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Informacja dot. bezpieczeństwa 

 

★Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się dokładnie z instrukcją. Należy ściśle 

przestrzegać zawartych w niej informacji. 

 Osoby nie przeszkolone, które nie zapoznały się z instrukcją nie mogą obsługiwać 

maszyny. 

★Urządzenie używa LASERA IV (silne promieniowanie laserowa), a tego rodzaju 

promieniowanie laserowe może spowodować następujące wypadki: 

①Podpalenie materiałów łatwopalnych；②Podczas kontaktu z laserem, niektóre  

materiały mogą wytwarzać szkodliwe, toksyczne substancje i promieniowanie；

③Promieniowanie lasera może spowodować uszkodzenie; 

W pobliżu maszyny musi znajdować się gaśnica przeciwpożarowa. Urządzenie nie 

może być umiejscowione w pobliżu materiałów wybuchowych i łatwopalnych. 

Osoby nieprzeszkolone nie mogą korzystać z maszyny. 

★Z urządzenia należy korzystać zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi 

★Użytkownik powinien upewnić się, że wybrany materiał jest odpowiedni do obróbki 

laserowej ze względu na ryzyko. 

★Maszyna wykorzystuje wysokie napięcie elektryczne. Nie wolno jej 

rozmontowywać i otwierać, ponieważ w środku istnieje wiele potencjalnie 

niebezpiecznych elementów. 
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★Urządzenie należy bezwzględnie wyłączyć, kiedy praca na nim zostanie 

zakończona. 

★Podczas pracy urządzenia zabronione jest zdejmowanie jakiejkolwiek osłony z 

urządzenia. 

★Upewnij się, że przewód zasilający podłączony jest do gniazdka z uziemieniem. 

★Nie wolno odbijać rozproszonego światła lasera z maszyny. W miejscu pracy należy 

wykorzystywać ognioodporne pudełka. 

★Użytkownik podczas korzystania z urządzenia musi uważnie obserwować jego pracę. 

Jeśli pojawią się jakiekolwiek odstępstwa od normalnego zachowania, należy 

bezwzględnie wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci. 

★Urządzenie przechowuj w suchym miejscu, w niezanieczyszczonym miejscu, 

nienarażonym na wstrząsy i spięcia elektryczne lub silne oddziaływanie magnetyczne. 

Temperatura w miejscu, w którym znajduje się urządzenia powinna wynosić od 

5-40℃, a wilgotność otoczenia od 5-95% (bez skroplonej pary). 

★Urządzenie musi być trzymane z dala od sprzętu EMI. 

★Napięcie pracy urządzenia to: AC220V, 50Hz i nie wolno korzystać z urządzenia 

podłączonego do niezgodnego lub niestabilnego zasilania.  

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki 

spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. 
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   Oświadczenie 

 

1. Nie należy zgłaszać różnic w wyglądzie urządzenia, ponieważ mogą one wynikać 

z kolejnych aktualizacji produktu.  

2. Zdjęcie urządzenia może odbiegać od jego rzeczywistego wyglądu.
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Wygląd i akcesoria urządzenia 

1.1 Wygląd urządzenia (Zdjęcie może różnić się od realnego wyglądu 

urządzenia) 

1. Prawa strona urządzenia jest pokazana na zdjęciu F1-1 

 

F1-1 

2. Tył urządzenia jest pokazany na zdjęciu F1-2 

 

F1-2 
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1.2 Zestaw akcesorium (zdjęcia rzeczywiste) 

Zestaw akcesorium zawiera następujące części, poza głównym urządzeniem. 

1. Pompa wodna pokazana jest na zdjęciu F1-3: 

 

F1-3 

2. Wentylator wyciągowy i rura dymowa, pokazane są na zdjęciu F1-4： 

 

F1-4 

1) Torba i akcesoria wewnątrz pokazane są na zdjęciu F1-5,F1-6：  
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               F1-5                              F1-6 
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Instalacja i uruchomienie urządzenia 

Na kompletny zestaw składa się maszyna do grawerowania laserowego, 

wentylatora wyciągowego, rury wydechowej, pompy wodnej, zbiornika na wodę, 

kabla USB i tak dalej. Zgodnie z potrzebami użytkownika można modyfikować 

zestaw wedle uznania.  

2.1 Montaż krok po kroku  

1. Połączenie pompy wodnej 

System chłodzącej urządzenia wody jest bardzo ważny dla laserowego plotera, 

ponieważ bez niego, lampa laserowa ulegnie przegrzaniu. 

Pompa wodna powinna był połączona z urządzeniem przez odpowiedni otwór; 

umieść rurę odprowadzającą wodę w zbiorniku, a następnie napełnij go wodą. 

Podłącz zasilanie, a woda zacznie przepływać taka, jak jest to pokazane na zdjęciu 

F2-1: 

 

F2-1 

Uwaga: Przez każdym uruchomieniem plotera, upewnij się, że system 

chłodniczy działa prawidłowo. Jeśli temperatura wody osiągnie więcej niż 35℃, 

proszę wymienić wodę na chłodniejsza, bądź dodać do niej lodu. Proszę uważać, 

by temperatura nie spadła poniżej 0℃, ponieważ wtedy zamarznie. 

 

2. Montaż wiatraka wyciągowego 

Proszę instalować tak, jak przedstawione jest na zdjęciu F2-2: 
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F2-2 

3. Bezpieczeństwo 

Ploter wykorzystuje czwarty typ lasera. Ten typ lasera wymaga dostępu do mocnego 

zasilania, więc każdy użytkownik musi zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa. 

Dodatkowo, linia uziemienia musi niższa niż 5Ω w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Dokładniejsze informacje znajdą państwo na poniższych zdjęciach F2-3, F2-4  

 

F2-3                            F2-4 

Uwaga: nieprawidłowe uziemienie domu może skutkować awaryjność 

urządzania, co może doprowadzić do ryzyka i niebezpiecznych sytuacji ! ! !  

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usterki i wypadki spowodowane 

nieprawidłowym uziemieniem!!!  
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Korzystanie z plotera laserowego 

Do sterowania maszyną służy panel kontrolny. Poniżej znajduje się krótka 

instrukcja dotycząca panelu sterowania i głównych funkcji urządzenia. 

 

3.1 Przedstawienie przycisków panelu 

（1）Przycisk on/off 

  

Ten przycisk zarządza zasilaniem urządzenia. Po włączeniu tego przycisku, 

głowica tego urządzenia powróci do lewego, górnego rogu. 

（2）Przełącznik lasera 

  

   Przełącznik lasera służy do wyłączania i wyłączania lasera w urządzeniu. Proszę 

upewnić się, że przycisk został wciśnięty przez rozpoczęciem pracy lub testu. 

（3）Przełącznik testowy 

  

   Kiedy przycisk On/Off jest włączony, tak, jak przycisk lasera, to po wciśnięciu 

tego przycisku, spowoduje emisję lasera, a ty będziesz mógł zobaczyć wartość na 

amperomierzu. 

   Ten przycisk jest używany podczas dostosowywania mocy lasera i wyrównania 

wiązki lasera. 

（4）Regulacja mocy 
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 To pokrętło służy do regulacji mocy lasera. 

  

（5）Amperomierz 

  

 Ten panel to amperomierz. Wartość powinna wynosić poniżej 15mA podczas 

pracy maszyny. Podczas ustawiania wiązki laserowej, dla bezpieczeństwa, moc 

należy ustawić poniżej 10mA. 

Uwaga: Na panelu sterowania znajdują się cenne informacje. Zapoznaj się z 

nimi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 

3.2 Obsługa urządzenia 

Krok pierwszy: 

Przymocuj materiał za pomocą zacisku – górna powierzchnia materiału powinno być 

na tym samym poziomie co rama zaciskowa. Aby zachować prawidłową odległość, 

powinna wynosić ona około 5 centymetrów tak, jak zostało to pokazane niżej: 

 

Krok drugi: 

Stwórz projekt w odpowiednim oprogramowaniu. 

 

Krok trzeci: 

Przesuń głowicę lasera, by ustawić miejsce jego pracy, przeciągając ją na miejsce 

projektu wyjściowego. 
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Postępuj według poniższej grafiki: 

 

Krok czwarty: 

Ustaw odpowiednią moc lasera w urządzeniu, w zależności od materiału, który 

chcesz obrabiać. W przypadku tworzenia pieczątek sugerujemy wartość 

12mA—15mA. 

 

Krok piąty: 

Ustaw prędkość obrotową w oprogramowaniu, a następnie wprowadź zadanie do 

systemu maszyny. 
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 Codzienna konserwacja i częste usterki 

Odpowiednia praca maszyny jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 

urządzenia i jego prawidłowej konserwacji.  Oto wskazówki, które pomogą dbać o 

urządzenie i poradzić sobie w przypadku drobnych usterek. 

4.1 Codzienna konserwacja 

1. Wymiany wody chłodzącej (zaleca się wymiany wody chłodzącej i wody z 

recyklingu przynajmniej raz w tygodniu): 

Jakość i temperatura wody chłodzącej może wpływać na żywotność lampy 

laserowej. Zaleca się używanie czystej, destylowanej wody o temperaturze niższej 

niż 35 ℃. Jeśli temperatura jest wyższa niż 35 ℃, proszę zadbać o chłodniejszą 

wodę lub dodać do niej kostki lodu. (zalecane jest korzystanie z dwóch pojemników 

na wodę lub urządzenia chłodzącego) 

Uwaga: Upewnij się, że system chłodzący działa bez zarzutu, zanim uruchomisz 

lampę laserową. 

2. Czyszczenie zbiornika z wodą 

Wyłącz zasilanie, odłącz przewód wlotowy wody, pozwól, by woda z wnętrza 

rura spłynęła automatycznie do zbiornika z wodą, otwórz zbiornik z wodą, wyjmij 

pompę wodną i ją wyczyść, włącznie ze zbiornikiem z wodą. Odłóż pompę do 

zbiornika, a następnie włóż rurę wodną, która łączy pompę wody z wlotem wody do 

maszyny i sprawdź wszystkie połączenia, a następnie wymień wodę chłodniczą. 

Włącz zasilanie i upewnij się, że pompa wodna jest odizolowana, a następnie pozwól 

jest pracować przez 2-3 minuty (napełnij lampę laserową wodą). 

3. Czyszczenie wentylatora wyciągowego 

Po długotrwałym korzystaniu z urządzenia, wewnątrz wiatraka może 

nagromadzić się spora ilość kurzu i jego praca stanie się głośna i mało efektywna. W 

takim wypadku, należy rozpocząć czyszczenie urządzenia. Najpierw, wyłącz 

zasilanie, a następnie wyczyść wiatrak. 

4. Czyszczenie soczewki (zalecane jest codziennie czyszczenie, najlepiej przed 

pracą. Upewnij się również, że urządzenie jest wyłączone) 

Ploter posiada trzy wbudowane lusterka i jedną soczewkę skupiającą (lustro 

odblaskowe 1# znajduje się w pobliżu wylotu światła lasera, lewy górny narożnik 

maszyny, a lustro odblaskowe 2# znajduje się po lewej stronie boku, lustro 

odblaskowe 3# jest na szczycie głowicy laserowej, a soczewka skupiająca znajduje 

się w dolnej części głowicy laserowej). Lustro łatwo się brudzi, powodując 
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zmniejszenie mocy lasera. Podczas czyszczenia, trzeba również uważać, by nie 

uszkodzić lustra, nie usuwaj również lusterka 1# 2# i 3# podczas czyszczenia. 

Podczas czyszczenia używaj bawełnianego wacika (nie korzystaj z silnych 

detergentów ani alkoholu), przetrzyj delikatnie soczewkę rozpoczynając od środka, 

aż do krawędzi. 

Wyjmij soczewkę skupiającą z głowicy laserowej, używając tej samej metody,. 

Wyczyść ją i odłóż z powrotem. 

Uwaga: ① czyść soczewkę delikatnie, aby nie uszkodzić jej nawierzchni; ② zrób 

to powoli, żeby uniknąć ryzyka upuszczenia soczewki; ③ trzymaj wklęsłą stronę 

w dół podczas instalacji soczewki. 

5. Czyszczenie prowadnicy (zaleca się czyszczenie co dwa tygodnie, a urządzenie 

musi być wyłączone) 

Po pierwsze, przesuń głowicę lasera w prawy lub lewy, górny róg urządzenia, a 

następnie wytrzyj prowadnicę suchą ścierką, aż jej powierzchnia nie będzie błyszczeć. 

Wyczyść i nasmaruj szynę prowadzącą osi Y, z niewielką ilością oleju (np. do maszyn 

do szycia), popchnij urządzenie powoli wzdłuż prowadnica Y kilka razy, aby 

równomiernie rozprowadzić olej. 

Uwaga: Do czyszczenia przewodnika przygotuj suchą ścierkę i olej smarujący. 

6. Kontrola ścieżki optycznej 

System ścieżki optycznej maszyny do grawerowania laserowego opiera się na 

lustrzanym odbiciu i ognisku soczewek, a soczewka wykorzystuje optyczny kierunek 

ścieżki. 3 Lustra są ustalone przez część mechaniczną i możliwe jest przesunięcie 

ścieżki optycznej. Zalecamy sprawdzenie jej przed rozpoczęciem pracy. 

W celu najlepszego i najbezpieczniejszego korzystania z urządzenia, proszę 

zapoznać się z informacjami na temat „trasowania ścieżki optycznej”. 
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4.2 Rozwiązywanie częstych problemów 

Nr Problem Analiza Rozwiązanie 

1 
Otwórz 

urządzenie 

Sprawdź podłączenia 

urządzenia do sieci 
Włącz zasilanie 

2 
Nieprawidłowe 

działanie lasera 

Do urządzenia 

podłączony jest kabel ze 

złym uziemieniem 

Połącz odpowiedni kabel 

z dobrym uziemieniem 

3 

Migające światło 

podczas pracy 

urządzenia 

Sprawdź przepływ 

wody w urządzeniu 

Wyczyść cały system 

chłodniczy 

Zasilanie jest niestabilne Popraw zasilanie 

4 

Dziwne 

zachowanie 

urządzenia po 

wciśnięciu ‘test’ 

Źle podłączone części, 

źle  ułożony materiał 

Sprawdź podłączone 

części i to, czy materiał 

dotyka głowicy 

5 

Po 

wprowadzeniu 

danych, 

urządzenie nie 

wykonuje 

żadnych 

czynności 

Złe podłączenie kabli 
Sprawdź podłączenie 

kabli 

Wyłączona maszyna Włącz maszynę 

Źle podłączony przewód 

zasilający 

Podłącz odpowiednio 

przewód zasilający 

Niewłaściwie 

zainstalowany 

sterownik USB 

Zainstaluj prawidłowo 

sterownik USB 

6 Laser nie działa 

Ścieżka optyczna jest 

odchylona 
Dostosuj ścieżkę optyczną 

Niewłaściwie działający 

system chłodniczy 

Sprawdź system 

chłodniczy 

7 

Podczas 

grawerowania, 

głowica 

laserowa się 

nieprawidłowo 

porusza 

Niewłaściwe ustawienie 

prędkości 

grawerowania 

Sprawdź prędkość 

grawerowania 

Niewłaściwe uziemienie, 

niewłaściwie połączony 

przewód 

Sprawdź przewód i 

uziemienie 
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Akcesoria i inne 

Ⅰ. Podgląd części  

 

 
Zdj.1 

 

Zdj.1 pokazuje obszar regulacji ścieżki optycznej. Istnieją trzy odbijające listra i 

jeden obiektyw ostrości. 

 

 

  

        Zdj. 2                            Zdj. 3 
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Zdj. 4 

Panel kontrolny przedstawiony jest na zdj. 4  

Ⅱ. Obsługa krok po kroku 

1. Włącz  ploter laserowy. 

2. Włącz laser – upewnij się, że przycisk zasilania jest włączony. 

3. Przycisk testu – laser będzie wyłączony, jeśli przycisk zasilania jest 

wyłączone. 

4. Regulator natężenia: możesz dostosować odpowiednią wartość prądu 

 

Ⅲ Dostosowywanie wartości 

 

 

Krok 1. 

Zwiększa wartość do 6mA. 

Krok 2. 
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Umieść 4 warstwy dwustronnej taśmy na 1#. Naciśnij przełącznik testowy, by 

uzyskać plamkę lasera na taśmie. Upewnij się, że znajduje się ona w środkowej 

pozycji lusterka, w przeciwnik razie, dostosuj pozycję lampy laserowej. 

Krok 3. 

Połóż taśmę na lustrze 2#, a następnie przesuń wiązkę osi X do położenia A, w 

pobliżu lasera i naciśnij przełącznik testowy, aż do zobaczenia plamki lasera na 

taśmie. Aby uniknąć poparzenia laserem, proszę umieścić materiał przed lustrem 2#, 

aż do zobaczenia plamki lasera. Plamka ta powinna również znajdować się na środku 

lustra tak, jak widać na poniższym zdjęciu:  

 

Zdjęcie  6 

Krok 4. 

Przesuń wiązką osi X do pozycji B powoli, daleko od rury lasera, a następnie wciśnij 

przycisk Test, aby uzyskać kolejny punkt laserowy na taśmie. 
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Zdjęcie 7 

Krok 5. 

Jeśli druga plamka nie znajduje się w tej samej pozycji co pierwsza, należy 

wyregulować śruby z tyłu lustra 1# (proszę odkręcić śruby, która służą do mocowania 

śrub regulacyjnych), aż druga plamka pokryje się z pierwszą. Istnieją trzy śruby 

regulacyjne, dwa górne służą do regulacji ruchu prawo/lewo, a dolny góra/dół.  

 

Przedstawione jest to na poniższym obrazu: 

 

 

Zdjęcie 8 

Krok 6. 

Powtórz krok 3,4,5 dopóki dwie plamki nie są w tej samej pozycji. 

Krok 7. 

Załóż taśmę na trzecie lustro, przesuń głowicę lasera w pobliżu lustra 2#, a następnie 

przeciśnij przełącznik testowy, aby zobaczyć plamę laserową na taśmie, jak pokazano 

na poniższym zdjęciu: 
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Zdjęcie 9 

Krok 8. 

Przesuwaj powoli głowicę laserową na bok, daleko od lustra 2#, pchnij przełącznik 

testowy, aby zobaczyć plamkę lasera. Aby uniknąć poparzenia, umieść kartonową 

tabliczkę przed lustrem 3#, aby zobaczyć ogólną pozycję lasera. 

 

Zdjęcie 10 

Krok 9. 

Jeśli dwa punkty nie zachodzą na siebie, ustaw trzy śruby z tyłu 2# lustra. Spójrz na 

poniższe zdjęcie: 
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Zdjęcie 11 

Krok 10. 

Powtórz krok 7,8,9 dopóki dwa punkty nie będą znajdować się w tym samym 

miejscu. 

Krok 11. 

Umieść taśmę na otworze w górnej części głowicy laserowej, naciśnij przełącznik 

testowy, a plamka lasera powinna znajdować się w pobliżu środka otworu. 

 

Zdjęcie 12 

Krok 12. 

Jeśli punkt nie znajduje się w środku otworu, przyjmujemy sytuację, jak na 

poniższym obrazku: 

(u góry, po prawej) 
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Powinniśmy przesunąć rurę lasera w górę lub w dół, aby dostosować miejsce 

przesuwania się. Przesuwaj tył lampy lasera, by dostosować pozycję. Przesuń ją tak, 

jak na zdjęciach poniżej: 

      

Zdjęcie 13 

http://b46.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=653837f1f3c8ff99b12b516a8fd1ffb7d856c66a1610e24815275c48e29a3fad0411d48c56ef8977c12d69d7495bc8a7219bb061b43343c8fd9a5cac64a0c92a8317949ce3e2a63caeb8038d2efff976d309d9a4&a=52&b=46
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 Części urządzenia 

 

1. Zasilanie plotera 

2. Zasilanie płyty głównej 

3. Płyta główna 

4. Transformator 

5. 50KΩ Opór elektryczny 

 

6. Port wyjściowy 
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7. 3# lustro 

8. 2# lustro 

9. Silnik osi X 

10. Głowica laserowa 

11. Soczewka 

12. Otwór zwalniający 

13.  Kleszcze 

14. Silnik osi Y 
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15. Rura laserowa 

16. 220V wejście zasilania 

17. Uziemienie 

18. Rura wlotowa wody 

19. Rura odpływowa wody 

20. Wylot dymu 

21. 1# lustro 

 



 

 26 

22. Mały przycisk  

 

 

23. Duży przycisk 

 

 


