na stronie 22.

Notka

• Ustawienia wskazane w tabeli są przybliżone. Ustawienie będzie się różnić w zależności od rodzaju i
grubości ciętego materiału.
Pamiętaj, aby najpierw wykonać cięcie próbne.

Materiał i jego grubość
Ustawienie
skali ostrza
* Pół cięcia

Ustawienie
nacisku
cięcia

Ostrze tnące

Standardowe
ostrze tnące 
(turkusowe)

Głębokie ostrze
(fioletowe)

P
ap

ie
r

Papier do drukarki 80 g/m² (0.1 mm) 3 -1

Papier do notatników
(cienki)

120 g/m² 
(0.15 mm)

3.5 0

Papier do notatników
(średnio gruby)

200 g/m² 
(0.25 mm)

4 0

Karton (cienki)
200 g/m² 
(0.25 mm)

4 0

Karton (średnio
gruby)

280 g/m² 
(0.35 mm)

5 0

Kalka techniczna 0.07 mm 3 0

Papier do tablic
plakatowych (cienki)

280 g/m² 
(0.35 mm)

5.5 0

Papier do tablic
plakatowych (gruby)

400 g/m² 
(0.5 mm)

7.5 4

M
at

er
ia

ły

Cienka tkanina bawełni
ana (do pikowania)

0.25 mm 4 4

Cienka tkanina bawełni
ana (poza pikowaniem)

0.25 mm 4 4

Flanela (pikowanie) 0.6 mm 6.5 4

Flanela (poza
pikowaniem)

0.6 mm 6.5 4

Filc 1 mm 5 5

Jeans 14 oz 0.75 mm 5.5 6

In
ne

Arkusz z tworzywa
sztucznego (PP)

0.2 mm 4 0

Winyl 0.2 mm 4 0

Przylepny wiinyl
(arkusz podkładu:

0,1 mm)

0.07 mm 1.5 * -1

Magnes 0.3 mm 5.5 0

Naklejka lub pieczęć 0.2 mm 4 0

Arkusz naklejek (arkusz
podkładu: 0,15 mm)

0.15 mm 2 * -1
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Odpowiednie przedłużenie ostrza
    Wyreguluj przedłużenie ostrza, aby nieznacznie

przekroczyło grubość ciętego materiału. Użyj
oznaczeń na uchwycie, aby dokonać regulacji.

a Końcówka uchwytu

b Materiał, który zostanie wycięty

c Długość ostrza

Notka

• Uważaj, aby ostrze nie wystawało za bardzo.
Ostrze może ciąć, chociaż tylko nieznacznie
wystaje z uchwytu. Jeśli zbyt duża część
ostrza się wysunie, może ono pęknąć.

■ Regulacja noża tnącego

a Zdejmij osłonkę ochronną.

• Po użyciu należy wsunąć ostrze do
uchwytu i założyć nasadkę ochronną.

 UWAGA
Nie pozwalaj niemowlętom / dzieciom wkładać

ochronnych nasadek w ich usta.

b Korzystając z linii odniesienia na uchwycie,
całkowicie przekręć nakrętkę w prawo, aby
wyciągnąć końcówkę ostrza maksymalnie.

a Linia odniesienia

b Rozszerz końcówkę ostrza do maksimum.

c Sprawdź grubość materiału, a następnie
wyreguluj przedłużenie ostrza. Zobacz
“Ustawienia cięcia” na stronie 30.

Im większe ustawienie skali uchwytu, tym dalej
ostrze się rozszerza.

a Skręć w lewo, aby zmniejszyć przedłużenie
ostrza.

b Przekręć w prawo, aby zwiększyć
przedłużenie ostrza.

a

b

c

a

b

a b
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Instalowanie i dezinstalacja uchwytu

Po wyregulowaniu przedłużenia ostrza, zainstaluj
uchwyt w maszynie. Przedłużenie ostrza
odpowiednie dla materiału, patrz “Regulacja
wysunięcia ostrza” na stronie 30.

a Naciśnij na panelu operacyjnym, aby
włączyć urządzenie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
“Włączanie / wyłączanie urządzenia” na stronie 6.

Notka
• Upewnij się, że włączasz maszynę przed

zainstalowaniem uchwytu.
• Jeśli uchwyt jest zainstalowany, gdy maszyna

jest wyłączona, ostrze może się złamać, a
materiał może nie zostać poprawnie wycięty.

b Jeśli dźwignia blokady uchwytu nie jest

podniesiona, podnieś ją.
Nie można zamontować uchwytu, gdy dźwignia jest
opuszczona.

a Dźwignia blokady uchwytu

 UWAGA
• Zdejmij osłonę ochronną z uchwytu ostrza

przed umieszczeniem go w wózku
maszyny.

• Nie pozwalaj niemowlętom / dzieciom wkładać
ochronnych nasadek w ich usta.

c Chwyć uchwyt uchwytu, a następnie włóż
uchwyt do karetki.

a Uchwyt

d Naciśnij dźwignię blokady uchwytu.

Mocno dociśnij, aż uchwyt zostanie zablokowany
na swoim miejscu.

e Odwróć procedurę instalacji, aby
odinstalować uchwyt.

 UWAGA
• Po zdjęciu uchwytu ostrza z maszyny, pamiętaj

wsunąć ostrze do uchwytu i założyć nasadkę
ochronną.

• Nie zostawiaj wysuniętego ostrza. W przeciwnym
razie mogą wystąpić obrażenia.

• Nie pozwalaj niemowlętom / dzieciom wkładać
ochronnych nasadek w ich usta.

a

a
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Rozdział 2 Podstawowe operacje

Poniższe procedury wykorzystują wzorce do
opisania całej serii operacji, od wybrania wzoru i
edycji go do cięcia.

Tutorial 1 - Wycinanie wzorów

■ Połączenie urządzenia i kom-
putera

To urządzenie i komputer z zainstalowanym
DesignNCut Managerem (aplikacja do wyboru
ustawień cięcia) mogą być połączone bezprze-
wodowo lub za pomocą kabla USB.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
metod łączenia, patrz “ŁĄCZENIE URZĄDZENIA I
KOMPUTERA” na stronie 12.

■ Włączanie urządzenia

 Naciśnij       aby włączyć urządzenie.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz

“Włączanie / wyłączanie urządzenia” na stronie 6.

■ Ustawianie ostrza
    Zainstaluj uchwyt ostrza tnącego w wózku maszyny.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
“Instalowanie i odinstalowywanie uchwytu” na
stronie 32.

■ Ładowanie maty

a Podłącz materiał, który będzie cięty na

macie.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
mocowania materiału do maty, patrz
“Mocowanie materiału do macie” na stronie
24.

b Trzymając matę poziomo, delikatnie

wkładając ją do szczeliny podajnika, naciśnij

a Prowadnice

b Rolki podające

Mata jest podawana w celu ukończenia
przygotowania do cięcia.

WYCINANIE WZORÓW

a a

b
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■ Przesyłanie wzorów do urządzenia

a Uruchom program DesignNCut Manager.

bZaloguj się do ScanNCutCanvas i edytuj
wzór.

Notka

• Upewnij się, że wycinany wzór pasuje do
rozmiaru materiału i mieści się w obszarze cięcia.
Jeśli wzór nie mieści się w obszarze cięcia,
dopasuj położenie wzoru i / lub rozmiaru wzoru
w ScanNCutCanvas.

c Kliknij [Pobierz], a następnie [DesignNCut
Transfer], aby wysłać wzór do urządzenia.

Memo
• Szczegółowe informacje na temat edycji,

przesyłania lub pobieranie wzorców, 
     kliknij w ScanNCutCanvas,       a następnie

przejdź do “Pobieranie projektu” w Pomocy.
• Podczas pobierania wzoru za pomocą kabla

USB (tylko komputer), kliknij [Pobierz na PC],
aby wysłać wzór.

d Kliknij [Ładuj dane] w oknie głównym
DesignNCut Manager, a następnie kliknij
[Load from ScanNCutCanvas], aby zaimpor-
tować wzór.

Memo

• W wersji mobilnej dotknij [Wczytaj dane] na
ekranie głównym. Pojawi się ekran podglądu.

Pojawi się okno podglądu wzoru.

Memo

• Aby otworzyć wzór zapisany na komputerze,
kliknij [Wybierz plik].
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■ Cięcie próbne
Dostosuj przedłużenie ostrza zgodnie z materiałem,
a następnie użyj tego samego materiału, który ma
zostać użyty w projekcie do wykonania cięcia
próbnego.

a Ustaw [Test Cut] na [ON], a następnie
kliknij [Test cut settings].

X Pojawi się okno do określania
szczegółowych ustawień.

Memo

• Wersja mobilna:
Okno podglądu → [Test Cut].

b Wybierz żądany kształt w [Wzór], a
następnie wybierz ustawienia dla
[Rozmiar] i [Pozycja].

Odwołaj się do punktów odniesienia siatki na macie i
wybierz lokalizację kształtu cięcia próbnego z
rozwijanych list.

Przykład: ustawienia ustawione w lewym dolnym
rogu maty

Pionowo: 11-12
Poziomy: 0-1

Memo

• Próbny kształt cięcia można również ustawić,
klikając komórkę (blok) w macie pokazanej w
oknie ustawień cięcia próbnego.

c Kliknij [OK], a następnie ustaw próbny
kształt cięcia.

Notka

• Upewnij się, że położenie kształtu cięcia
próbnego nie pokrywa się z położeniem wzoru.

a Próbny kształt cięcia w miejscu określonym w
kroku b

d W Menedżerze DesignNCut wybierz
[Wytnij] z rozwijanej listy [Operacja].

Memo

• Wersja mobilna:
Okno podglądu→[Operation]→[Cut]

e Za pomocą suwaków określ 
ustawienia dla [Szybkość] i [Nacisk]

cięcia.

Memo

• Wersja mobilna:
Okno podglądu → [Ustawienia] → [Prędkość] / [Nacisk]

d

e

a

gf

b

c

a
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Notka

• W zależności od użytego materiału może on nie
być wycięty prawidłowo, jeśli nacisk cięcia nie był
prawidłowo ustawiony. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat odpowiedniego nacisku cięcia,
patrz “Ustawienia cięcia” na stronie 30.

f Kliknij [Zastosuj].

g Kliknij [Start].
Pojawi się następujące okno.

Memo

• Jeśli zostanie naciśnięty dowolny przycisk
urządzenia inny niż przycisk zasilania, urządzenie
wstrzyma cięcie.

• Następujący komunikat pojawia się na ekranie
urządzenia, gdy cięcie jest wstrzymane. Możesz
zatrzymać lub wznowić cięcie z urządzenia.

■ Rozładunek maty

a Naciśnij  na panelu operacyjnym,

aby wysunąć matę.

b Zdejmij materiał z obszaru, który można
łatwo zdjąć, na przykład z narożnika, a
następnie powoli odklejaj, utrzymując
równomierny nacisk.

c Trzymając matę dłonią, użyj dołączonej
szpachelki, aby ostrożnie oderwać wzory
od wycięcia.

a Szpatulka

Notka

• Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania
materiału, patrz strona 25, 27, 29.

Cutting paused. Resume: [OK]
Stop: [STOP]

a
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■ Sprawdzanie wyników cięcia próbnego
● Wyreguluj przedłużenie ostrza zgodnie z wynikami

cięcia próbnego.

● Powtarzaj cięcie próbne i regulację przedłużenia
ostrza, aż materiał zostanie dokładnie obcięty.

●  Upewnij się, że położenie nowego kształtu cięcia
próbnego nie pokrywa się z lokalizacją poprzednich
prób cięcia.
Dzięki odpowiedniemu przedłużeniu ostrza,
gdy materiał jest odrywany, na powierzchni maty
pozostaje lekki ślad cięcia.

Przedłużenie ostrza, które należy 
wyregulować

Notka

• Uważaj, aby ostrze nie wystawało za bardzo. W 
przeciwnym razie ostrze może się złamać. Jeśli 
wystąpi zbyt duże wydłużenie ostrza, niektóre 
materiały mogą nie zostać poprawnie wycięte. 
Ponadto mata pogorszy się szybciej.

Regulacja prędkości / nacisku cięcia
Kliknij [Ustawienia] w oknie DesignNCut
Manager, które pojawi się podczas cięcia, aby 
wyświetlić okno, w którym można regulować 
ustawienia.

Notka
• Po dostosowaniu ustawienia rozpocznie się 

cięcie wzoru po kliknięciu przycisku [Uruchom 
ponownie]. Aby ponownie wykonać cięcie 
próbne, kliknij [Zatrzymaj], a następnie postępuj 
zgodnie z procedurą opisaną w części “Cięcie 
próbne” na stronie 35.

■ Wycinanie wzoru

a Jeśli nie ma problemu z cięciem 
próbnym, załaduj matę z przymocowanym 
materiałem.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz 
“Ładowanie maty” na stronie 33.

b Kliknij [Uruchom ponownie] w oknie
DesignNCut Manager.

Wyniki cięcia próbn. Wskazówki dot, regulacji

Część ciętego 
materiału pozostaje 
po oderwaniu.

Zbyt małe rozszerzenie ostrza: 
obróć osłonę o połowę, kierując 
się w prawo. (b)

Materiał nie jest 
wyraźnie wycięty.

Zbyt małe rozszerzenie ostrza: 
Obróć pokrywę uchwytu o jedno 
oznaczenie w prawo. (b)

Przez matę 
przechodzą całkowicie 
głębokie cięcia.

Zbyt duża część przedłużenia 
ostrza: Obróć oprawkę o jeden 
znak w lewo. (a)

a b
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• Aby zatrzymać cięcie, kliknij [Zatrzymaj]. Jeśli 
zostanie ono ponownie kliknięte, ostrze i mata 
powrócą do swoich pierwotnych pozycji.

• Po zakończeniu cięcia naciśnij by wysunąć
matę.
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Rozdział 3 Zaawansowana obsługa

Za pomocą pióra i uchwytu pióra można narysować
wzory na materiale. Korzystanie z ustawień
marginesu pozwala również narysować wzory z
marginesem na materiale, a następnie je
wyciąć. Te funkcje rysowania można wykorzystać
do tworzenia elementów pikowanych.

■ Przygotowanie
Przygotuj następujące akcesoria do rysowania. W za-

leżności od modelu maszyny może być wymagany
dodatkowy zakup.

Uchwyt do pióra - Zestaw pióra lub zestaw pióra
kolorowego odpowiedni dla materiału, na którym
będzie  narysowany wzór.

-Ostrze i uchwyt ostrza odpowiedni do materiału, który
będzie cięty.

-Właściwa mata, - odpowiednia dla tkanin, które będą
cięte lub rysowane.

Rysunek

■ Przygotowanie uchwytu pióra

a Naciśnij przycisk na środku uchwytu pióra,
aby odkręcić wieko i otworzyć.

b Zdejmij zatyczkę z pióra, a następnie włóż
długopis do obsadki pisaka tak, aby był
on skierowany w dół.

c Zamknij pokrywkę uchwytu pióra.

Notka

• Po użyciu wyjmij pióro z uchwytu pióra, a
następnie załóż nasadkę na pióro przed jej
przechowywaniem.

■ Rysowanie

a Chwyć uchwyt uchwytu, a następnie
zainstaluj uchwyt pióra w wózku, trzymając
przycisk otwierania pokrywy skierowany ku
tobie.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
“Instalowanie i odinstalowywanie uchwytu”
na stronie 32.

FUNKCJE RYSOWANIA
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b Załaduj matę z materiałem przeznaczonym
do rysowania (cięcia).

• Lekko wsuń matę do szczeliny podajnika i naciśnij

na panelu operacyjnym

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
wkładania maty, patrz “Ładowanie maty” na
stronie 33.

c W ScanNCutCanvas utwórz wzór do 
narysowania, a następnie wyślij go do
urządzenia

• Szczegółowe informacje na temat edycji, przesyłania

lub pobierania wzorów, kliknij (?) w ScanNCutCanvas,

a następnie przejdź do Pomocy.

Notka

• Upewnij się, że narysowany wzór pasuje do
rozmiaru materiału i mieści się w obszarze
rysunku. Jeśli wzór nie mieści się w obszarze
rysunku, dopasuj położenie wzoru i / lub
rozmiaru wzoru w ScanNCutCanvas.

d Otwórz wzór w DesignNCut Manager.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
otwierania danych wzoru, patrz “Wy syłanie
wzorów do urządzenia” na stronie 34.

Wzór pojawia się w oknie ustawień
rysowania / cięcia programu DesignNCut
Manager.

e Wybierz [Draw] z rozwijanej listy [Operation].

Memo

• Wersja urządzenia mobilnego: Podgląd
okien → [Operacja] → [Rysuj]

f Przy pomocy suwaków określ ustawienia
dla [Prędkość] i [Nacisk] dla rysowania.

Przed narysowaniem wzoru określ szybkość i
nacisk rysowania.

Notka

• Jeśli nacisk rysowania jest zbyt wysoki,
końcówka pióra może zostać uszkodzona.
Dostosuj do odpowiedniego ustawienia.

•    Zalecamy ustawienie nacisku rysowania na
“0”.

Memo

• Korekta nacisku rysowania wpłynie na gotowy
produkt. Użyj tego samego materiału, na
którym wzór zostanie narysowany, aby
dokonać regulacji.

g Po kliknięciu przycisku [Zastosuj], kliknij
[Start], aby rozpocząć rysowanie.

• Aby wykonać próbny rysunek w celu
dostosowania nacisku rysowania, powtórz kroki
e do g. 

Notka

• Po użyciu wyjmij pióro z uchwytu pióra, a
następnie załóż nasadkę na pióro przed jej
przechowywaniem.

e

f

g
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Używanie funkcji rysowania do wypełniania
/ tworzenia grubszych konturów

Notka

• W zależności od użytego materiału i długopisu
materiał narysowany z wypełnionym wzorem
może być trudny do zerwania lub rozdarcia.
Wykonaj rysunek próbny z wzorem, który ma
być użyty w projekcie.

• Aby wypełnić wzór, zaznacz pole wyboru
[Wypełnij obszar konturem z funkcją rysowania]
w oknie dialogowym [Właściwości] w
ScanNCutCanvas, a następnie wyślij wzór do
maszyny.

Memo

• Nie można wypełnić wzoru otwartego.
Przykład:

• Ustawienia wypełnienia zostaną zastosowane do
wszystkich wzoró w oknie podglądu wzoru.

• Ustawienia wypełnienia i konturu nie mogą być
jednocześnie określone dla tego samego wzoru.

■ Wypełnianie wzoru

a Patrz kroki c do e w “Rysunku” na
stronie 39, aby określić ustawienia rysunku.

b Kliknij [Apply].
X Można określić różne ustawienia

wypełnienia.

c Kliknij [Więcej ...], aby wyświetlić ekran
ustawień wypełnienia.

Ustawienia można również zmienić, klikając
[Ustawienia] w menu głównym [DesignNCut]

Memo
• W wersji urządzenia mobilnego: Okno
podglądu → [Ustawienia] → [FILL /
ADDITIONAL LINE] 
lub Okno główne →              →
[Ustawienia] → [Obsługa]

d Po wybraniu projektu w [Wzór wypełnienia]
określ ustawienia dla [Odstępy między
liniami] i [Kierunek wypełnienia], a
następnie kliknij [OK].

a Fill Pattern
Wybierz wzór wypełnienia.

b Fill Line Spacing
Dostosuj odstępy linii wypełniających
wzór.

c Fill Direction
Dostosuj kierunek wzoru wypełnienia.

e Kliknij [Start], aby rozpocząć
rysowanie.

c

b e

a

b

c
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■ Pogrubianie konturów wzorów
Można narysować dodatkowe linie, aby nadać
konturom grubszy wygląd.

a Patrz kroki b do c w “Wypełnianie wzorów”
na stronie 41, aby określić ustawienia rysunku.

b Po określeniu ustawień dla [Additional Line]

i [Additional Line Spacing], kliknij [OK].

Notka
• Ustawienia “Dodatkowa linia” i “Dodatkowa

odległość między wierszami” nie zostaną
zastosowane do wzorów z zastosowanymi
ustawieniami wypełnienia. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat ustawień
wypełniania, zobacz “Używanie funkcji rysowania
do wypełniania wzorów /  konturów” na stronie 41.

a Dodatkowa linia
Określ liczbę linii, które mają zostać dodane

b Dodatkowe odstępy między wierszami
Określ odstępy linii, które mają zostać dodane.

Notka

• Podczas określania ustawień dla opcji
“Dodatkowa linia” i “Dodatkowe odstępy między
wierszami” należy zapoznać się z poniższymi
przykładami.

a Dodatkowa linia 0: Nie dodano żadnych linii.

b Dodatkowa linia 1: Dodano jedną linię.

c Dodatkowa linia 2: Dodano dwie linie.

d Dodatkowe odstępy między wierszami:
Dostosowuje odstępy między wierszami.
Zwiększenie odstępów między liniami tworzy
odstęp między liniami.

Memo

• Wynik rysowania różni się w zależności od
grubości używanego pióra. Dokonaj regulacji
zgodnie z grubością pisaka.

a

b

d

d d
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Cięcie wokół rysunków

W tym przykładzie określimy margines dla wzoru
i narysujemy wzór, a następnie wytniemy wokół
niego kontur.

■ Określanie wielkości marginesu

a Chwyć uchwyt uchwytu, a następnie
zainstaluj uchwyt pióra w wózku, trzymając
przycisk otwierania pokrywy skierowany
ku tobie.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
“Instalowanie i odinstalowywanie uchwytu”
na stronie 32.

b Załaduj matę z materiałem
przeznaczonym do rysowania (cięcia).

Podczas rysowania margines po lewej stronie
materiału, przymocuj materiał do maty, zwracając
go  lewą  stroną do góry.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
mocowania materiału do maty, patrz “Kombinacje
maty i materiałów” na stronie 22.

• Lekko wsuń matę do szczeliny podajnika i naciśnij

 na panelu operacyjnym.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
wkładania maty, patrz “Ładowanie maty” na
stronie 33.

c W ScanNCutCanvas wybierz wzór
do narysowania, a następnie określ
margines.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje

na temat edycji wzorów, kliknij
w ScanNCutCanvas, a następnie patrz
“Tworzenie Linie marginesu “w Pomocy.

Memo

• Aby narysować margines po lewej stronie
tkaniny, odwróć wzór.

Obraz kawałka wzoru do utworzenia

a Prawa strona tkaniny

b Lewa strona tkaniny

c Linia rysowania 

d Linia marginesu

d Wyślij wzór z określonym marginesem na
urządzenie.

Szczegółowe informacje na temat edycji,

przesyłania lub pobierania wzorów,

 kliknij                 w ScanNCutCanvas, a

następnie przejdź do Pomocy.

e Otwórz wzór w DesignNCut Manager.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
otwierania danych wzoru, patrz “Wysyłanie
wzorów do urządzenia” na stronie 34.

X Wzór pojawia się w oknie ustawień
rysowania / cięcia programu DesignNCut
Manager.

a cb d
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■ Rysowanie

a Wybierz [Draw] z rozwijanej listy [Operation].

Memo

• Wersja mobilna: Okno podglądu → 
[Operacja] → [Rysuj]

b Dostosuj nacisk rysowania
by uzyskać szczegółowe informacje na temat 
regulacji nacisku rysowania, patrz krok 6 w 
“Rysunek” na stronie 39.

c Kliknij [Apply].

d Kliknij [Start] aby rozpocząć rysowanie.

• Aby wyciąć rysowane wzory, pozostaw matę
włożona do szczeliny bez naciskania:

i kontynuuj następujące kroki procedury 
cięcia.

■ Cięcie

a Wybierz [Cut] z rozwijanej listy [Operation] 

Memo

• Wersja mobilna: Okno podglądu → 
[Operacja] → [Wytnij]

b Kliknij [Apply].

X Pojawi się podgląd ciętych linii.

a

b

dc

a

db
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c  Wyjmij uchwyt pióra, a następnie zainstaluj
uchwyt ostrza.

Notka

• Po użyciu wyjmij pióro z uchwytu pióra, a
następnie załóż nasadkę na pióro przed
przechowywaniem.

 UWAGA
• Przed zainstalowaniem uchwytu ostrza w

maszynie, zdejmij osłonę ochronną.
• Nie pozwalaj niemowlętom / dzieciom wkładać 

ochronnych nasadek w ich usta.

d Kliknij [Start], aby rozpocząć cięcie.

e Naciśnij  w panelu operacyjnym, aby

wysunąć matę.

f Oderwij wzory z maty.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz 
“Wyjmowanie maty” na stronie 36.
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Wydrukowany obraz (papier lub naklejkę), bądź
jego kontur można wyciąć lub narysować. Jest to
przydatne do robienia zdjęć rzemiosła 
papierowego, a następnie  wycinania go.

Notka

• Połącz urządzenie i komputer z trybem
bezprzewodowym, aby użyć tej funkcji.

Tutorial 2 - Wycinanie zdjęć

■ Przygotowanie

a Przygotuj materiał i aparat.

Podczas korzystania z funkcji “CaptureMat” przygotuj
następujące rodzaje materiałów.
• Wzory wyraźnie zarysowane, bez gradacji, zaniku
lub rozmycia
• Wykonanie wyjątkowo skomplikowanego
projektu może być niemożliwe

b Naciśnij  aby włączyć urządzenie

”Włączanie / wyłączanie urządzenia” na stronie 6.

c Zainstaluj uchwyt ostrza tnącego w karetce
maszyny.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
“Instalowanie i odinstalowywanie uchwytu” na
stronie 32.

■ Fotografowanie materiału i
importowanie danych

Rejestrowanie danych kalibracyjnych
kamery używanej do fotografowania
Dane dotyczące dopasowania zniekształceń
itp. kamery używanej do fotografowania muszą
być najpierw zarejestrowane w programie
DesignNCut Manager.

a Kliknij [CaptureMat].
Zostanie wyświetlone okno, w którym
można zarejestrować zdjęcia i aparat,
który będzie używany.
Memo

• W wersji urządzenia mobilnego: Dotknij
[CaptureMat], a następnie przejdź do kroku
3, aby sfotografować arkusz kalibracji.

b Wybierz [Nowy aparat ...] z rozwijanej listy
[Aparat].

Pojawi się okno do rejestracji danych
kalibracyjnych.

FUNKCJA CaptureMat

a

b c

d
e

f
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c Umieść dołączony arkusz kalibracyjny na
płaskiej powierzchni, a następnie zrób
zdjęcie bezpośrednio z góry.

Zapisz zdjęcie na komputerze.

Memo

• Możesz wydrukować arkusz kalibracyjny za pomocą
drukarki, klikając [Print the calibration sheet.].

• Z wersją urządzenia mobilnego; dotknij [Kalibracja]
i sfotografuj arkusz kalibracji.

*1 sfotografowany obszar

Notka

• Zrób zdjęcie w dobrze oświetlonym miejscu.
• Przed zrobieniem zdjęcia, wytrzyj obiektyw

aparatu miękką, suchą ściereczką i upewnij
się, że obiektyw nie jest zabrudzony.

• Podczas fotografowania upewnij się, że na
papierze nie ma żadnych cienii.

• Jeśli arkusz kalibracyjny jest brudny lub
złożony, wydrukuj nową kopię arkusza
kalibracji i zrób zdjęcie nowego arkusza.

• Podczas fotografowania nie powiększaj ani nie
używaj lampy błyskowej.

d Kliknij [Wybierz], a następnie wybierz 
obraz zapisany w kroku c.

Nazwa importowanego obrazu pojawi się w 
polu.

Notka

• Jedynymi plikami graficznymi, które można 
wykorzystać, są pliki JPG.

e W obszarze [2. Wprowadź nazwę 
kamery.], wpisz nazwę kamery.

Memo

• W zależności od aparatu jego nazwa może 
zostać automatycznie wprowadzona po 
wybraniu obrazu w kroku d.

f Kliknij [OK].
Pojawia się następujący komunikat.

Memo

• Następnym razem, gdy używana jest funkcja 
“CaptureMat”, powtórz kroki od 2 do 6, aby 
zarejestrować nową kamerę (jeśli zdjęcie, które 
zostanie użyte, zostało sfotografowane przy 
użyciu kamery innej niż zarejestrowana).

■ Poprawnie sfotografow-
any obraz
Upewnij się, że wyłapujesz
wszystkie kropki w arkuszu
kalibracji i  tylko kropki w
arkuszach kalibracji.

■ Aparat zbyt blisko papieru
Jeśli aparat znajduje się
zbyt blisko papieru, kalib-
racja nie zostanie wykonana
prawidłowo.

■ Aparat za daleko od
papieru
Jeśli aparat znajduje się
zbyt daleko od papieru, kal-
ibracja nie zostanie wykon-
ana prawidłowo.

■ Papier pod kątem
Jeśli aparat i papier są źle

wyrównane, kalibracja
nie zostanie wykonana
prawidłowo.

a

a

a

a
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 › Importowanie obrazu materiału

a Przymocuj materiał do sfotografowania na
macie.

Memo

• Nie można użyć maty o wymiarach 12 “× 24”
(305 mm × 610 mm).

• Przed przymocowaniem materiału do maty,
należy przymocować krawędź materiału do
strony klejącej maty.

• Spróbuj przymocować wycinaną część w
kierunku środka maty.

b Umieść materiał na płaskiej powierzchni,
a następnie sfotografuj go bezpośrednio
powyżej, tak aby cała mata całkowicie
wypełniła ekran aparatu.

Zapisz zdjęcie na komputerze.

Note

• Przed fotografowaniem należy przymocować ma
teriał, aby nie zasłaniał obszaru poza obszarem 
klejącym maty.

• Podczas robienia zdjęcia trzymaj aparat możliwie 
jak najwyżej.

• Podczas fotografowania nie powiększaj ani nie 
używaj lampy błyskowej.

• Zrób zdjęcie, aby cała mata całkowicie wypełniła 
ekran aparatu. Jeśli cała mata nie wypełnia 
całkowicie ekranu aparatu, nie można utworzyć 
danych cięcia.

• Upewnij się, że mata wypełnia ekran aparatu, a 
otaczający obszar nie znajduje się na ekranie.

• Podczas fotografowania upewnij się, że na macie 
nie ma żadnych innych obiektów ani cieni.

• Podczas fotografowania białego ciała stałego użyj 
ciemnego tła.

c Wybierz nazwę zarejestrowanej kamery z
listy rozwijanej [Kamera].

d Kliknij [Wybierz] obok [Mat Image].
Po wyświetleniu okna dialogowego wyboru obrazu
wybierz zdjęcie, a następnie kliknij [Otwórz].

Notka

• Jedynymi plikami graficznymi, które można
wykorzystać, są pliki JPG.

e Kliknij [Wyślij do ScanNCutCanvas].

Obraz zostanie zaimportowany do

ScanNCutCanvas.

■ Tworzenie danych cięcia
Dane cięcia można tworzyć za pomocą funkcji
Image Tracing w ScanNCutCanvas.

a Kliknij  na pasku narzędzi ScanNCut
Canvas, aby wyświetlić okno dialogowe [Image 
Tracing].. 

b Kliknij [Wybierz obraz przeniesiony przez 
CaptureMat], a następnie zaimportuj obraz 
wysłany z DesignNCut Manager.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
tworzenia danych cięcia za pomocą funkcje 
śledzenia, kliknij w (?) ScanNCutCanvas, a 
następnie przejdź do “Śledzenie obrazów” 

Memo

• Aby poznać kryteria wymiany zużytej maty,,
patrz “Wymiana ostrza” na stronie 49.

• Jeśli pozycja cięcia jest źle skonfigurowana, 
patrz “Regulacja czujników znaczników” na 
stronie 53 i zmienić ustawienia urządzenia.

• Tnij  na płaskim biurku i nie dopuść, aby mata 
uderzyła w jakiekolwiek przedmioty.

c Po utworzeniu danych cięcia, kliknij 
[Pobierz], a następnie [DesignNCut Trans-
fer], aby wysłać dane cięcia do urządzenia.

c

d

e
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Rozdział 4 Dodatki

Kryteria wymiany

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia,
wymień następujące materiały eksploatacyjne
zgodnie z kryteriami wymiany. Aby kupić części,
skontaktuj się ze sprzedawcą, który sprzedał ci tę
maszynę lub najbliższe autoryzowane centrum
serwisowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat opcjonalnych akcesoriów, zobacz
“AKCESORIA OPCJONALNE” na stronie 64.

Mata
• Gdy siła klejąca maty maleje
• Gdy w macie znajduje się wiele śladów cięcia

Ostrze tnące
• Gdy cięcia materiału stają się szorstkie,

obniżając jakość gotowego produktu
• Gdy krawędź tnąca staje się tępa
• Gdy ostrze jest stępione (jeśli nie może się

przeciąć, nawet jeśli przedłużenie ostrza lub
nacisk cięcia jest większy niż to konieczne,
ostrze może być stępione).

Arkusz materiału samoprzylepnego o
wysokiej przyczepności
• Gdy siła klejenia arkusza spada

• Gdy tkanina przyczepiona zostanie skręcona
podczas cięcia

Zmywalny długopis                  
• Gdy atrament jest suchy i nie oznacza prawidłowo
tkaniny

       • Gdy atrament jest całkowicie zużyty

Kolorowy długopis 
• Gdy atrament jest suchy i nie oznacza prawidłowo
tkaniny

       • Gdy atrament jest całkowicie zużyty

Wymiana ostrza

■ Usuwanie

a Odkręć zatyczkę uchwytu, aby ją wyjąć.

b Wbij ostrze prosto w gumowy obszar z tyłu 
dołączonej szpachelki.

a Gumowy obszar

ARTYKUŁY WYMIENNE

a
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c Pociągnij uchwyt, aby pozostawić ostrze
w obszarze gumowym.

■ Instalacja

a Chwyć wał nowego ostrza, a następnie 
włóż go do szczeliny ostrza na końcu 
uchwytu.

Wał ostrza utrzymywany jest w miejscu za pomocą 
magnesu w uchwycie. Powoli włóż wał ostrza, a 
następnie powoli zwolnij go po tym, jak wał 
zatrzaśnie się na magnesie.

b Przekręć nakrętkę mocującą, aby 
przymocować ją do uchwytu.

Całkowicie dokręć nasadkę, aż przedłużenie ostrza 
osiągnie maksimum, a następnie poluzuj nakrętkę, 
aż ostrze nie będzie już widoczne.

a Dokręć nakrętkę, aż przedłużenie ostrza 
osiągnie maksimum.

b Poluzuj nasadkę, aż ostrze stanie się 
niewidoczne od końca nasadki.

Notka
• Poluzuj osłonę, aż końcówka ostrza nie będzie 

widoczna. Skala przedłużenia ostrza na uch-
wycie ma zastosowanie, gdy ostrze zaczyna 
się rozciągać od końca nasadki. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat przedłużania 
ostrza, patrz “Regulacja rozszerzenia ostrza” na 
stronie 30.

 UWAGA
• Po zdjęciu uchwytu ostrza z maszyny, 

wsuń ostrze do uchwytu i załóż
nasadkę ochronną.

• Nie zostawiaj wysuniętego ostrza. W prze-
ciwnym razie mogą wystąpić obrażenia.

• Zdejmij osłonę ochronną z uchwytu ostrza 
przed umieszczeniem go w wózku 
maszyny.

• Nie pozwalaj niemowlętom / dzieciom zakładać 
ochronnych nasadek w ich usta.

b

a
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Czyszczenie

■ Czyszczenie maty
Pozostałości i obcięte krawędzie wzorów przymo
cowanych do maty mogą zmniejszyć siłę klejącą maty 
i uniemożliwić poprawne działanie. Okresowo czyść 
matę. Za pomocą dołączonej szpachelki delikatnie 
zeskrob wszelkie pozostałości przymocowane do maty.

Użyj dostępnych w handlu pincet, aby usunąć nici 
tkaniny przyczepione do maty.

Oczyść kropkowane znaki na macie i 
otaczającym obszarze suchą szmatką.

Note
• Nie używaj alkoholu ani wody do czyszczenia maty.
• Gdy mata nie jest używana, wyczyść ją, a 

następnie przechowuj z przymocowanym 
arkuszem ochronnym. Jeżeli arkusz ochronny nie 
zostanie przymocowany, siła klejąca maty będzie 
się zmniejszać. 

• Nie składaj ani nie zginaj maty, aby ją przechowy-
wać.

• Przechowywuj matę w temperaturze pokojowej oraz 
w miejscu nie narażonym na działanie wysokich 
temperatur, wysokiej wilgotności lub bezpośred-
niego światła słonecznego.

• Jeśli mata nie ma już wytrzymałości, należy ją 
wymienić na nową. Szczegółowe informacje na temat 
opcjonalnych mat znajdziesz w “OPCJONALNE 
AKCESORIA” na stronie 64.

■ Czyszczenie uchwytu
Jeśli w uchwycie gromadzą się materiały, strzępki 
lub kurz, może on nie działać poprawnie. Wyczyść 
uchwyt po każdym użyciu.

a Odkręć zatyczkę uchwytu, aby ją wyjąć.

OPIEKA I UTRZYMANIE
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b Używając dostępnego w handlu pędzelka, 
usuń ścinki, kłaczki i kurz.

W szczególności usuń kłaczki i pył wokół ostrza. 
Jeśli kłaczki i kurz nagromadzą się pomiędzy 
ostrzem a uchwytem, ostrze może się już nie 
obracać lub jakość cięcia może być słaba.

c Zamocuj pokrywkę uchwytu do uchwytu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
zakładania zatyczki, zobacz “Instalowanie” na stronie 
50.

■ Czyszczenie wnętrza urządzenia
Paprochy mogą również przyczepiać się do 
powierzchni rolek podających, uniemożliwiając 
prawidłowe załadowanie lub wyjęcie maty. Użyj 
miękkiego pędzelka, aby je wyczyścić.

a Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu 
zasilającego, a następnie odłącz wtyczkę za
silacza sieciowego od gniazda zasilania prądem 
stałym z tyłu urządzenia.

b Otwórz pokrywę z przodu urządzenia.

c Wyjmij uchwyt z karetki.

d Użyj dostępnego w handlu pędzelka do 
czyszczenia wokół szczeliny podajnika i 
karetki.
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Regulacja czujników znaczników

Jeśli pozycja cięcia nie jest wyrównana podczas
cięcia za pomocą funkcji “CaptureMat”, maszynę
można ręcznie ustawić..

● Jeśli pozycja cięcia jest przesunięta w górę lub

w dół od faktycznego wzoru:

Zobacz krok 2.

● Jeżeli pozycja cięcia jest przesunięta w prawo

lub w lewo od faktycznego wzoru:

Patrz krok 3.

Notka

• Sprawdź przesunięcie pozycji cięcia z matą w
tej samej orientacji, co podczas wysuwania.

a Z poziomu ekranu ustawień urządzenia
wybierz [3. Podstawowa konfiguracja], a
następnie [3. Oznacz czujnik].

b Naciśnij  lub  aby wybrać wartość regulacji

pionowej, a następnie naciśnij .

Pojawia się następujący komunikat.

Przykład: jeśli wartość regulacji pionowej została
zmieniona z 0 na 2

(Przed zmianą
 Po zmianie  )

• Jeśli położenie cięcia zostanie przesunięte w 
górę, zwiększ wartość. Jeśli pozycja cięcia 
zostanie przesunięta w dół, zmniejsz wartość.

c Naciśnij  lub  aby wybrać poziomą wartość 

regulacji, a następnie naciśnij .

Pojawia się następujący komunikat.

Przykład: Jeśli wartość regulacji w poziomie 
została zmieniona z 0 na -5

(Przed zmianą Po zmianie  )

• Jeśli pozycja cięcia zostanie przesunięta w lewo, 
zwiększ wartość. Jeśli pozycja cięcia zostanie 
przesunięta w prawo, zmniejsz wartość.

Vertical 0

Horizontal 0
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Wyszukiwanie informacji o bezpieczeństwie sieci bezprzewodowej (SSID i klucz sieciowy)

* Klucz sieciowy można również opisać jako hasło, klucz bezpieczeństwa lub klucz szyfrowania.
* Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy / router nie nadaje identyfikatora SSID, identyfikator SSID nie zostanie
automatycznie wykryty. Będziesz musiał ręcznie wpisać nazwę SSID.

Jeśli urządzenie przestanie działać poprawnie

Jeśli urządzenie przestanie działać poprawnie, przed wezwaniem serwisu sprawdź poniższe możliwe problemy.
Większość problemów możesz rozwiązać samodzielnie. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, Brother
Solutions Center oferuje najnowsze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów. Odwiedź nas na stronie “http://s.brother/cpqaa/”.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą, który sprzedał Ci tę maszynę lub najbliższe
autoryzowane centrum serwisowe.
Zasilacz

Mata

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie należy kontaktować się z działem obsługi firmy Brother w celu uzyskania pomocy bez informacji o
zabezpieczeniach sieci. Nie możemy pomóc w zlokalizowaniu ustawień bezpieczeństwa sieci.

1) Powinieneś zobaczyć dokumentację dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępowym / routerem.
2) Domyślnym identyfikatorem SSID może być nazwa producenta lub nazwa modelu.
3) Jeśli nie znasz informacji o zabezpieczeniach, skontaktuj się z producentem routera, administratorem
systemu lub dostawcą Internetu.

Symptom Możliwe przyczyny (lub wyniki) Rozwiązania Odniesienie

Urządzenia nie można 
włączyć.

Zasilacz nie jest prawidłowo 
podłączony do urządzenia.

Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony 
do urządzenia i czy przewód zasilający 
jest podłączony do zasilacza sieciowego 
i gniazdka elektrycznego.

strona 6

Symptom Możliwe przyczyny (lub wyniki) Rozwiązania Odniesienie

Maty nie można 
włożyć.

Po włożeniu maty nie 
umieszczono jej pod rolkami 
podającymi.

Włóż matę tak, aby znalazła się pod 
rolkami podającymi po lewej i prawej 
stronie szczeliny podajnika.

strona 33

Mata nie została załadowana za 
pomocą przycisku “Feed”.

Lekko włóż matę do szczeliny podajnika, 
a następnie naciśnij przycisk “Feed”.

strona 33

Maty nie można 
rozpoznać.

Kropkowane znaki na wstawionej
maty są brudne.

Oczyść kropkowane znaki na macie i 
otaczającym ją obszarze.

strona 51

Przerywane znaki na wstawianej
macie są ukryte przez materiał, 
który został dołączony.

Przymocuj materiał, trzymając go w 
klejącym obszarze maty.

strona 24

Mata została włożona tak, aby 
strona z przymocowanym mater-
iałem była skierowana w dół.

Włóż maty tak, aby strona z 
przymocowanym materiałem była 
skierowana do góry.

strona 33

Mata zaprojektowana specjalnie
dla DesignNCut nie jest używana.

Wymień matę na zaprojektowaną 
specjalnie dla DesignNCut.

—

Mata jest podawana
pod kątem.

Mata została wprowadzona pod 
kątem pod kątem do szczeliny 
podającej.

Naciśnij przycisk “Feed”, aby wysunąć 
matę, a następnie włóż ją ponownie.

strona 33
strona 36

Naroża maty są 
zdeformowane (wygięte).

Wymień matę na nową. strona 49

http://s.brother/cpqaa/
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Zakleszczenie papieru / tkaniny

Cięcie

Materiał do wycięcia / 
wyciągnięcia nie może 
być przymocowany do 
maty.

Materiał rozciąga się od 
klejącej powierzchni maty.

Przymocuj materiał, trzymając go w 
klejącym obszarze maty.

strona 24

Siła klejąca maty spadła. Wymień matę na nową. strona 49

Maty nie można 
wysunąć.

Wycinany / wyciągany materiał 
zacina się w mechanizmie 
podawania w maszynie.

Naciśnij przycisk “Feed” podczas wstawiania 
maty, aby ją podać.
Jeśli mata nie wysuwa się, wyłącz 
maszynę, a następnie ostrożnie 
wyciągnij matę.

strona 36

Po włożeniu maty 
dołączony materiał 
złuszcza się.

Mata nie jest wypoziomowana
ze względu na ciężar 
materiału.

Trzymaj  maty przy wkładaniu. strona 33

Siła klejąca maty spadła. Wymień matę na nową. strona 49

Symptom Możliwe przyczyny (lub wyniki) Rozwiązania Odniesienie

Maty nie można włożyć.

Wokół szczeliny z tyłu maszyny 
znajduje się przeszkoda.

Zachowaj przestrzeń wokół gniazda z 
tyłu maszyny, aby można było wysunąć 
matę.

strona 4

Powierzchnia, na której zainstalow
ane jest urządzenie, jest nierówna.

Ustaw urządzenie na płaskiej, 
równej powierzchni.

—

Mata lub materiał 
zaczepia się o rolkę 
podającą podczas 
wkładania maty.

Siła klejenia maty spadła lub 
materiał nie jest zabezpieczony.

Naciśnij przycisk “Feed”, aby wysunąć 
matę, a następnie wymień matę na 
nową.

strona 36 
strona 49

Materiał rozciąga się od 
klejącej powierzchni maty.

Naciśnij przycisk “Feed”, aby wysunąć 
matę, a następnie przymocuj materiał, 
pozostawiając go w klejącej powierzchni 
maty.

strona 24 
strona 36

Mata lub materiał chwyta 
rolkę podającą podczas 
cięcia / rysowania.

- Siła klejenia maty spadła lub 
materiał nie jest 
zabezpieczony.

- Materiał odkleja się od klejącej 
powierzchni maty.

Naciśnij przycisk “Pause / Stop”, aby 
zatrzymać operację. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i 
naciśnij przycisk “Feed”, aby wysunąć 
matę.
Jeśli mata nie wysuwa się, wyłącz 
maszynę, usuń uchwyt, a następnie 
ręcznie wysuń matę.
Po wyjęciu maty, wymień ją na nową lub 
zamocuj materiał, pozostawiając go 
wewnątrz klejącej powierzchni maty.

strona 24 
strona 36 
strona 49

Mata podawana jest pod
kątem i nie jest 
podawana podczas 
cięcia / rysowania.

Materiał do cięcia / 
ciągnięcia zdziera się 
podczas cięcia / rysowania.

Symptom Możliwe przyczyny (lub wyniki) Rozwiązania Odniesienie

Materiał zaczepia 
materiał  czubkiem ostrza 
tnącego.

Kurz lub strzępki nagromadziły się 
w uchwycie.

Wyczyść uchwyt. strona 51

Ostrze jest zużyte. Wymień ostrze na nowe. strona 49

Materiał cięty jest niezgodny z 
tym urządzeniem.

Wymień materiał na kompatybilny z 
tym urządzeniem.

strona 22

Maszyna  zatrzymała 
się podczas 
wykonywania operacji.

Ze względów bezpieczeństwa 
maszyna przestaje działać, gdy 
podczas cięcia lub rysowania 
zostanie naciśnięty przycisk na 
panelu operacyjnym.

Sprawdź, czy któryś z poniższych

komunikatów pojawia się, a 

następnie naciśnij  
aby przywrócić karetkę do oryginalnej
pozycji. Włóż matę, a następnie 

spróbuj ponownie wykonać operację.
- Podczas cięcia
Cięcie zostało wstrzymane. Wznów: 

[OK] Zatrzymaj: [STOP]
-Po rysowaniu

Rysowanie zostało wstrzymane. 

Wznów: [OK] Zatrzymaj: [STOP]

—

Symptom Możliwe przyczyny (lub wyniki) Rozwiązania Odniesienie
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Nie cały materiał jest 
cięty. Niektóre obszary 
pozostają niewycięte.

Nie stosuje się ostrza 
odpowiedniego do ciętego 
materiału.

Użyj ostrza odpowiedniego do ciętego 
materiału.

strona 30

Przedłużenie ostrza z uchwytu 
ostrza jest zbyt małe.

Wyjmij uchwyt z wózka, a następnie 
wyreguluj przedłużenie ostrza.

strona 31

Jeśli cięcie nie jest możliwe, 
nawet jeśli wysunięcie ostrza lub 
nacisk cięcia jest większy niż to 
konieczne, ostrze może być 
stępione.

Wymień ostrze na nowe. strona 49

Siła klejenia maty spadła lub 
materiał nie jest zabezpieczony. Wymień matę na nową. strona 49

Ostrze jest zużyte. Wymień ostrze na nowe. strona 49

Materiał jest niekompatybilny z 
tym urządzeniem.

Wymień materiał na 
kompatybilny z tym 
urządzeniem.

strona 22

Nacisk cięcia jest nieprawidłowy.
Dostosuj ustawienie nacisku cięcia w 
ekranie ustawień.

strona 30
strona 35

Kurz lub strzępki nagromadziły się 
w uchwycie.

Wyczyść uchwyt strona 51

Odstęp między ułożonymi 
wzorami jest za mały.

Zmień układ wzorów, aby je 
delikatnie rozdzielić.

—

Do cięcia tkanin nie stosuje się 
wymaganego arkusza.

Zastosuj wymagany do danej operacji 
arkusz. strona 25

strona 27

Tkanina nie jest trwale przymocow-
ana do maty. Mocno przymocuj materiał do maty 

naciskając dołączoną szpachelką  
powierzchnię tkaniny.

strona 29

Arkusz folii nie jest trwale
przymocowany do tkaniny. Wprasuj cały arkusz, aby mocno 

przymocować go do lewej strony tkaniny.
strona 26

Przez matę  całkowicie 
przechodzą cięcia na 
wylot.

Przedłużenie ostrza z uchwytu 
ostrza jest zbyt duże.

Wyjmij uchwyt z wózka, a następnie 
wyreguluj przedłużenie ostrza.

strona 31

Nacisk cięcia jest nieprawidłowy. Dostosuj ustawienie nacisku cięcia.
strona 30
strona 35

Symptom Możliwe przyczyny (lub wyniki) Rozwiązania Odniesienie

Narysowana linia jest
grubsza (cieńsza) niż 
zamierzona.

Prędkość  rysowania lub 
nacisk jest nieprawidłowy.

Dostosuj ustawienia menedżera 
DesignNCut do prędkości rysowania i 
nacisku.
 Aby rysować grubsze linie, zwiększaj 
nacisk rysowania. Aby narysować 
cieńsze linie, zmniejsz siłę nacisku. 
Po dostosowaniu ustawień wykonaj 
próbną operację rysowania.

strona 40

Symptom Możliwe przyczyny (lub wyniki) Rozwiązania Odniesienie
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Poniższa tabela zawiera niektóre komunikaty, które mogą się pojawić podczas pracy urządzenia, a także 
odpowiadające im rozwiązania. Wykonaj niezbędną operację zgodnie z instrukcjami w komunikacie lub 
opisanym tutaj rozwiązaniem. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą, który 
sprzedał Ci tę maszynę lub najbliższe autoryzowane centrum serwisowe.

Memo

• Jeśli wystąpi błąd, pojawi się komunikat o błędzie lub kod błędu.
Komunikat o błędzie: Wystąpił błąd podczas pracy tylko maszyny 

-Kod błędu: Wystąpił błąd podczas używania Menedżera DesignNCut, (Przykład: Odzyskiwanie danych cięcia nie 
powiodło się, rozpoczęcie cięcia / rysowania nie powiodło się itd.)

Błąd plotera

Podczas obsługi urządzenia

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Komunikaty o błędach Przyczyny / rozwiązania

Błąd inicjalizacji ostrza. Wyłącz 
urządzenie.

Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
Błąd inicjalizacji głowicy. Wyłącz 
urządzenie.

Błąd rozpoznawania maty. 
Naciśnij przycisk [OK].

Możliwe przyczyny1: Kropkowane znaki na wstawionej maty są 
zabrudzone.
Rozwiązania 1: Oczyść kropkowane znaki na macie i otaczającym 
ją obszarze. Jeśli mata nadal nie jest rozpoznawana, wymień matę 
na nową.Możliwe przyczyny2: Kropkowane znaki na wstawionej maty są ukryte 
przez materiał, który został dołączony.
Rozwiązania2: Przymocuj materiał, pozostawiając go w klejącym 
obszarze maty.

Możliwe przyczyny3: Mata została włożona tak, aby strona z 
przymocowanym materiałem była skierowana w dół.
Rozwiązania 3: Włóż maty tak, aby strona z przymocowanym 
materiałem była skierowana do góry.

Możliwe przyczyny4: Włożono matę, która nie może zostać rozpoznana. 
Rozwiązania4: Użyj specjalnie zaprojektowanej maty dla tego 
urządzenia.

Nie udało się zwolnić maty. 
Wyłącz urządzenie.

Wycinany / wyciągany materiał zacina się w mechanizmie podawania w 
maszynie.
Naciśnij przycisk “Feed” podczas wstawiania maty, aby ją podać.
Jeśli mata nie wysuwa się, wyłącz maszynę, a następnie ostrożnie 
wyciągnij matę.
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Podczas konfigurowania sieci bezprzewodowej

Komunikaty o błędach (ploter) Przyczyna / Rozwiązanie

Połączenie nieudane (Err-01). 
Naciśnij przycisk [OK].

Ustawienie sieci bezprzewodowej nie jest
aktywne. Aktywuj sieć bezprzewodową.

Połączenie nie powiodło się (Err-02).
Naciśnij przycisk [OK].

Bezprzewodowy punkt dostępowy / router nie może zostać wykryty.
1. Sprawdź następujące 4 punkty.-Upewnij się, że bezprzewodowy punkt
dostępowy / router jest włączony.
-Przesuń urządzenie do obszaru, w którym nie ma żadnych przedmiotów,
które blokują sygnał sieci bezprzewodowej, takich jak metalowe drzwi lub
ściany lub bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego / routera.
- Podczas konfigurowania ustawień bezprzewodowych tymczasowo umieść
urządzenie w odległości około 1 m od  punktu dostępowego.
-Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy / router używa filtrowania adresów
MAC, sprawdź, czy adres MAC tego urządzenia jest dozwolony w filtrze.
2. Jeśli ręcznie wprowadziłeś identyfikator SSID i informacje
bezpieczeństwa (SSID / metoda uwierzytelniania / metoda szyfrowania /
klucz sieciowy (hasło)), informacje mogą być nieprawidłowe. Potwierdź
ponownie identyfikator SSID i informacje o zabezpieczeniach i ponownie
wprowadź poprawne informacje w razie potrzeby.

Połączenie nieudane (Err-03).
Naciśnij przycisk [OK].

Metody uwierzytelniania / szyfrowania używane przez wybrany
bezprzewodowy punkt dostępowy / router nie są obsługiwane przez
urządzenie.
W trybie infrastruktury zmień metody uwierzytelniania i szyfrowania
bezprzewodowego punktu dostępowego / routera.
Twój komputer obsługuje następujące metody uwierzytelniania:

Jeśli Twój problem nie został rozwiązany, wprowadzone ustawienia 
SSID lub sieci mogą być nieprawidłowe. Ponownie sprawdź ustawienia 
sieci bezprzewodowej.Błąd klucza sieciowego (Err-04). 

Naciśnij przycisk [OK].
Informacje bezpieczeństwa (SSID / klucz sieciowy (hasło)) są 
nieprawidłowe. Potwierdź ponownie SSID i informacje bezpieczeństwa 
(klucz sieciowy (hasło)).

Połączenie nieudane (Err-05). 
Naciśnij przycisk [OK].

Informacje o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowej (metoda
uwierzytelniania / metoda szyfrowania / klucz sieciowy (hasło)) są 
niepoprawne.
Ponownie potwierdź informacje o zabezpieczeniach sieci 
bezprzewodowej (metoda uwierzytelniania / metoda szyfrowania / 
klucz sieciowy (hasło)) w tabeli Err-03.Połączenie nieudane (Err-20). 

Naciśnij przycisk [OK].

To urządzenie wciąż próbuje nawiązać połączenie z siecią 
bezprzewodową.
Poczekaj chwilę, a następnie sprawdź stan połączenia 
bezprzewodowej sieci LAN.

Połączenie nieudane (Err-06). 
Naciśnij przycisk [OK].

To urządzenie nie może wykryć punktu dostępu / routera 
bezprzewodowej sieci LAN z włączoną funkcją WPS.
Aby korzystać z WPS do konfiguracji połączenia bezprzewodowego, 
należy wykonać operacje na tym urządzeniu i punkcie dostępowym / 
routerze bezprzewodowej sieci LAN.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z WPS z 
punktem dostępu / routerem bezprzewodowej sieci LAN, zapoznaj się z 
jego instrukcją lub skontaktuj się z jej producentem lub administratorem 
sieci.

Połączenie nieudane (Err-07). 
Naciśnij przycisk [OK].

Wykryto dwa lub więcej punktów dostępu / routerów bezprzewodowej 
sieci LAN z włączonym WPS.
Upewnij się, że jest tylko jeden punkt dostępowy / router sieci 
bezprzewodowej z włączonym WPS w zakresie sygnału, a następnie 
spróbuj ponownie wykonać konfigurację.

Połączenie nieudane. Naciśnij przycisk [OK].
Wyłącz router  sieci LAN, a następnie włącz go ponownie. Następnie 
spróbuj ponownie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe.

Metoda Uwierzytelnienia Metoda szyfrowania

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-Personal AES

Otwarte
WEP

Brak (bez szyfrowania)

Shared key WEP
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DesignNCut Manager Błędy

Nie można znaleźć SSID. 
Naciśnij przycisk [OK].

Jak pokazano poniżej, przyczyna i rozwiązanie różnią się w zależności 
od tego, kiedy pojawił się ten komunikat.
- Pojawił się po uruchomieniu [2. Kreatora konfiguracji], aby wyszukać 
identyfikator SSID
Możliwa przyczyna: Nie można wykryć identyfikatora SSID
Rozwiązanie: Sprawdź informacje opisane dla 1. (Err-02).
- Pojawił się po wybraniu [Zapisany SSID] w oknie z listą wykrytych 
identyfikatorów SSID                 Możliwa przyczyna: Brak identyfikatora 
SSID podłączonego wcześniej do sieci bezprzewodowej.
Rozwiązanie: Wybierz identyfikator SSID, który pojawił się w oknie, a 
następnie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe.

Błąd połączenia z komputerem. 
Naciśnij przycisk [OK].

Nie udało się połączyć z komputerem podczas konfigurowania połączenia 
bezprzewodowego za pomocą dedykowanej aplikacji “Kreator WLAN 
Assistant” (WAW).

Sprawdź następujące elementy, a następnie spróbuj ponownie wykonać tę 
operację. - Uruchom program WAW na komputerze, a następnie postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Sprawdź, czy ustanowiono bezprzewodowe połączenie sieciowe 
między komputerem z uruchomionym WAW a punktem dostępowym / 
routerem.

Połączenie WLAN nie powiodło się. 
Naciśnij przycisk [OK].

Nie można skonfigurować połączenia bezprzewodowego za pomocą 
dedykowanej aplikacji “Kreator WLAN Assistant” (WAW <USB>).
Sprawdź następujące elementy, a następnie spróbuj ponownie wykonać 
tę operację. - Uruchom program WAW <USB> na komputerze, a 
następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby 
ukończyć procedurę. -Sprawdź, czy urządzenie i komputer są połączone 
kablem USB. -Sprawdź możliwe przyczyny i rozwiązania dla (Err-01) do 
(Err-05) i dla (Err-20)

Błąd sieci. Wyłącz urządzenie, a następnie 
włącz je ponownie.

Wystąpiła wewnętrzna usterka.
Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś urządzenie lub 
najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Kod błędu Komunikaty o błędach 
(Menedżer DesignNCut)

Przyczyny / rozwiązania

E002

Funkcja DesignNCut jest niedostępna 
podczas łączenia z innym menedżerem 
DesignNCut. Aby anulować połączenie, 
uruchom ponownie DesignNCut.

Wyłącz urządzenie, włącz je ponownie, a następnie 
podłącz ponownie.

E003
Nie można połączyć się z komputerem.
Wybierz odpowiedni tryb połączenia dla 
ustawień w DesignNCut.

Wybierz tę samą metodę połączenia, jaka została wybrana 
na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat wybierania tej samej metody połączenia, co na 
urządzeniu, patrz “PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA I 
KOMPUTERA” na stronie 12.

E004
Wersja maszyny i menedżera 
DesignNCut nie są zgodne.
Potwierdź wersje i aktualizację.

Menedżer DesignNCut i oprogramowanie urządzenia 
muszą zostać zaktualizowane. (strona 63)

E204 Brak wzoru w obszarze roboczym.

W obszarze cięcia nie ma wzorów.
Edytuj wzór w ScanNCutCanvas, aby umieścić go w 
obszarze cięcia / rysowania.

E207 Dołącz odpowiedni uchwyt.
Uchwyt niezgodny z trybem został zainstalowany. 
Zainstaluj zgodny uchwyt. (Str. 32)

E217 Dane nie mogą zostać odczytane w 
DesignNCut. Rozmiar pliku jest zbyt 
duży.

Plik danych jest zbyt duży. Uprość wzór w 
ScanNCutCanvas, aby zmniejszyć dane do 1 MB lub 
mniej.

E218 Nie można kontynuować, ponieważ dane 
zawierają zbyt wiele obiektów.

Jest zbyt wiele wzorów. Zmniejsz liczbę wzorów w 
ScanNCutCanvas do 300 lub mniej.

Komunikaty o błędach (ploter) Przyczyna / Rozwiązanie
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E221 Te dane są zbyt skomplikowane, aby
mogły zostać przekonwertowane na wzór
wypełnienia.

Spróbuj wykonać następujące czynności.
-Zgrupuj wzór.
-Zmień ustawienia wypełniania.
-Zmniejsz liczbę wzorów wypełnień.

Złożone wzory nie mogą być wypełnione. Uprość wzór w
ScanNCutCanvas.

E225 Ten wzór nie może być użyty w
twoim DesignNCut.

Wybierz inny wzór.

E227 Nie można rozpoznać znaku maty. 
Oczyść matę.

Możliwa przyczyna 1: Włożona mata jest brudna.
Rozwiązanie 1: Wyczyść część wkładanej maty i jej 
otoczenie.

Możliwa przyczyna 2: Materiał lub taśma maskująca 
została przymocowana poza klejącą powierzchnią maty, 
zapobiegając jej rozpoznaniu.
Rozwiązanie 2: Przymocuj materiał, trzymając go w 
klejącym obszarze maty.

E304
DesignNCut nie mógł odczytać danych. 
Zarejestruj ponownie identyfikator 
logowania do ScanNCutCanvas.

-Ten komunikat pojawia się przy próbie wysłania danych do 
maszyny tnącej niezarejestrowanej w ScanNCutCanvas.
-Rejestracja urządzenia została usunięta z 
ScanNCutCanvas. Zarejestruj ponownie urządzenie.

E306
DesignNCut nie jest podłączony do sieci. 
Potwierdź ustawienia bezprzewodowej sieci 
LAN w DesignNCut.

Gdy ręcznie wprowadzono identyfikator SSID i informacje 
bezpieczeństwa (SSID / metoda uwierzytelniania / metoda 
szyfrowania / klucz sieciowy (hasło), można wprowadzić 
nieprawidłowe informacje. Sprawdź ponownie identyfikator 
SSID i informacje o zabezpieczeniach, a następnie wprowadź 
poprawne informacje, jeśli to konieczne.

E307 DesignNCut nie jest podłączony do sieci. 
Potwierdź status połączenia sieciowego.

Urządzenie nie jest podłączone do sieci.
-Sprawdź stan połączenia sieciowego.
- Połączenie sieciowe może jeszcze nie zostać ustanowione. 
Zaczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie.

E308 Wystąpił błąd sieci w DesignNCut.

Wystąpił błąd sieci podczas komunikacji.
Sprawdź następujące elementy.
- Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy / router 
jest włączony. -Sprawdź, czy kabel sieciowy twojego 
dostępu bezprzewodowego

punkt / router jest podłączony.

E309
Połączenie z DesignNCut do serwera nie 
powiodło się.
Potwierdź ustawienia proxy.

Ustawienia proxy są nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia serwera proxy swojej sieci 
bezprzewodowej i urządzenia.

E313 Nie udało się połączyć z serwerem.
Wystąpił błąd sieci podczas komunikacji.
- Sprawdź ustawienia serwera DNS.
- Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.

E500 Nie można połączyć się z DesignNCut.

-Upewnij się, że punkt dostępowy / router bezprzewodowej 
sieci LAN jest włączony.

-Usuń maszynę lub komputer z programem DesignNCut 
Manager, aby żadne obiekty nie blokowały sygnałów 
między nimi lub nie zbliżaj ich do punktu dostępu / 
routera bezprzewodowej sieci LAN.

-Jeżeli punkt dostępu / router bezprzewodowej sieci LAN 
filtruje, sprawdź ustawienia.

E501 Błąd komunikacji.
Potwierdź proxy i inne ustawienia.

Ustawienia proxy są nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia proxy twojej sieci 
bezprzewodowej i DesignNCut Manager.

E502 Nie można połączyć się z DesignNCut.

-Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Sprawdź, czy świeci wskaźnik połączenia z 

bezprzewodową siecią LAN.
-Sprawdź stan połączenia sieciowego. Połączenie może nie 
być możliwe z powodu środowiska komunikacyjnego, takiego 
jak słaby sygnał lub przeciążenie sieci z przesłuchu.

Kod błędu
Komunikaty o błędach 
(Menedżer DesignNCut)

Przyczyny / rozwiązania
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E507 Brak połączenia z siecią.

Sprawdź następujące elementy.
- Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy / router
jest włączony. -Sprawdź, czy kabel sieciowy twojego
dostępu bezprzewodowego

punkt / router jest podłączony.

E508 Niepowodzenie połączenia
 z bezprzewodową siecią LAN.

Połączenie bezprzewodowe zostało niepoprawnie 
skonfigurowane. Sprawdź ustawienia SSID i informacji 
bezpieczeństwa (SSID / metoda uwierzytelniania / 
metoda szyfrowania / klucz sieciowy (hasło)).

E510 Nie można przeszukać maszyny.
Nie można znaleźć urządzenia, które można podłączyć. 
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

E512 Błąd połączenia z serwerem.

Sprawdź następujące elementy.
-Sprawdź, czy ustawienia dla SSID i informacji 
bezpieczeństwa (SSID / metoda uwierzytelniania / metoda 
szyfrowania / klucz sieciowy (hasło)) zostały poprawnie 
określone.
-Sprawdź stan połączenia sieciowego.
- Połączenie sieciowe nie zostało jeszcze ustanowione. 
Zaczekaj chwilę, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.

E513 Błąd połączenia z serwerem. Potwierdź 
ustawienia proxy.

Ustawienia proxy są nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia serwera proxy swojej sieci 
bezprzewodowej i urządzenia.

E514 Wystąpił błąd podczas łączenia się z 
ScanNCutCanvas.

Wystąpił błąd sieci podczas komunikacji.
Sprawdź następujące elementy.
- Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy / router 
jest włączony. -Sprawdź, czy kabel sieciowy twojego 
dostępu bezprzewodowegopunkt / router jest podłączony.

E518
Połączenie z ScanNCutCanvas nie powiodło 
się. Zarejestruj ponownie identyfikator 
logowania do ScanNCutCanvas.

Ten komunikat pojawia się, gdy próbujesz przesłać dane za 
pomocą urządzenia innego niż urządzenie zarejestrowane 
w ScanNCutCanvas. Zarejestruj ponownie urządzenie.

E519
Połączenie z ScanNCutCanvas nie powiodło 
się. Zarejestruj ponownie identyfikator 
logowania do ScanNCutCanvas.

Rejestracja urządzenia została usunięta z 
ScanNCutCanvas. Zarejestruj ponownie urządzenie.

E527
Nie można połączyć się z komputerem.
Wybierz odpowiedni tryb łączenia dla 
ustawień w DesignNCut.

Wybierz tę samą metodę połączenia, jaka została wybrana 
na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat wybierania tej samej metody połączenia, co na 
urządzeniu, patrz “PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA I 
KOMPUTERA” na stronie 12.

E529 Błąd komunikacji.
Sprawdź następujące elementy.
- Maszyna musi być włączona.
- Kabel USB musi być prawidłowo podłączony.

E535 Nie można odczytać danych
Dane mogą być uszkodzone

Wybrane zdjęcie nie może być użyte.
Wybierz zdjęcie sfotografowane w określonych 
warunkach.

E538 Ładowanie pliku obrazu nie powiodło 
się. Tego pliku nie można użyć.

Plik może być uszkodzony. 
Wybierz inny plik obrazu.

E540 Nie udało się wczytać przechwyc, obrazu. Upewnij się, że na urz, jest wystarczająco dużo miejsca.

E543
Nie udało się zarejestrować danych kalibracji.
Zrób wszystkie kropki na arkuszu kalib-
racyjnym tylko bez powiększania.

Dane kalibracji nie mogą zostać zarejestrowane.
Arkusz kalibracyjny został sfotografowany zbyt 
blisko. Wybierz zdjęcie sfotografowane w 
określonych warunkach.

E544
Nie udało się zarejestrować danych 
kalibracji. Przyciągaj tylko punkty całego 
arkusza kalibracji bez powiększania.

Dane kalibracji nie mogą zostać zarejestrowane.
Arkusz kalibracyjny został sfotografowany zbyt 
daleko. Wybierz zdjęcie sfotografowane w 
określonych warunkach.

E548
Nie udało się wczytać przechwyconego 
obrazu.Użyj obrazu, który przechwycił całą 
matę bez powiększania.

Cała mata nie była fotografowana.
Zrób zdjęcie bez powiększania, aby cała mata 
całkowicie wypełniła ekran aparatu.

Kod błędu Komunikaty o błędach 
(Menedżer DesignNCut)

Przyczyny / rozwiązania
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E549
Nie udało się wczytać przechwyconego 
obrazu. Użyj zdjęcia przechwyconego całą 
matą bez powiększania.

Zdjęcie jest za małe.
Zrób zdjęcie bez powiększania, aby cała mata 
całkowicie wypełniła ekran aparatu.

E550
Nie udało się wczytać przechwyconego 
obrazu.
Użyj obrazu, który przechwycił całą matę 
bez powiększania.

Możliwa przyczyna 1: Na wycinanym fragmencie maty 
pojawia się odbicie na znakach skanujących maty (kropki), 
co powoduje, że znaczniki nie pojawiają się na zdjęciu.
Rozwiązanie 1: Zrób zdjęcie, aby nie było refleksji.

Możliwa przyczyna 2: Obiekt znajdujący się poza matą 
pojawia się na zdjęciu.
Rozwiązanie 2: Zrób zdjęcie, aby żadne przedmioty nie 
pojawiły się poza matą.

Możliwa przyczyna 3: Kropkowane znaki na wstawionej maty 
są zabrudzone.
Rozwiązanie 3: Oczyść znaki skanujące maty (kropki) i 
otaczające je obszary. Jeśli mata nadal nie jest 
rozpoznawana, wymień ją na nową.

E551 Nie udało się wczytać obrazu.Użyj obrazu 
uchwyconego na płaskiej macie.

Mata jest pod kątem.
Podczas robienia zdjęcia trzymaj aparat na poziomie.

E552 Nie udało się wczytać przechwyconego 
obrazu.

Wybrane zdjęcie nie może być użyte.
Wybierz zdjęcie sfotografowane w określonych 
warunkach.

E553 Nie udało się zapisać przechwyconego 
obrazu.

Aparat można ustawić w taki sposób, aby fotografowane 
zdjęcia nie były zapisywane. Sprawdź ustawienia aparatu
Jeśli ustawienia aparatu są poprawne, usuń niepotrzebne 
pliki, ponieważ może być wolne miejsce.

Kod błędu
Komunikaty o błędach 
(Menedżer DesignNCut)

Przyczyny / rozwiązania
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Oprogramowanie urządzenia może być 
aktualizowane przy użyciu połączenia 
internetowego lub kabla USB. Informacje na temat 
aktualizacji można znaleźć w witrynie Brother 
Solutions Center (http://s.brother/cpqaa/).

Procedura aktualizacji za pomocą 
DesignNCut Manager

a Kliknij [DesignNCut] w oknie głównym, a 
następnie kliknij [Sprawdź wersję].

Notka

• Wersja mobilna:
→ [Sprawdź wersję]

b Kiedy pojawi się następujący 
komunikat, kliknij [Aktualizuj], aby 
pobrać oprogramowanie.

Memo

• Nie wyłączaj urządzenia podczas 
aktualizacji.

c Po wyświetleniu następującego komunikatu 
na urządzeniu wyłącz urządzenie, a 
następnie włącz je ponownie.

Memo

• Jeśli po uruchomieniu DesignNCut Manager pojawi 
się okno z potwierdzeniem aktualizacji, zaktualizuj 
aplikację DesignNCut Manager i maszynę zgodnie 
z wyświetlanymi instrukcjami. Jeśli żadna z nich 
nie zostanie zaktualizowana do najnowszej wersji, 
nie będzie możliwe komunikowanie się przez 
program DesignNCut Manager i komputer.

Aktualizacja za pomocą komputera

IJeśli plik aktualizacji zostanie opublikowany w 
Brother Solutions Center (http://s.brother/cpqaa/), 
pobierz plik, a następnie zaktualizuj urządzenie 
zgodnie z następującą procedurą.

Przytrzymując  na panelu operacyjnym

naciśnij,         aby włączyć urządzenie.

b Podłącz złącza kabla USB do 
odpowiednich portów USB w komputerze i 
urządzeniu.

Otwórz folder [Ten komputer] na komputerze, 
a następnie wybierz [Dysk wymienny].

c Skopiuj plik aktualizacji na [Dysk
wymienny], a następnie uruchom go.

Gdy pojawi się następujący komunikat, naciśnij

.

Notka

• Nie wyłączaj urządzenia podczas 
aktualizacji.

d Po wyświetleniu następującego komunikatu 
na urządzeniu wyłącz urządzenie, a 
następnie włącz je ponownie.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aktualizacja została 
zakończona. Wyłącz urządzenie, 
a następnie włącz je ponownie.

Przygotuj aktualizację 
oprogramowania układowego, a 
następnie naciśnij przycisk 
[OK].

Aktualizacja została 
zakończona. Wyłącz urządzenie, 
a następnie włącz je ponownie.

http://s.brother/cpqaa/
http://s.brother/cpqaa/
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Następujące akcesoria są dostępne jako opcjonalne
akcesoria, które można zakupić osobno.

* Skontaktuj się ze sprzedawcą, który sprzedał ci tę
maszynę lub najbliższe autoryzowane centrum
serwisowe.

* Użyj maty zaprojektowanej specjalnie dla tego
urządzenia, które ma logo “DesignNCut”. Urządzenie
nie będzie działać poprawnie, jeśli zostanie użyta
jakakolwiek inna mata.

* Ten produkt jest kompatybilny tylko z wytłaczaniem linii.
* Pełną listę i najnowsze informacje na temat opcjonal-

nych akcesoriów można znaleźć w witrynie Brother
Solutions Center (http://s.brother/cpqaa/).

AKCESORIA OPCJONALNE

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

No. Nazwa części Kod części

1 Mata o niskiej przyczepności  (305 
mm × 305 mm)

CAMATLOW12

2 Standardowa mata 12" × 12"
(305 mm × 305 mm) CAMATSTD12

3 Standardowy uchwyt ostrza
(turkusowy) (bez ostrza) CAHLP1

4 Standardowe ostrze tnące CABLDP1

5 Mata klejąca o słabym kleju 12 
“× 24” (305 mm × 610 mm)

CAMATLOW24

6 Standardowa  mata 12" × 24"
(305 mm × 610 mm) CAMATSTD24

7 Głęboki uchwyt ostrza 
(fioletowy) (bez ostrza)

CAHLF1

8 Głębokie ostrze CABLDF1
9 Uchwyt na długopis CAPENHL1
10 Zestaw kolorowych długopisów CAPEN1
11 Zmywalny zestaw długopisów CAPEN2

12 Aplikacja z tkaniny (biały 
podkład)

CASTBL1

13 Arkusz materiału samoprzylepne
go o wysokiej przyczepności

CASTBL2

14 Zestaw szpatulki i wybieraka CASPHK1
15 Zestaw  do tłoczenia CAEBSTLS1
16 Mata tłocząca CAEBSMAT1
17 Wytłaczanie srebrnych blaszek CAEBSSMS1

18 Embossing Brass Metal Sheets CAEBSBMS1

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Przedmiot Specyfikacja

Wymiary około 497 mm (W) × 178 mm (D) ×
146 mm (H)

Waga około 3.3 kg 

Zasilanie AC100V 50/60Hz 

Maks. pobór 
prądu

30 W 

No. Nazwa części Kod części

http://s.brother/cpqaa/
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Odwiedź nas na stronie http://s.brother/cpqaa/, gdzie można 
uzyskać pomoc techniczną i odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania (FAQ).

To urządzenie jest zatwierdzone do użytku tylko w kraju zakupu. Lokalne firmy Brother 
lub ich dystrybutorzy będą wspierać tylko urządzenia zakupione w ich własnych krajach.

http://s.brother/cpqaa/
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