
Vejledning i Scan N Cut

1) Find folie 2) Fastgøre folie på en måtte

Start med at finde det
folie du skal bruge.
Kig i kassen med
afklippede stykker.

Ellers klippes et stykke
ca 1 cm længere end
dit projekt.

Klip på en steg, så det
bliver lige.

Til klistermærker
bruges en måtte med
grøn tekstboks. (1)

Sæt dit foliestykke fast
for oven og neden med
et lille stykke
malertape. (2)

3) Placering af knapper og udstyr

1) Kniven
2) On/off knap
3) Home knap
4) Feeder knap
5) Start/stop knap

USB indgang på
siden

4) Indstilling af kniv 5) Start Scan N Cut

Som udgangspunkt
skal kniven stå på X.
TJEK skiltet på
maskinen - der står
hvilken dybe kniven
skal skære med.
Tjek at den står rigtig,
inden du går i gang.

Hvis ikke skubbes
låsen op og der drejes,
til den står rigtig.

Tænd Scan N Cut (1)

Måtten lægges til
kanten af maskinen.
(2)

Tryk på feeder (3)

Tryk på Pattern (4)

6) Find USB 7) Find dit projekt

Indsæt dit USB i siden
af Scan N Cut.
Vælg Saved Data

Vælg USB symbolet

Find dit projekt ved at
bruge piletasterne og
tryk derefter på dit
projekt.
Vælg OK
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Vejledning i Scan N Cut

8) Visning af dit projekt 9) Scan måtte

Dit projekt vises på
skærmen. Tjek at alt er
som det skal være.
Vælg OK

Scan måtten ved at
vælge måtten på
skærmen og derefter
tryk på Start.

10) Flyt dit projekt på måtten 11) Skær

Dit projekt vises nu på
det folie du har sat på.
Tjek at hele dit projekt
er indenfor foliet. Ellers
trykkes på det og flyttes
(evt med pen)
Tryk ok

Dit projekt vises igen på
skærmen.

Vælg Cut

Tryk Start

Maskinen vil nu skære

12) Færdig med at skære 13) Løsne folien

Når maskinen er færdig
med at skære.

Tryk på måtte Feeder
og måtten kommer ud.

Tryk på Home og
derefter tryk OK

Tag malertapen af og
løsne forsigtig folien fra
måtten.

Læg måtten på plads

14) Fjern overskydende folie 15) Overføringstape

Fjern forsigtigt folien
der, hvor det ikke skal
være noget. Pas på at
det ikke klistrer sig fast i
det, der skal bruges.

Hold med den ene hånd
og træk med den anden

Når alt det overskydende
folie er fjernet, skal der
lægges overføringstape
på.

Læg evt dit projekt ned
på overføringstapen og
klip af, så det passer.

16) Frigør fra bagsiden 17) Påfør dit klistermærke

Træk nu forsigtigt i
overføringstapen så dit
projekt er på det.

Brug begge hænder.
Hvis noget ikke kommer
med, så tryk ned på det
samtidig.

Sæt nu dit klistermærke
der, hvor du ønsker at
have det.
Tryk med skraberen, så
det sidder godt fast.

Træk langsomt
overføringstapen af.
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