Een snij machine kan o.a. vinyl stickers, papier en
transfer folie snijden om bijv. raamstickers, autobelettering, of reclamewerk te maken. Ideaal om complexe
vormen automatisch uit te laten snijden met een mesje,
net zoals een printer lijnen tekent met een pen.

Om aan de slag te kunnen met
de snij machine zul je allereerst
je ontwerp moeten voorbereiden
in CorelDRAW, Illustrator,
AutoCAD, Inkscape of een ander
vector programma.
Elk ontwerp dient opgebouwd te
zijn uit vectoren en het is het
makkelijkst als je het document
opslaat als pdf.

Houdt in je ontwerp rekening met
de marges van de snij machine.
De machine kan niet aflopend
snijden.
Bij twijfel over de mogelijkeden
m.b.t. de marges, maak altijd
eerst een test!

Aflopend

Niet aflopend

De outline dient een haarlijn dik
te zijn. Kent je programma geen
haarlijn, gebruik dan de lijndikte
0,1 mm

1.

Plaats je materiaal al dan niet
met rolhouders achter de
machine.

2.

Haal de hendel naar je toe zodat
je onder de zwarte rolletjes door
de folie naar je toe kunt trekken.
Zorg ervoor dat er voldoende
zwarte rolletjes op je materiaal
leunen om verschuiving tegen te
gaan. Let er wel op dat een zwart
rolletje altijd onder een wit vlak
moet staan.

3.

4.

Check of je materiaal recht ligt.
Dit gaat makkelijk door de
aanwezigheid van de linialen op
de machine. Ben je tevreden duw
de hendel van je af. Nu ligt je
materiaal vast.
Druk op Edge ( ). De snijmachine
meet nu de breedte van je rol en
zal naar het startpunt gaan.

1.

Zet je bestand op de B-schijf als
B:\jouwnaam\jouwfile

2.

Open of importeer je bestand in
CorelDRAW

3.

Kies Linksboven voor papierformaat Sticker.

4.

Controleer of alle lijndiktes
haarlijn zijn1

5.

Selecteer wat je wilt gaan snijden
& geef de printopdracht Ctrl+P

6.

Kies Snij Machine als printer en
kies bij Afdrukbereik voor Selectie

7.

Ga naar Layout en positioneer de
afbeelding op Linksonder

8.

Klik op Afdrukken.
LET OP. DE MACHINE BEGINT
METEEN!!

9.

Als de machine klaar is haal met
de pijltjes toets ‘ ’ het materiaal
naar je toe. Snijdt het benodige
resultaat af in de richel met het
daarvoor bestemde mesje.

10. Trek de hendel naar je toe om je
materiaal te verwijderen.
1. De hoogte van je document is gelijk
aan de breedte van je rol. Houd dus
rekening met de plaatsing van je
ontwerp t.ov. de richting van de
printer. Soms is het slim je ontwerp
90gr. te draaien.
Printer:

Afdrukbereik

Kopieën
Aantal kopieën
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Spiegelbeeld
Maak je een raamsticker en wil je niet dat
deze gejat wordt? Snijd hem in spiegelbeeld
en plak hem aan de binnenkant van je raam.

Gebruik transferfolie om alles netjes op z'n
plek te houden bij het plakken. Haal wel
vooraf alles weg wat je niet wilt opplakken.

Transfer folie

Test
Wanneer je niet zeker bent van de instellingen, doe dan eerst een klein testje met
jouw materiaal.

TIPS & TRICKS

