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FCC Waarschuwing 
 
 
De S CLASS™ snijplotters voldoen aan de FCC normen (deel 15) voor een klasse A 
apparaten. 
Gebruik van dit toestel in een woonwijk kan moeilijkheden veroorzaken voor de 
ontvangst van radio- of televisiezenders. Deze normen zijn vastgelegd zodat dit soort 
apparaten voldoende beschermd is in een normale gebruiksomgeving. 
Snijplotters wekken zwakke radiosignalen op en kunnen de ontvangst van radio- en 
televisiezenders verstoren. 
Als er zich problemen voordoen, probeer dan het volgende: 
• Verander de richting van de antenne of de ontvangstkabel. 
• Verander de richting van de snijplotter. 
• Verplaats ofwel de snijplotter ofwel de antenne om zo de afstand tussen beide te 
vergroten. 
• Zorg ervoor dat de snijplotter en de antenne op verschillende stroombronnen 
aangesloten zijn. 
 

Waarschuwing! 
 
Veranderingen die niet expliciet toegelaten zijn door Summa en die verantwoordelijk 
zijn voor de FCC normen, kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het toestel niet 
meer mag bedienen. 
 

Bericht 
 
Summa behoudt zich het recht om de informatie in deze handleiding op elk moment te 
wijzigen zonder voorafgaand bericht.  Het onwettig kopiëren, wijzigen, verspreiden of 
openbaar maken is verboden.  Alle rechten voorbehouden.  Klachten, commentaar of 
suggesties betreffende deze en andere Summa handleidingen dienen gericht te worden 
aan: 
 

Richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische 
Apparatuur (AEEA) 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad 
 

Het symbool (rechts) is weergegeven op dit produkt. Het betekent dat 
het produkt niet weggeworpen mag worden met het gewone huishoud 
afval, maar dat het afzonderlijk moet worden weggeworpen. 
Elektrisch en elektronisch apparatuur kunnen materialen bevatten, die 
schadelijk zijn voor het milieu and de gezondheid, en moeten daarom 
ingeleverd worden bij een gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallatie 
of teruggebracht worden naar uw leverancier, zodat de juiste recycling kan 
plaatsvinden. 
Als u afstand wilt doen van uw produkt en het produkt werkt nog, dan kunt u 
overwegen het aan een tweedehands winkel te geven, het te verkopen of het in te 
wisselen bij uw leverancier. 
 
 

Copyright © 2011 Summa BVBA 



 

Registreren van de snijplotter 
 
Gebruik onderstaande link om de snijplotter te registreren: 
 
http://www.summa.be/registration.html 
 
Registreren van de snijplotter is één van de voorwaarden van de fabrieksgarantie. 
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Welkom 
 

 
Proficiat met de aankoop van uw nieuwe S CLASS™ snijplotter! 
 
 
De S CLASS™ snijplotters zijn ontworpen voor zij die het beste willen in snijkwaliteit.  
 
Vier verschillende snijmethodes laten het toe te kiezen tussen normaal snijden, snijden in 
Flexcutmode, tekenen of ponsen.  
 
De exclusieve MicroSprocket™ (miniperforatie) aandrijfrollen creëren een spoor in de 
achterzijde van het materiaal om een optimaal transport te garanderen tot 12 meter. 
Summa plotters hebben hiermee geschiedenis geschreven.  
 
Met zijn motorgestuurde mesrotatie, levert de Summa T-reeks een ongeëvenaarde kracht 
en snijkwaliteit. Afbeeldingen worden sneller en makkelijker gepeld. Daarenboven heb je 
de kracht om dikkere materialen met gemak te snijden.  
 
In het kort, de S CLASS™ snijplotters nemen het snijden mee op een hoger niveau. 
 
Deze handleiding is een naslagdocument voor het installeren van en het werken met alle 
modellen van de modellen van de S CLASS™ snijplotters. 
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1 Installatie 
 
 
1.1 Opzetten van de Snijplotter 
 
NOTE: Bewaar de volledige verpakking voor het geval dat de snijplotter nog moet 
verzonden worden. De snijplotter mag enkel verzonden worden in de originele verpakking. 
 
Zorg ervoor dat er plaats genoeg voorzien is om de snijplotter uit te pakken. De stand moet 
immers apart worden opgezet terwijl de cutter even terzijde wordt geplaatst. 
 

Waarschuwing: minstens twee personen zijn nodig om de snijplotter uit te pakken en op 
te zetten. 
 
 
1.1.1 Uitpakken van de snijplotter 
 
1. Open de doos na het verwijderen van de banden en de nieten. 

2. De snijplotter is verpakt in folie, vooraan in de doos. Achter de snijplotter is er een doos 
met de stand erin. De accessoires van de snijplotter zitten apart in een doos onderaan. 
Controleer eerst of alles aanwezig is. 

3. Werp de verpakking niet weg. Als de snijplotter verzonden wordt in een andere dan zijn 
originele doos vervalt de garantie. 

 

FIG 1-1 
1-1 S CLASS™ SNIJPLOTTER VERPAKT 
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1.1.2 Opzetten van de stand 
 
1. Controleer eerst of de stand volledig is. Volgende zaken moeten in de doos zitten: 

a.  2 zijpanelen : een linkse en een rechtse 
b.  2 voeten : een linkse en een rechtse 
c.  een horizontaal paneel 
d.  2 flenzen 
e.  7 metalen buizen voor de media korf 
f.  een linnen media mand 
g.  een zakje met 4 wielen, schroeven en andere accessoires om de stand 

volledig te monteren 
 

 

FIG 1-2 
1-2 INHOUD VAN DE DOOS VAN DE STAND 

 
2. Monteer het horizontale paneel tussen de twee zijpanelen met 4 schroeven aan iedere 

zijde. 

 

FIG 1-3 
1-3 MONTAGE VAN HET HORIZONTAAL PANEEL 

 
3. Draai de stand om en monteer de twee voeten met 4 schroeven aan iedere kant. Zorg 

ervoor dat de openingen in de voet (1) overeenkomen met de openingen in de 
zijpanelen zoals aangeven op de figuur. De gaten in de zijkant van de voeten zijn naar 
elkaar gericht (2). Monteer dan de 4 wielen. 

 

FIG 1-4 
1-4 MONTAGE VAN DE VOETEN EN WIELEN 
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4. Monteer links en rechts 4 buizen zoals aangegeven op 1-5. Zorg ervoor dat de kortere 

buis (3) aan dezelfde kant zit als het horizontaal paneel. Zet nu iedere buis vast met 
twee clips (2) en monteer op ieder uiteinde een stop.  

 

FIG 1-5 
1-5 MONTAGE VAN DE 4 GEPLOOIDE BUIZEN 

 
5. Zet de stand weer rechtop en leg de linnen mand op het horizontaal paneel zoals in 

figuur 1-6. 

 

FIG 1-6 
1-6 VOORBEREIDNG VOOR HET MONTEREN VAN DE LINNEN MAND 

 
6. Neem één van de grote C-vormige buis schuif het door de voorste naad van de linnen 

mand. Let op de oriëntatie van de gaten in de buis. Zorg ervoor dat de gaten naar 
boven zijn gericht zodat, bij het monteren van de buis op de voorste twee buizen in de 
voet, de verende bolletjes in de gaten kunnen klikken. Schuif nu de buis voorzichtig op 
de twee buizen en duw op de verende bolletjes zodat ze in de gaatjes klikken. 

 

FIG 1-7 
1-7 ORIENTATIE VAN DE GATEN IN DE C-VORMIGE BUIS 

 
7. Neem de lange rechte buis, monteer een clip aan 1 kant. Steek de buis dan door de 

middelste naad van de korf. Steek de andere kant van de buis in het zijpaneel van de 
stand. Steek dan de andere kant erin en zet vast met een clip. 
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8. Zorg ervoor dat de linnen mand onder het horizontale paneel geleid wordt. Neem de 
laatste C-vormige buis en steek hem, op dezelfde manier als de eerste buis, door de 
naad van de linnen mand. Monteer dan die buis op de achterste buizen. Figuur 1-6 
toont de volledige stand. 

 

FIG 1-8 
1-8 GEMONTEERDE STAND VOOR DE S CLASS™ SNIJPLOTTER 

 
9. In de rechterkant is er een uitsparing en een gat in de voet voorzien voor de kabels. Als 

dit zal worden gebruikt, dan moeten de kabels eerst gemonteerd worden voordat de 
snijplotter op de stand wordt gemonteerd. 

 
 
1.1.3 Monteren van de snijplotter op de stand 
 

1. Neem de snijplotter voorzichtig uit de doos en leg hem op zijn rug (leg hem op de 
kartonnen verpakking van de stand om beschadigingen te voorkomen). Schroef links 
en rechts twee schroeven in de zijkant zoals aangegeven op de figuur. Zorg ervoor dat 
de schroeven maar 3 toeren ingedraaid zijn. Steek geen schroef in het  schroefgat aan 
de voorkant van het toestel. 

 

FIG 1-9 
1-9 POSITIE VAN DE SCHROEVEN 

 
2. Zet nu de snijplotter op zijn stand. Schroef de twee laatste schroeven in het middelste 

schroefgat. Zorg ervoor dat alle zes de schroeven vastgeschroefd zijn. 

3. Maak de kop los. Doe de aandrukrolletjes omhoog en verwijder de beschermingsstrip. 
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1.2 Onderdelen van de S CLASS™ Snijplotter  
 
1.2.1 Vooraanzicht van de snijplotter 
 

 
FIG 1-10 

1-10 VOORAANZICHT VAN DE S CLASS™ SNIJPLOTTER 
 

1. Aandrukrolletjes: De rubberen aandrukrolletjes (één aan elke kant) drukken de folie 
stevig tegen de aandrijfcilinders. De S120(T) modellen zijn uitgerust met een extra 
aandrukrolletje in het midden om de folie vlak te houden. De S 140 (T) en de S160(T) 
hebben 2 extra rolletjes. 

2. Aanraakscherm: Het aanraakscherm (320x240 dots) geeft de gebruiker informatie 
over de actuele status van het snijproces of over acties die uitgevoerd kunnen worden. 

3. Hendel voor de aandrukrolletjes: Deze hendel wordt gebruikt om de aandrukrollen 
omhoog te brengen en te laten zakken tijdens het laden van de folie.  

4. Folie aandrijfcilinders: De folie aandrijfcilinders zullen de folie alleen voortbewegen 
als de aandrukrollen neergelaten zijn. In onderstaande tabel staan het aantal 
aandrijfcilinders op elk model van de  S CLASS™ snijplotters. 

Aantal aandrijfcilinders S75 (T) S120 (T) S140 (T) S160 (T) 

Korte cilinder 4 7 8 9 

Lange cilinder 1 1 1 1 
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5. Snijkop: Op de snijkop worden de meshouder, pen of het ponsinstrument 
gemonteerd. Aan de rechterkant van de kop zit het optisch positioneringssyteem 
(OPOS). Aan de voorzijde zit het mesje voor het afsnijsysteem. 

6. Snijstrip: Zachte strip die voorkomt dat het mespunt wordt beschadigd wanneer er 
geen folie is geladen. Aangezien het snijden precies op deze snijstrip gebeurt, is het 
van essentieel belang dat deze snijstrip onbeschadigd blijft. 

7. Ponsstrip: Extra zwarte strip om op te ponsen. 

8. Gereedschapshouder: De linker zijkap  is voorzien van een uitsparing om tijdelijk 
gereedschap in te leggen. 

9. Schroeven om de snijplotter op de stand te bevestigen: Zorg ervoor dat al deze 
schroeven stevig aangedraaid zijn voordat de snijplotter wordt gebruikt. 

10. Linnen mand: De linnen mand om het vinyl op te vangen wordt standaard geleverd 
bij alle S CLASS™ snijplotters.  
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1.2.2 Achterzijde van de snijplotter 
 

 
FIG 1-11 

1-11 ACHTERZIJDE VAN DE S CLASS™ SNIJPLOTTER 
 

1. Aandrukrolletjes: De rubberen aandrukrolletjes (één aan elke kant) drukken de folie 
stevig tegen de aandrijfcilinders. De S120(T) modellen zijn uitgerust met een extra 
aandrukrolletje in het midden om de folie vlak te houden. De S 140 (T) en de S160(T) 
hebben 2 extra rolletjes. 

2. Hendel voor de aandrukrolletjes: Deze hendel wordt gebruikt om de aandrukrollen 
omhoog te brengen en te laten zakken tijdens het laden van de folie.  

3. Zekeringhouder: De zekeringhouder is aan de rechterkant van de 
voedingsingangsmodule. Voor informatie over het vervangen van een zekering zie 
sectie 5.1.6. 

OPGELET: Gebruik enkel zekeringen van het juiste type (zie sectie 5.1.6). 
 

4. Aan/Uit schakelaar: Met deze tuimelschakelaar schakelt men de snijplotter aan en uit. 
Om de snijplotter aan te schakelen, druk op de  “I” zijde van de tuimelschakelaar. Om 
de snijplotter uit te schakelen, druk op de  “O” zijde. 

5. Voedingingangsmodule : De netspanningsingang bevindt zich in de 
voedingsmodule.  
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6. USB Interface: Deze interface is gebaseerd op de standaard specificaties van de 
Universele Seriële Bus Revisie 1.1. Dit laat  een hogere bi-directionele communicatie   
toe tussen computer en de cutter. 

7. RS-232-C poort: Deze DB-9P connector verbindt de snijplotter met de computer en   
maakt de communicatie tussen deze computer en de snijplotter in beide  richtingen 
mogelijk. 

8. Schroeven om de snijplotter op de stand te bevestigen: Zorg ervoor dat al deze 
schroeven stevig aangedraaid zijn voordat de snijplotter wordt gebruikt. 

9. Buizen voor de linnen media mand: Buizen vooraan en achteraan houden de linnen 
mand op zijn plaats. Met deze buizen kan de mand vlot in- of uit geklapt worden. 

10. Wielen: De wielen op de stand zijn uitgerust met een rem. Eens de snijplotter op zijn 
plaats staat moet de rem worden opgezet. 

11. Linnen Media mand: Stand en linnen mand zijn standaard bij de S CLASS™ 
snijplotters. 

12. Geleidingsmanchetten voor rolfolie: Bij het afrollen van de folie houden de twee 
geleidingsmanchetten de folierol op haar plaats. 

13. Ondersteuningsrollen : Roterende cilinders die de folierol ondersteunen. 
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1.3 Het aanschakelen van de snijplotter 
 
1.3.1 Aarding 
 
Waarschuwing: Een geïsoleerde aardingsdraad moet geïnstalleerd zijn als deel van het 
verdeelcircuit dat vermogen levert aan het stopcontact waarop de snijplotter is 
aangesloten. De aardingsdraad moet dezelfde grootte, dikte en hetzelfde 
isolatiemateriaal hebben als de voedingsdraden, maar het isolerende omhulsel moet 
groen zijn, of groen met gele strepen. 
 
De aardingsdraad hierboven beschreven moet geaard zijn in de elektrische verdeelkast 
of, wanneer het vermogen geleverd wordt door een apart systeem, aan de 
vermogenstransfo/motor-generatorset.  
 
Het stopcontact waarin de snijplotter wordt ingeplugd moet geaard zijn. De 
aardingsdraad die naar het stopcontact loopt dient correct verbonden te zijn met de 
aardingspen. 
 

MAKE SURE THIS 
IS CONNECTED TO A 

MAKE SURE THIS IS 
CONNECTED TO A 

THREE-PIN 
PLUG 

EUROPE: USA 

OUTLET 

: 

THREE-PIN 

KNOWN GROUND 

KNOWN EARTH 

 

FIG 1-12 
1-12 PROPERLY GROUNDED CONNECTION 

 
1.3.2 Voedingsspanning - zekering 
 
Waarschuwing: Vooraleer de zekering vervangen wordt moet er gecontroleerd worden of 
de voedingskabel wel degelijk uitgetrokken is.  
 
Waarschuwing: Gebruik enkel zekeringen van het type zoals hieronder omschreven.  
 
Zekering type: T2.0A, 250V SCHURTER SPT OR EQUIVALENT. 
 
De voeding in de snijplotter detecteert de voedingsspanning en schakelt automatisch over 
van 110V naar 230V indien nodig. 
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1.3.3 Het aanschakelen van de snijplotter 
 

Waarschuwing: Controleer of de aan/uit schakelaar op uit staat. 
 

 

WAARSCHUWING 
HOU VINGERS EN ANDERE LICHAAMSDELEN WEG VAN DE BEWEGENDE 

ONDERDELEN (SNIJKOP EN MEDIA).  

 
 
1. Controleer of de snijplotter wel op een effen, waterpas en stevig oppervlak staat en of 

de machine goed is bevestigd op haar voetstuk. 

2. Plug één einde van het netsnoer in de netaansluiting aan de achterzijde van de 
snijplotter. 

3. Plug het andere einde van het netsnoer in het stopcontact. 

4. Druk op de "I" kant van de AAN/UIT  tuimelschakelaar die zich op de achterzijde bevindt, 
om de snijplotter aan te schakelen. 

5. Volgend bericht zal op het aanraakscherm verschijnen na initialisatie. 

 

FIG 1-13 
1-13 SNIJPLOTTER MET VINYL GELADEN 

FIG 1-14 
1-14 SNIJPLOTTER WACHT OP MEDIA 
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1.4 Snijplotter verbinden met de computer 
 
De S CLASS™ snijplotters kunnen zowel via USB als via de seriële poort met de computer 
worden verbonden. Beide verbindingen supporteren bi-directionele communicatie. Als 
beide poorten met de computer zijn verbonden, dan blijft de poort die het eerst data 
ontvangt actief en wordt de andere poort gedeactiveerd.  
 
1.4.1 USB connectie 
 

De USB kabel mag niet langer zijn dan 5 meter. De verbinding aan de snijplotterzijde is van 
het type USB B 4-pin. De connector aan de computerzijde is van het type USB A 4-pin. 
 
1.4.1.1 Verbinden van de S CLASS™ snijplotter aan een PC via USB. 
 

1. Schakel de snijplotter uit.  

2. Steek de S CLASS™ CD in de CD-ROM lezer van de computer. 

3. Wacht tot autorun gestart is.  

4. Kies eerst de taal en klik dan op Installeer USB driver. Wacht tot de driver geïnstalleerd 
is.  

5. Verbind de snijplotter met de computer via een USB kabel. 

6. Schakel de snijplotter aan (zie sectie 1.3.3). 

De wizard nieuwe hardware gevonden wordt opgestart door Windows en vraagt om het 
besturingsprogramma. 

7. Klik op “Volgende” en volg de instructies van Windows. 

Windows zal nu het besturingsprogramma vinden op de CD en ook installeren. 

8. Neem de CD terug uit de computer. 

9. Herstart de computer. 

NOTA: Wanneer u voor het eerst een snijplotter via een USB-kabel op de computer aansluit, 
zal de computer de snijplotter detecteren en de USB-driver installeren indien het 
setupprogramma al gelopen heeft.  Als het setupprogramma voor de verbinding nog niet 
gelopen heeft, installeer dan het programma terwijl de snijplotter aangesloten en 
aangeschakeld is. Nadat het programma gelopen heeft, zal de computer een nieuw apparaat 
detecteren en de correcte driver automatisch installeren.  
 

NOTA: Om meer dan één snijplotter op de computer aan te sluiten, zie het hoofdstuk over 
USB-klasse.  
 

NOTA: Het is aangeraden om altijd de laatste versie van de driver te gebruiken. De cd zal de 
laatste versie altijd automatisch downloaden. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, 
dan is het mogelijk dat de driver op de cd verouderd is.  
 

NOTA: Bij de installatie van een snijplotter op Windows Vista of Windows 7 is het belangrijk 
dat de gebruiker administratieve rechten heeft en dat UAC gedeactiveerd is.  
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1.4.1.2 Verbinden van de S CLASS™ met een Mac via USB 
 

 Mac OS 8.5 tot OS 9.2 
 
1. Schakel de snijplotter uit.  

2. Steek de S CLASS™ CD in de CD-ROM lezer van de computer. 

3. Verbind de snijplotter met de computer met een USB kabel. 

4. Schakel de snijplotter aan (zie sectie 1.3.3). 

5. Klik op het “USB install driver” icon van de bestanden op de CD-ROM.   

De USB driver en de Summa Port Mapper utility worden automatisch geïnstalleerd. 

6. Neem de CD terug uit de computer. 

7. Herstart de computer. 

NOTE: Als de snijplotter wordt verbonden met de computer voordat de driver is 
geïnstalleerd, dan zal de computer de snijplotter zien als een onbekend apparaat. De driver 
kan zonder problemen daarna nog worden geïnstalleerd zoals omschreven hierboven. 

 

 Mac OSX 
 
Bij de meeste recente snijsoftware is het niet nodig om een driver te installeren. De 
software zelf controleert de driver en die is ingebouwd in de software zelf. 
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1.4.2 RS-232 verbinding 
 
De RS-232 kabel mag niet langer zijn dan 5 meter. De connector aan de zijde van de 
snijplotter is van de het type DB-9S. Bij seriële verbinding moet er geen device driver 
worden geïnstalleerd. 
De parameters van de seriële verbinding moeten dezelfde ingesteld zijn op de computer en 
op de snijplotter. Dit gebeurt ofwel in de parameters van de COM poort in de device 
manager, of in de snijsoftware zelf. Controleer in de handleiding van de snijsoftware waar 
de parameter moeten veranderd worden. 
 
De standaard settings van de RS-232 connectie zijn hieronder weer gegeven. 
 

Baud rate   9600     

Data Bits   8 

Parity  none   

Stop Bits  2 

Flow Control  Hardware of XON / XOFF 

TABLE 1-1 
1-1 STANDAARD RS-232 WAARDEN VAN DE S CLASS™ SNIJPLOTTER 
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1.4.3 Draadloze verbinding (optioneel) 
 

De draadloze verbinding heeft twee opties: 
Draadloze verbiding in een local area network (WLAN-verbinding – netwerk met een 
Wireless Access Point (draadloos toegangspunt)) 
Rechtstreekse draadloze verbinding tussen de snijplotter en de computer (ad-hoc 
verbinding) 
 

WAARSCHUWING:      Bevat zendermodule FCC ID: U9R-W2SW0001.  
 
WAARSCHUWING: Binnenshuis kan de Wi-fi module in de EU zonder beperkingen gebruikt 
worden. In Frankrijk kan de Wifi buitenshuis niet gebruikt worden.  
 
1.4.3.1 De S CLASS™ snijplotter in een WLAN opstellen (Wi-Fi® compatibel) 
 

Wireless is een draadloze netwerkverbinding. Dit betekent dat de snijplotters geïntegreerd 
kunnen worden in een netwerk, zoals dat normaalgezien bij printers het geval is. 
Verschillende personen kunnen zo dus vanaf verschillende computers de snijplotter 
besturen. Het is ook mogelijk om verschillende snijplotters vanaf 1 computer te besturen 
via een draadloze verbinding.  
Om de snijplotter te kunnen opstellen moeten zowel de WLAN-parameters (SSID – naam 
van het draadloze toegangspunt – en beveiliging) als de LAN-parameters (IP-configuratie) 
in de snijplotter worden ingegeven.  
 

Parameters voor WLAN (toegangspunt): 
  

• SSID (unieke naam voor toegangspunt) 
• Communicatiekanaal ( wordt automatisch toegekend) 
• Beveiligingsinstellingen (geen, WEP of WPA + paswoord) 

 

Deze parameters kunnen worden aangeleverd door de netwerkadministrator of 
gecontroleerd met een specifiek configuratieprogramma voor het toegangspunt.  (Een 
login naam en een paswoord zijn vereist – controleer met de netwerkadministrator.) 
 

 

FIG 1-15 
1-15 Configuratieprogramma voor toegangspunt 

 

Parameters voor LAN (IP-configuratie): 
 

• IP-adres 
• Subnetmasker  
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Naast de specifieke parameters hierboven vermeld zijn er nog twee additionele parameters 
die de netwerkadministrator moet geven. 
Als het toegangspunt uitzendt, dan kan het SSID op de snijplotter worden gezien.  
Als het netwerk een DHCP-server heeft, dan kunnen de LAN-parameters automatisch 
worden toegekend. 
 

Procedure om de snijplotter in een WLAN op te stellen wanneer het toegangspunt 
uitzendt en met een DHCP-server: 
 

De volgende procedure gaat ervan uit dat de snijplotter nieuw is en dat de parameters voor 
de draadloze verbinding nog niet veranderd zijn. Als de parameters wel al veranderd zijn, is 
het aangeraden om  te starten vanaf de fabrieksinstellingen (zie Wireless).  
 
1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

Het hoofdmenu zal op het scherm verschijnen. 

3. Druk op  . 

Het settings menu zal op het scherm verschijnen.  

4. Druk op  . 

Het communicatiemenu zal op het scherm verschijnen.  

5. Druk op  . 

Het wireless menu zal op het scherm verschijnen.  

6. Druk op   . 

Het WLAN-menu zal op het scherm verschijnen.  

7. Druk op   . 

De snijplotter zal de beschikbare draadloze toegangspunten zoeken en deze op het scherm 
tonen.  

8. Gebruik  of  om het juiste toegangspunt te kiezen. 

Het gekozen toegangspunt zal veranderen.  

9. Druk op  om te bevestigen. 

Het WLAN-menu zal op het scherm verschijnen.  

10. Druk op  . 
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Het beveiligingsmenu zal op het scherm verschijnen.  

11. Gebruik  of  om de juiste beveiligingsmethode te kiezen. 

De gekozen beveiligingsmethode (invers) zal veranderen.  

12. Druk op  om te bevestigen.  

Het WLAN-menu zal op het scherm verschijnen.  

13. Druk op  . 

Het configuratiemenu zal op het scherm verschijnen.  

14. Gebruik  of  om naar toets 1 te gaan. 

‘ Toets 1’ zal invers worden. 

15. Druk op  om een paswoord in te geven. 

Er verschijnt een toetsenbord zoals dat van een gsm.  

16. Geef een paswoord in. Als er al asterisken te zien zijn op de bovenste lijn, wis die dan 

eerst door op   te drukken totdat ze allemaal verdwenen zijn. 

Het paswoord zal op het scherm verschijnen.  

17. Druk driemaal op   , druk dan op . 

De snijplotter zal de gebruiker vragen om de machine opnieuw op te starten.  

18. Doe dit.  

Na het heropstarten zal de snijplotter het toegewezen IP-adres onderaan op het scherm 
tonen. Dit adres moet worden gebruikt wanneer de snijplotter in de snijsoftware wordt 
geïnstalleerd.  
 

Alternatieve procedure voor wanneer het toegangspunt niet uitzendt: 
 

Deze procedure is analoog aan de procedure hierboven.  
Stap 6 -> 8 moet worden weggelaten. 
Nadat het paswoord is ingegeven, moet het SSID worden ingegeven op dezelfde manier als 
“toets 1”.  
 

Alternatieve procedure voor als er geen DCHP-server is: 
 

In dit geval moet de netwerkadministrator een IP-adres en een subnetmasker geven.  
Deze procedure is analoog aan de procedure hierboven.  
Stop voor stap 16. 
Volg dan de procedure hieronder: 
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16. Druk tweemaal op . 

Het communicatiemenu zal op het scherm verschijnen.  

17. Druk op  . 

Het LAN-menu zal op het scherm verschijnen.  

18. Druk op . 

Het DHCP-menu zal op het scherm verschijnen.  

19. Gebruik  of  om de DHCP aan te schakelen indien nodig.  

Aan (invers) wil veranderen.  

20. Druk op   om te bevestigen.  

Het LAN-menu zal op het scherm verschijnen.  

21. Druk op   . 

Het configuratiemenu zal op het scherm verschijnen.  

22. Druk op   om het eerste IP-adres in te geven.  

Er verschijnt een toetsenbord zoals dat van een gsm.  

23. Geef het IP-adres in. Een IP-adres bestaat uit 4 driecijferige nummers. Als er in het IP-
adres van de netwerkadministrator één of meer nummers staan die uit minder dan 3 
cijfers bestaan, dan moeten die voorafgegaan worden door zoveel nullen als nodig om 
tot een driecijferig nummer te komen.  

Het IP-adres zal op het scherm verschijnen.  

24. Druk op  . 

Het configuratiemenu zal op het scherm verschijnen.  

25. Druk op   om het subnetmasker in te geven.  

Het subnetmasker wordt invers. 

26. Druk op   om het eerste subnetmasker in te geven. 

Er  verschijnt een toetsenbord zoals dat van een gsm.  



S CLASS™ snijplotter  Handleiding 
 

Installatie  1-18 

27. Geef het subnetmasker in. Het subnetmasker bestaat uit 4 driecijferige nummers. Als er 
in het subnetmasker van de netwerkadministrator één of meer nummers staan die uit 
minder dan 3 cijfers bestaan, dan moeten die voorafgegaan worden door zoveel nullen 
als nodig om tot een driecijferig nummer te komen.  

Het subnetmasker zal op het scherm verschijnen.  

28. Druk driemaal op  en druk daarna op . 

De snijplotter zal de gebruiker vragen om de machine opnieuw op te starten.  

29. Doe dit.  

Na het heropstarten zal de snijplotter het toegewezen IP-addres onderaan op het scherm 
tonen. Dit adres moet worden gebruikt wanneer de snijplotter in de snijsoftware wordt 
geïnstalleerd.  
 
Procedure voor als het draadloze netwerk MAC-filtering gebruikt:  
 
Sommige draadloze netwerken hebben een extra veiligheidsfunctie die MAC-adres filtering 
heet. Dit betekent dat het netwerk enkel bekende apparaten toestaat.  
Als het draadloze network MAC-filtering toepast (controleer dat met de 
netwerkadministrator), dan moet het MAC-adres in de lijst van toegelaten MAC-adressen 
worden opgenomen in het configuratiemenu van het draadloze toegangspunt. Dit moet 
gebeuren vooraleer de instellingen in de snijplotter worden veranderd. De volgende 
procedure beschrijft hoe het MAC-adres kan worden opgevraagd.  
 
1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

Het hoofdmenu zal op het scherm verschijnen. 

3. Druk op  . 

Het eerste deel van de tests en setupmenu’s zal op het scherm verschijnen.  

4. Druk op  . 

Het tweede deel van de tests en setupmenu zal op het scherm verschijnen.  

5. Druk op  . 

De ROM-revisie zal op het scherm verschijnen.  

6. De laatste lijn op het scherm is het MAC-adres van de draadloze module. Geef dit 
nummer aan de netwerkadministrator zodat de snijplotter toegang kan krijgen tot het 
draadloze netwerk.  
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1.4.3.2 De S CLASS™ snijplotter ad hoc verbinden 
 
Ad-hocnetwerken worden met hetzelfde SSID (de netwerknaam) op draadloze apparaten 
aangesloten en ze zenden uit op hetzelfde communicatiekanaal.  
 

Vereiste instellingen voor elk apparaat van het ad-hocnetwerk: 
 

• Ieder apparaat moet hetzelfe SSID hebben. 
• Ieder apparaat moet hetzelfde communicatiekanaal hebben. 
• Geef een uniek IP-adres aan elk apparaat binnen hetzelfde subnet (DHCP is niet 

beschikbaar). 
• Ieder apparaat moet hetzelfde subnet hebben. 
• Als er één apparaat op het internet is aangesloten (en als dat apparaat zijn 

internetverbinding deelt), stel dan het IP-adres van dat apparaat in als gateway voor 
alle andere apparaten.  

 

Setupparameters van de snijplotter: 
 

De volgende procedure gaat ervan uit dat de snijplotter nieuw is en dat de parameters voor 
de draadloze verbinding nog niet veranderd zijn. Als de parameters wel al veranderd zijn, is 
het aangeraden om  opnieuw de standaardinstellingen voor de draadloze verbinding op te 
slaan (zie Wireless).  
 
1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

Het hoofdmenu zal op het scherm verschijnen. 

3. Druk op  . 

Het settingsmenu zal op het scherm verschijnen. 

4. Druk op  . 

Het communicatiemenu zal op het scherm verschijnen. 

5. Druk op   . 

Het Wireless menu zal op het scherm verschijnen. 

6. Druk op  . 

Het LAN-menu zal op het scherm verschijnen. 

7. Druk op . 

Het DHCP-menu zal op het scherm verschijnen. 

8. Gebruik  of  om DHCP uit te schakelen.  
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Uit (invers) zal veranderen. 

9. Druk op   om te bevestigen. 

Het LAN-menu zal op het scherm verschijnen.  

10. Druk op . 

Het Wireless menu zal op het scherm verschijnen.  

11. Druk op  . 

Het WLAN-menu zal op het scherm verschijnen.  

12. Druk op  . 

Het Mode menu zal op het scherm verschijnen.  

13. Gebruik  of  om de juiste Mode te kiezen (Ad hoc).  

De gekozen mode (invers) zal veranderen.  

14. Druk op  om te bevestigen.  

Het WLAN-menu zal op het scherm verschijnen.  

15. Druk driemaal op   , druk dan op . 

De snijplotter zal de gebruiker vragen om de machine opnieuw op te starten.  

16. Doe dit.  

Deze procedure stelt de WLAN- en LAN-parameters in volgens de standaardwaarden voor 
een ad-hocnetwerk.  
De standaardwaarden zijn: 
SSID: SummaCutter 
Kanaal: 9 
Beveiliging: uit 
IP-adres: 192.168.1.100 
Subnetmasker: 255.255.255.0. 
Indien nodig kunnen deze waardes veranderd worden in de configuratiemenu’s van het 
WLAN- en LAN-menu, maar het is niet aangeraden om dit te doen.  
Als er meer dan één snijplotter in het ad-hoc netwerk is opgesteld, dan moet enkel het IP-
adres veranderen zodat elke snijplotter een uniek nummer heeft. Enkel de drie laatste 
nummers kunnen veranderd worden in een ongebruikt nummer in het netwerk.  
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Computer setup voor ad-hocverbinding: 
 
Stel de PC LAN-parameters in: 
 

Druk op  en . Er wordt een venster geopend. Vul “ncpa.cpl” in en klik op ok.  

 

Er wordt een venster geopend met de beschikbare netwerkverbindingen. Een van die 
verbindingen zal de draadloze verbinding zijn.  

 

Klik rechts op de draadloze verbinding en selecteer de eigenschappen.  

 

Selecteer TCP/IP-protocol (versie 4 als er meer dan 1 is) en klik op Eigenschappen. 

 
Selecteer “Het Volgende IP adres gebruiken”om een IP adres in te geven. Kies 255.255.255.0 
als subnetmasker en definieer een uniek adres voor dit netwerk. Klik op ok. Sluit het venster 
van de neteigenschappen.  
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De LAN-parameters zijn nu ingesteld. De WLAN-parameters moeten nog ingesteld worden. 
WLAN-parameters kunnen ingesteld worden ofwel met de software die met het draadloze 
apparaat geleverd wordt, ofwel met Windows. De volgende procedure beschrijft hoe dit 
wordt gedaan voor Windows XP en Windows Vista.  
 
WLAN-parameters voor Windows XP instellen: 
 
Een vooraf geïnstalleerde Windows service ‘Wireless zero configuration’ is nodig voor de 
installatie in XP. 
Controleer eerst of de service ‘Wireless zero configuration’ gestart is. Indien niet, start het 
op.  

Druk op  en . Er wordt een venster geopend. Vul in “services.msc” en klik op ok.  

 

Scrol in het nieuwe venster naar beneden tot aan de ‘Wireless zero configuration’ service. 
Controleer of die opgestart is.  

 

Indien niet, selecteer het, klik rechts en start het op.  

 

Sluit het “services” venster.  
Ga naar het venster met de netwerkverbinding. Als het al gesloten is, open het dan 
opnieuw met het run commando en ncpa.cpl. 
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Klik rechts op het draadloze netwerk en klik op Eigenschappen. Klik dan op Draadloze 
Netwerken (tweede tab). Zorg ervoor dat de optie ‘Draadloos netwerk automatisch 
configureren’ aangevinkt is. Klik op ok.  

 

Ga naar het venster van de netwerkverbinding. Als het al gesloten was, open het dan 
opnieuw met het run commando en ncpa.cpl.  
Klik rechts op het draadloze netwerk en klik om de beschikbare netwerken te zien.  

  

Kies SummaCutter in de lijst en klik op Verbinden. Als Windows een 
beveiligingswaarschuiwing geeft, negeer die dan.  

 

 
WAARSCHUWING: De Wireless zero configuratie kan soms in conflict treden met 
controlesoftware van de draadloze adaptor van de computer. Zorg ervoor dat er slechts één 
actief is.  
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WLAN-parameters voor Windows Vista instellen: 
 
Ga naar het venster van de netwerkverbinding. Als het al gesloten is, open het dan opnieuw 
met het run commando en ncpa.cpl. 

 

 
Klik rechts op het draadloze netwerk en klik op verbinden/verbreken.  

 

Er wordt een venster geopend met de beschikbare draadloze netwerken. Kies SummaCutter 
in de lijst en klik op Verbinden. Als Windows een beveiligingswaarschuwing geeft, negeer 
die dan.  
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1.4.3.3 Webserver 
 
De snijplotter heeft een interne webserver. 
Als u het IP-adres (bv. http://192.168.1.100 ) in het adresveld van Internet Explorer typt, dan 
wordt er een vereenvoudigde online versie van Summa Cutter Control opgestart. Deze 
versie is toegankelijk vanaf elke computer en op elk platform (bv. Windows, Macintosh, 
Linux). 
Het is mogelijk dat sommige combinaties OS – server niet werken. Als dit het geval is, 
herlaad dan de pagina gedeeltelijk of installeer een andere internetbrowser.  
 
 

 
 
NOTA: Sommige instellingen in de firewall of in de internetverbinding kunnen het gebruik 
van de interne webserver van de snijplotter verhinderen. Contacteer de 
netwerkadministrator als dit het geval is.  
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1.5 Laden van de folie 
 
Onderstaande procedures zijn voornamelijk geschreven voor het gebruik van folie op rol. 
Indien losse vellen folie gebruikt worden, dan zijn er twee mogelijkheden. Bij het gebruik 
van lange vellen dient de folie zo opgerold te worden zodat de alignering identiek is aan die 
van een rol.  Indien korte vellen folie gebruikt worden, dan is de alignering niet zo 
belangrijk. Als het vel recht is afgesneden, dan kan de folie ten opzichte van de voorste rand 
van de snijplotter gealigneerd worden. 
 
1.5.1 Positie van de aandrukrolletjes 
 
De folie wordt alleen correct bewogen als de aandrukrolletjes precies boven de twee 
aandrijfcilinders zijn geplaatst. 
 
De aandrukrolletjes kunnen samen omhoog of omlaag worden gebracht met behulp van 
de hendel rechts van de snijplotter, achter het besturingspaneel. Wanneer de folie van 
achter naar voor wordt ingebracht moeten de aandrukrolletjes omhoog staan om het laden 
van de folie te vergemakkelijken.  
 
Waarschuwing: Zorg ervoor dat de aandrukrolletjes helemaal naar boven staan voor ze 
verschoven worden van links naar rechts. 
Verschuif de rolletjes steeds terwijl ze aan de voorkant van de snijplotter worden vast- 
gehouden. 
 
De aandrukrolletjes moeten correct geplaatst zijn en op de folie zijn neergelaten voordat 
een automatische laadprocedure wordt gestart. Zorg ervoor dat de twee aandrukrolletjes 
boven de aandrijfcilinders zijn geplaatst. Het uiterst linkse aandrukrolletje moet in een 
klikpositie geplaatst zijn. Het uiterst rechtse aandrukrolletje moet ergens boven de lange 
aandrijfcilinder staan, die alleen een klik heeft aan het begin en aan het einde van de rol.  
 

     

FIG 1-16 
1-16 POSITION PINCH ROLLERS 

 
Waarschuwing: Laat de aandrukrolletjes naar boven staan als de snijplotter niet in gebruik 
is. Als de aandrukrolletjes in de ‘neer’ positie stil blijven staan gedurende een lange tijd, dan 
komen er vlakke plaatsen op het oppervlak. Dit zal dan de snijkwaliteit negatief 
beïnvloeden. 
 
NOTA: Als de aandrukrolletjes naar boven worden gedaan tijdens het snijden, dan zal de 
snijplotter onmiddelijk stoppen en wordt de kop aan de rechterkant van het toestel gezet.. 
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1.5.2 Instellen van de druk van de aandrukrolletjes. 
 
De druk op de aandrijfrolletjes van de S CLASS™ snijplotters is variabel. Er is keuze tussen 
‘standaard’ of ‘verminderde’ druk. De druk kan veranderd worden als de aandrukrolletjes 
naar beneden zijn of naar boven staan bij de oudere modellen. Deze modellen kunnen 
herkend worden aan een rood/groene sticker. 
 
1.5.2.1 Veranderen van de druk op oudere modellen 
 
Waarschuwing: Zorg ervoor dat de druk op de aandrukrolletjes uiterst links als uiterst rechts 
hetzelfde is. 
Er is een gekleurde sticker bevestigd op de assy zodat de controle van de ingestelde druk 
vlug kan gebeuren. 
Het is aangeraden om de druk in te stellen voordat de aandrukrolletjes naar beneden 
worden gezet. 
 

FIG 1-17 
1-17 STANDARD PRESSURE 

FIG 1-18 
1-18 REDUCED PRESSURE 

Standaard druk: de twee kleuren van 
de label zijn duidelijk zichtbaar. Duw 
op het plastic zoals aangegeven op de 
figuur om de druk op ‘verminderd’ te 
zetten. Als er hard genoeg wordt 
gedrukt, dan klikt het assy 
automatisch in de nieuwe positie. 

Verminderde druk: slechts 1 kleur is 
duidelijk zichtbaar. De druk kan op 
‘standaard’ gezet worden door de 
plastieken ‘hendel’ naar boven te 
heffen, zoals aangegeven in de 
figuur. Als die hendel ver genoeg 
wordt omhoog getrokken klikt het 
assy automatisch in de nieuwe 
positie. 

 
 
De S120, de S 140 en de S160 hebben extra aandrukrolletje(s) om brede media beter te 
geleiden. Deze aandrukrolletjes kunnen uitgeschakeld worden op dezelfde manier als bij de 
buitenste de druk wordt verminderd. 
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1.5.2.2 Veranderen van de druk op nieuwere  modellen 
 
With the later models, the change in pressure can only be done when the pinch rollers are 
in the down position. When reduced pressure is needed, then it is advised to set autoload to 
‘ASK’. Then the cutter will not start to load the vinyl when the pinch rollers are set down or 
when it is switched on. On the touch screen there will be a message, giving the user time to 
change the pressure on the pinch rollers. 
 
NOTE: Each time the pinch rollers are raised, the pressure is automatically set back to full 
pressure. 
  

 
FIG 1-19 

1-19 REDUCING PRESSURE 
 
To work with reduced pressure do the following: 
 

8. Set AUTOLOAD to ASK (see section on Autoladen:).  

9. Load media in the cutter (see section on Laden van de media). 

10. Push the lever of the two outer pinch rollers upwards and inwards (toward the 
machine) – see figure above. 
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1.5.3 Laden van de media 
 
1. Hef de aandrukrolletjes omhoog door middel van de hendel aan de rechterkant van de 

snijplotter, naast het besturingspaneel. 

 

FIG 1-20 
1-20 HENDEL AANDRUKROLLETJES 

 
2. Zorg ervoor dat de flenzen niet opgespannen staan (los met grote zwarte knop). De 

afbeelding toont een flens met een niet opgespannen rubber (1) en een die 
opgespannen is. 

 

FIG 1-21 
1-21 FLENZEN 

 
3. Steek een flens aan de ene kant in de rol media en span de flens op. Controleer of de 

flens vast zit. Doe hetzelfde aan de andere kant. 

4. Plaats de rol met flenzen in de geleidingsmanchetten van de ondersteuningsrollen. De 
rol kan op zijn geheel van links naar rechts worden verschoven. 

 
FIG 1-22 

1-22 POSITIE VAN EEN ROL MET GEBRUIK VAN DE FLENZEN 
 



S CLASS™ snijplotter  Handleiding 
 

Installatie  1-30 

NOTE: Als de flenzen niet worden gebruikt, zorg er dan voor dat de media gevangen zit 
tussen de twee geleidingsmanchetten. Dit is echter niet aangeraden omdat dan de tracking 
niet is gegarandeerd. 
 

 

FIG 1-23 
1-23 POSITIE VAN EEN ROL  ZONDER DE FLENZEN 

 
5. Voer de media via de achterzijde in de snijplotter in. Zorg ervoor dat de media onder de 

aandrukrolletjes geleid wordt. 

6. Plaats de linkse folierand op de uiterst linkse aandrijfcilinder en controleer of de rechter 
folierand boven de lange aandrijfcilinder is geplaatst. Indien dit het geval is, kan het 
linkse aandrukrolletje in een klikpositie worden geplaatst op de uiterst linkse 
aandrijfcilinder, terwijl het rechter aandrukrolletje ergens op de lange aandrijfcilinder is 
geplaatst, naargelang de breedte van de folie.  

De aandrukrolletjes moeten boven een gele aandrijfcilinder staan, en ongeveer 3 tot 15 
mm (0.1” tot 0.6”) van de rand van de media (1). Trek vooraan aan de media en span ze 
op door in de tegenovergestelde richting aan de flens te draaien. Zorg ervoor dat de 
media sensor (2) bedekt is. 

 

FIG 1-24 
1-24 MEDIA POSITION 

 
Indien bovenstaande procedure niet mogelijk is omdat uw media te smal is, en 
daardoor niet tot de lange aandrijfcilinder reikt, probeer dan de linker mediarand over 
de tweede aandrijfcilinder van links te plaatsen, en plaats de rechter mediarand ergens 
op de lange aandrijfcilinder. Als blijkt dat de media hiervoor nog te smal is, herhaal dan 
deze handeling, en plaats de linker folierand telkens een aandrijfcilinder meer naar 
rechts, terwijl de positie van de rechter folierand aanpast wordt zoals hierboven staat 
beschreven. Totdat de rechterrand van de media over de rechter aandrijfcilinder is. 
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7. Zorg ervoor dat de folie recht van de rol afrolt. Om dit te bereiken, kan de folierol en de 
geleidingsmanchetten van links naar rechts verschoven worden langs de 
ondersteuningscilinders. 

 

WAARSCHUWING 
HOU VINGERS EN ANDERE LICHAAMSDELEN WEG VAN DE BEWEGENDE 

ONDERDELEN (SNIJKOP EN MEDIA).  

 

 

8. Hef de hendel van de aandrukrolletjes omhoog om de folie stevig tegen de 
aandrijfcilinders te drukken. Na één seconde zal de snijkop automatisch van rechts naar 
links bewegen om de foliebreedte te meten. 

 

FIG 1-25 
1-25 PINCH ROLLER LEVER 

 
NOTE: Het is nodig om de media manueel van de rol te trekken. Tijdens de laadprocedure 
rolt de snijplotter de folie automatisch af. 
 
9. Het plaatsen van losse vellen folie gebeurt op dezelfde wijze als het plaatsen van 

rolfolie.  Hier is de aligneerstrip van belang om er zeker van te zijn dat de folie recht ligt. 

10. Uw snijplotter is nu klaar voor de eigenlijke laadprocedure die via het aanraakscherm 
geleid kan worden. 
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1.5.4 Laadprocedure 
 
Waarschuwing: Plaats geen voorwerpen voor of achter de snijplotter die de werking van de 
machine zouden kunnen verstoren. Zorg ervoor dat de folie vrij voorwaarts en achterwaarts 
kan schuiven. Vermijd dat uw handen, haar, kleding en juwelen in aanraking komen met 
bewegende delen.  
 
Als de snijplotter ingeschakeld is, dan zal automatisch een laadprocedure opstarten van 
zodra de aandrukrolletjes naar beneden worden gezet. Deze laadprocedure zal ook 
automatisch opstarten als er media in het toestel zit, de aandrukrolletjes al naar beneden 
staan en de snijplotter wordt ingeschakeld. Dit is echter af te raden, als de snijplotter 
uitgeschakeld wordt, dan is het beter dat de aandrukrolletjes naar boven worden gezet.  
 
De snijplotter zal automatisch een minimale laadprocedure opstarten die bestaat uit:  

 Een meting van de positie van de aandrukrolletjes. 
 De snijplotter ontrolt een stuk folie waarvan de lengte gelijk is aan de foliebreedte 

gemeten tussen de aandrukrolletjes.  
 Een 45° test. 

 
Na dit is de snijplotter klaar om gegevens te ontvangen van de computer. 
Als de job langer is dan de lengte die ingeladen is, dan zal de snijplotter automatisch de 
media van de rol trekken indien nodig. En dit steeds in stappen die gelijk zijn aan de 
breedte van de media.  
 
Belangrijk: Tracking van hele lange jobs kan enkel gegarandeerd worden als de volledige 
laadprocedure wordt uitgevoerd! 
 
Volledige laadprocedure: 
 
 
 

 

Waarschuwing 
Elke vingerdruk op het aanraakscherm kan de snijplotter doen opstarten. Hou daarom 

vingers en andere lichaamsdelen weg van de bewegende onderdelen (snijkop en 
media).  

 
 



S CLASS™ snijplotter  Handleiding 

Installatie  1-33 

 Laden van een blad 
 

1. Druk op  .  

De verschillende opties  van het “actie” menu zullen op het scherm verschijnen. 

2. Druk op  .  

De opties :  blad, rol en uitgebreid worden op het scherm weergegeven. 

3. Druk op   .  

De snijplotter start de laad procedure op. De breedte van de media wordt opgemeten. Dan 
wordt er tot het einde van het blad of een bepaalde lengte ingeladen. De gebruiker kan dan 
kiezen om die ingeladen lengte te aanvaarden of niet.  

4. Druk op  om de lengte te aanvaarden of ga naar stap 5. 

De snijplotter zal nu de rest van de laadprocedure afwerken. Daarna komt de snijplotter 
online en kan er data van de computer gestuurd worden.  

5. Druk op  . 

Twee pijlen verschijnen op het aanraakscherm.  

6. Druk op  of  tot de gewenste lengte ingeladen is, druk dan op  . 

De snijplotter zal nu de rest van de laadprocedure afwerken.  

De lengte van de job is beperkt tot de ingeladen lengte. 

Nota: Als de achterste media sensor het einde van de media ziet, dan vervolledigt de 
snijplotter de laadprocedure zonder tussenkomst van de gebruiker. 
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 Laden van een rol. 
 

1. Druk op  .  

 De verschillende opties  van het “actie” menu zullen op het scherm verschijnen. 

2. Druk op  .  

 De opties :  blad, rol en uitgebreid worden op het scherm weergegeven. 

3. Druk op   .  

Vier pijlen verschijnen op het scherm. 

4. Gebruik  , ,  of  om de oorsprong te verzetten, indien 

nodig. Druk dan op  . 

Twee pijlen blijven op het scherm, daarmee kan de gewenste lengte bepaald worden die 
moet ingeladen worden. 

5. De gewenste lengte kan ingevoerd worden door op   en/of   te 
drukken en zo manuaal de laden. Of de gewenste lengte kan ingegeven worden door 

eerst op  te drukken en dan op  of   te drukken en zo de 
gewenste lengte in te geven.   

De snijplotter zal ofwel de media inladen ofwel de gewenste lengte tonen op het scherm, dit 
hangt af van de gekozen manier om de lengte te bepalen. 

6. Druk op   

 
De snijplotter zal nu de laadprocedure vervolledigen. Dan komt de snijplotter online en kan 
de data die van de computer ontvangen is uitgevoerd worden. De lengte van de job is nu 
enkel beperkt door de lengte van de media zelf. De snijplotter zal na het laden van een rol 
altijd aannemen dat de rol volledig is en zal dus een geladen lengte van 50000mm (1982 
inches) weergeven op het scherm. 
 

Nota: Als tijdens het laden de achterste mediasensor het einde van de media ziet, dan zal de 
laadprocedure vervolledigd worden en staat de geladen lengte op het aanraakscherm. 
 

 UItgebreid laden 
 
Deze functie maakt het mogelijk om de uiteindes van de Y-as te definiëren zodat de 
snijplotter buiten de aandrukrolletjes kan snijden. Het materiaal moet geladen worden 
vooraleer dat deze functie kan worden gebruikt.  
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1. Druk op  .  

Het menu Acties zal op het scherm verschijnen.  

2. Druk op  .  

Er zal een bericht verschijnen dat de gebruiker de keuze laat tussen rol en blad.  

3. Druk op  . 

Er zullen twee pijlen verschijnen, samen met de knop “Toepassen”. 

4. Gebruik  of  om de limiet van de rechter Y-as te kiezen. Druk dan op

 . 

Er zullen twee pijlen op het scherm blijven, de snijkop zal zich naar de limiet van de linker Y-
as verplaatsen.  

5. Gebruik  of  om de limiet van de linker Y-as te kiezen. Druk dan op 

 . 

Het snijbereik op de Y-as is nu heringesteld.  
 
NOTA: Het materiaaltransport is niet gegarandeerd als  deze modus 
gebruikt.  
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1.6 Installatie van het gereedschap. 
 
Waarschuwing: De S CLASS™ snijplotters gebruiken vlijmscherpe mesjes. Wees daarom 
voorzichtig bij het monteren en verwijderen van het mesje! 
 
1.6.1 Toestellen met een sleepmesje 
 
1.6.1.1 Gebruik van het sleepmesje 
 
Bij een nieuw toestel is er al een mesje geïnstalleerd in de snijkop.  
De mesdiepte is echter ingesteld op nul. Dit om veiligheidsredenen. Het mesje moet dus 
gewoon een beetje uitgedraaid (zie figuur 1-24) worden en er kan mee gewerkt worden. 
Hieronder volgt een volledige beschrijving van het installeren en verwijderen van het 
mesje. 
 

 Verwijderen van het sleepmesje 
 
1. Draai de klemschroef los (1) en haal de meshouder (2) uit de houder. 

 

FIG 1-26 
1-26 VERWIJDEREN VAN DE MESHOUDER UIT DE SNIJKOP 

 
2. Draai de afstelschroef (3) in wijzerszin om zo het mesje (4) uit de meshouder  (5) te 

duwen. 

 

FIG 1-27 
1-27 VERWIJDER VAN HET MESJE UIT DE HOUDER 

 
3. Trek voorzichtig het mesje uit de houder. 
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 Installeren van het mesje 
 
1. Draai de afstelschroef (3) in tegenwijzerszin totdat de afstelschroef er bijna uit is. 

2. Steek het mesje met de kegelvormige kant in de meshouder. Duw voorzichtig het mesje 
er helemaal in. 

3. Hou de houder omgekeerd en klop er voorzichtig mee op een stevige ondergrond om 
zeker te zijn dat het mesje er helemaal in zit. 

4. Draai nu langzaam aan de afstelschroef in wijzerszin totdat het mesje de nodige 
hoeveelheid uit de houder steekt. De nodige hoeveelheid (t) is weergegeven in de 
figuur hieronder. 

 

FIG 1-28 
1-28 INSTELLEN VAN DE MESDIEPTE 

 
5. Steek nu de meshouder in het achterste gedeelte (1) van de dubbele klem op de 

snijkop. Zorg ervoor dat de meshouder vast zit in de klem (kan niet meer op en neer 
bewogen worden). 

 

FIG 1-29 
1-29 DUBBELE KLEM VAN DE SNIJKOP 

 
6. Sluit de klemschroef en schroef het vast.  

1 positie voor mesje en pennetje.  
2 positie voor het ponsinstrument (zie sectie 1.6.3). 
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 Instellen van mesdruk: 
(Er moet media geladen zijn voordat de mesdruk kan getest worden.) 
 

Waarschuwing: Elke vingerdruk op het aanraakscherm kan de snijplotter doen opstarten. 
Hou daarom vingers en andere lichaamsdelen weg van de bewegende onderdelen 
(snijkop en media).  
 

 

1. Druk op  .  

Een nieuw scherm met de meest gebruikte menu’s komt op het aanraakscherm. (zie sectie 
2.1) 

2. Druk op  . 

De huidige mesdruk zal op het scherm verschijnen. 

3. Druk op  of  om de mesdruk te veranderen.  

De nieuwe waarde (vetjes) zal veranderen. 

1. Druk op  om de interne mesdruk test op te starten.  

2. Druk op  om de gekozen mesdruk te bevestigen en het menu te verlaten.  

3. Druk op  om het menu te verlaten zonder de mesdruk te veranderen. 

Eenmaal op de  is gedrukt, zal de huidige mesdruk automatisch veranderen 
naar de waarde in vetjes en zal de snijplotter het mesdruk-testpatroon uitsnijden. 

 
FIG 1-30 

1-30 TEST PATROON MESDRUK 
 
Pel het vierkant uit en controlleer de media drager. 
 
De mesdiepte is correct ingesteld als dit testpatroon zichtbaar is op de bovenlaag van het 
rugpapier.  Als het mesje in het rugpapier heeft gesneden, dan is de mesdruk te hoog 
ingesteld. 
Aangezien de ideale instelling voor de mesdruk afhangt van de dikte en het type van de 
folie die moet gesneden worden, vraagt het afstellen van de mesdruk toch wat oefening. 
Normaal gesproken moet de mesdruk verhoogd worden voor dikkere vinyltypes. Voor 
dunnere typen vinyl zal de mesdruk moeten verminderd worden. 
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Opgelet: Na het instellen van de snijdiepte en/of mesdruk moet het meslemmet, dat van 
onder de meshouder uit steekt, nauwkeurig en de snijkwaliteit ervan op een stukje vinyl 
gecontroleerd te worden. 
 
Waarschuwing: Gebruik de snijplotter niet als het mesje door de foliedrager snijdt, omdat 
dit de rubberen snijstrip van de snijplotter en ook het mesje zwaar kan beschadigen. 
 
Opgelet: Meestal zal het mespunt nauwelijks zichtbaar zijn onder aan de meshouder. Als u 
het mespunt toch duidelijk kan zien, dan zal de de snijdiepte waarschijnlijk opnieuw moeten 
worden aangepast. 
 
Om beschadiging van de snijplotter te voorkomen, dient u de mesdiepte en de snijkwaliteit 
te controleren telkens een andere soort vinyl geladen wordt. 
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1.6.1.2 Monteren van een pennetje 
 

De S CLASS™ snijplotter kan ook met een pennetje of stift werken. Wanneer het mesje door 
een pennetje is vervangen, dan kan de snijplotter gebruikt worden als een plotter om 
voorontwerpen te tekenen van bestaande of nieuwe ontwerpen op papier.. 
 
1. Draai de klemschroef van de snijkop los en haal de meshouder uit de klem. 

2. Installeer het pennetje in  het achterste gedeelte van de dubbele klem op de snijkop. 
Zorg ervoor dat het pennetje vast zit in de klem (kan niet meer op en neer bewogen 
worden). Sluit de klemschroef en schroef het vast 

3. Het veranderen van het gereedschap kan ofwel via het aanraakscherm bevestigd 
worden (zie sectie 2.2.1) ofwel met Summa Cutter Control via de computer (alleen met 
PC). 

Nadat het pennetje gekozen is als gereedschap veranderen de gereedschapeigenschappen 
in het configuratiemenu.  

NOTA: Op het aanraakscherm is het huidig actief gereedschap zichtbaar. Zorg ervoor dat 
het gereedschap aangegeven op het aanraakscherm hetzelfde is als dat wat daadwerkelijk 
in de snijkop zit. 
 

1.6.1.3 Monteren van het ponsinstrument 
 
De S CLASS™ snijplotter kan ook met een ponsinstrument werken. Wanneer het mesje door 
een ponsinstrument is vervangen, dan kan de snijplotter gebruikt worden als 
ponsinstrument. 
 
1. Draai de klemschroef van de snijkop los en haal de meshouder uit de klem. 

2. Installeer het ponsinstrument in  het voorste gedeelte van de dubbele klem op de 
snijkop. Zorg ervoor dat het ponsinstrument vast zit in de klem (kan niet meer op en 
neer bewogen worden). Sluit de klemschroef en schroef het vast 

3. Het veranderen van het gereedschap kan ofwel via het aanraakscherm bevestigd 
worden (zie sectie 2.2.1) ofwel met Summa Cutter Control via de computer (alleen met 
PC). 

Nadat het ponsinstrument gekozen is als gereedschap veranderen de 
gereedschapseigenschappen in het configuratiemenu.  

NOTA: Op het aanraakscherm is het huidig actief gereedschap zichtbaar. Zorg ervoor dat 
het gereedschap dat aangegeven is op het aanraakscherm hetzelfde is als dat wat 
daadwerkelijk in de snijkop zit. 
 
 
Waarschuwing: Voor het ponsen, controleer of het ponsinstrument wel degelijk boven de 
zwarte ponsstrip is geïnstalleerd. Als het ponsinstrument boven de snijstrip is geïnstalleerd, 
dan kan dit de snijstrip onherroepelijk beschadigen. 
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1.6.2 Snijplotters met tangentiële snijkop 
 
1.6.2.1 Gebruik van het tangentieel mesje 
 
Bij een nieuw toestel is er al een mesje geïnstalleerd in de snijkop.  
De mesdiepte is echter ingesteld op nul. Dit om veiligheidsredenen. Het mesje moet dus 
gewoon een beetje uitgedraaid worden (zie FIG 1-30) en er kan mee gewerkt worden. 
Hieronder volgt een volledige beschrijving van het installeren en verwijderen van het 
mesje. 
   
NOTA: Om volledig van de voordelen van het tangentieel mes te profiteren, is de afstand 
dat het mesje uit steekt heel belangrijk. De snijdiepte mag niet door de mesdruk worden 
gecontroleerd; de twee rolletjes van het loopstukje moeten steeds op de media rusten, 
daardoor wordt de mesdiepte dan gecontroleerd. 
 

 Verwijderen van het tangentieel mesje 
 

1. Draai de meshouder in tegenwijzerzin terwijl onderaan het loopstukje wordt vast 
gehouden. De houder komt hierbij omhoog en uiteindelijk zal het mogelijk zijn om de 
meshouder uit de snijkop te halen. Onder aan de snijkop zit het loopstukje, dit moet er 
ook worden uitgehaald als het gereedschap veranderd wordt. 

 

FIG 1-31 
1-31 VERWIJDEREN VAN DE TANGENTIELE MESHOUDER 

 
2. Het mesje kan uit de houder worden gehaald door iets als een platte schroevendraaier 

te gebruiken om in het gleufje te steken tussen het mesje en de meshouder en er dan 
lichtjes aan te draaien.  

 

FIG 1-32 
1-32 VERWIJDEREN VAN HET MESJE UIT DE HUODER  
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 Monteren van het mesje en instellen van de mesdruk 
 
1. Steek het mesje in de houder. Zorg ervoor dat het mesje goed vast zit in de houder. Het 

mesje zit correct in de houder als het onmogelijk is om het mesje er met de hand uit te 
halen. Gebruik, indien nodig, het bijgeleverde installatiegereedschap om het mesje vast 
te zetten. 

 

FIG 1-33 
1-33 MONTEREN VAN MESJE IN DE HOUDER 

 
2. Klik het loopstukje in de loopstukhouder tot het op zijn plaats klikt. Steek het mesje 

voorzichtig in de gereedschapshouder. Hou met de ene hand het loopstukje op zijn 
plaats, en draai met de andere hand de meshouder tegen de wijzers van de klok in, 
totdat de aligneerpin in de kleine inkeping van de gereedschapshouder past. Draai nu 
met de wijzers van de klok mee, tot de meshouder in de gereedschapshouder vast zit. 

 

FIG 1-34 
1-34 INSERTING THE TANGENTIAL KNIFE HOLDER 

 
3. Houd met de ene hand het loopstukje op zijn plaats, en pas de mesdiepte aan door met 

de andere hand de meshouder met de wijzers van de klok mee te draaien, tot het 
mespunt juist zichtbaar is onder het loopstukje. 

Film

Backing  

FIG 1-35 
1-35 INSTELLING MESDIEPTE 
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 Instellen mesdruk en controleren van de snijdiepte: 
 
(Er moet media geladen zijn voordat de mesdruk kan getest worden.) 
 

Waarschuwing: Elke vingerdruk op het aanraakscherm kan de snijplotter doen opstarten. 
Hou daarom vingers en andere lichaamsdelen weg van de bewegende onderdelen 
(snijkop en media).  
 

 

1. Druk op  .  

Een nieuw scherm met de meest gebruikte menu’s komt op het aanraakscherm. (zie sectie 
2.1) 

2. Druk op  . 

De huidige mesdruk zal op het scherm verschijnen. 

3. Druk op  of  om de mesdruk te veranderen.  

De nieuwe waarde(vetjes) zal veranderen. 

1. Druk op   om de interne mesdruk test op te starten.  

2. Druk op  om de gekozen mesdruk te bevestigen en het menu te verlaten.  

3. Druk op  om het menu te verlaten zonder de mesdruk te veranderen. 

Eenmaal op de  is gedrukt, zal de huidige mesdruk automatisch veranderen 
naar de waarde in vetjes en zal de snijplotter het mesdruktestpatroon uitsnijden. 

 
FIG 1-36 

1-36 TESTPATROON MESDRUK 
 
Pel het vierkant uit en controlleer de media drager. 
 
De mesdiepte is correct ingesteld als dit testpatroon zichtbaar is op de bovenlaag van het 
rugpapier.  Als het mesje in het rugpapier heeft gesneden, dan is de mesdruk te hoog 
ingesteld. 
. 
 



S CLASS™ snijplotter  Handleiding 
 

Installatie  1-44 

Nota: De mesdruk kan gebruikt worden om de instelling van de mesdiepte te controleren. 
Stel mesdiepte en mesdruk correct in. Verhoog dan de mesdruk met 150gr en doe de 
mesdruktest. Als de mesdiepte correct is ingesteld, dan mag bij die verhoogde druk het 
mesje nog niet door de drager snijden. Indien dit wel het geval is, dan moet de mesdiepte 
iets worden verminderd door de meshouder in tegenwijzerzin te draaien. 
 
Opgelet: Na het instellen van de snijdiepte en/of mesdruk moet het meslemmet, dat van 
onder de meshouder uit steekt, nauwkeurig en de snijkwaliteit ervan op een stukje vinyl 
gecontroleerd te worden. 
 
Waarschuwing: Gebruik de snijplotter niet als het mesje door de foliedrager snijdt, omdat 
dit de rubberen snijstrip van de snijplotter en ook het mesje zwaar kan beschadigen. 
 
Opgelet: Meestal zal het mespunt nauwelijks zichtbaar zijn onder aan de meshouder. Als u 
het mespunt toch duidelijk kan zien, dan zal de snijdiepte waarschijnlijk opnieuw moeten 
worden aangepast. 
 
Om beschadiging van de snijplotter te voorkomen, dient u de mesdiepte en de snijkwaliteit 
te controleren telkens een andere soort vinyl geladen wordt. 
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1.6.2.2 Monteren van een ballpoint pen 
 
De S CLASS™ tangentiële snijplotter kan ook met een ballpoint pen werken. Wanneer het 
mesje door een pen vervangen is, dan kan de snijplotter gebruikt worden als een plotter om 
voorontwerpen te tekenen van bestaande of nieuwe ontwerpen op papier. 
 
1. Draai het geïnstalleerde gereedschap in tegenwijzerszin. De houder komt hierbij 

omhoog en uiteindelijk zal het mogelijk zijn om de meshouder uit de snijkop te halen. 
Onderaan de snijkop zit het loopstukje, dit moet er ook worden uitgehaald. 

2. Steek de ballpoint pen voorzichtig in de gereedschapshouder. Draai in wijzerszin 
voorzichtig helemaal tot het einde. 

3. Het veranderen van gereedschap kan ofwel via het aanraakscherm bevestigd worden 
(zie sectie 2.1.1) ofwel met Summa Cutter Control via de computer (alleen met PC). 

Nadat de ballpoint pen gekozen is als gereedschap veranderen de 
gereedschapseigenschappen in het configuratiemenu.  

NOTA: Op het aanraakscherm is het huidig actief gereedschap zichtbaar. Zorg ervoor dat 
het gereedschap aangegeven op het aanraakscherm hetzelfde is als dat wat daadwerkelijk 
in de snijkop zit. 
 
1.6.2.3 Monteren van het ponsinstrument 
 
De S CLASS™ snijplotter kan ook met een ponsinstrument werken. Wanneer het mesje door 
een ponsinstrument vervangen is, dan kan de snijplotter gebruikt worden als 
ponsinstrument. 
 
1. Draai het geïnstalleerde gereedschap in tegenwijzerszin. De houder komt hierbij 

omhoog en uiteindelijk zal het mogelijk zijn om de meshouder uit de snijkop te halen. 
Onderaan de snijkop zit het loopstukje, dit moet er ook worden uitgehaald. 

2. Verwijder indien nodig de zwarte stop van de voorste gereedschapshouder. 

3. Steek de ballpoint pen voorzichtig in de gereedschapshouder. Draai in wijzerszin 
voorzichtig helemaal tot het einde. 

4. Het veranderen van gereedschap kan ofwel via het aanraakscherm bevestigd worden 
(zie sectie 2.1.1) ofwel met Summa Cutter Control via de computer (alleen met PC). 

Nadat de ballpoint pen gekozen is als gereedschap veranderen de 
gereedschapseigenschappen in het configuratiemenu.  

NOTA: Op het aanraakscherm is het huidig actief gereedschap zichtbaar. Zorg ervoor dat 
het gereedschap aangegeven op het aanraakscherm hetzelfde is als dat wat  daadwerkelijk 
in de snijkop zit. 
 
Waarschuwing: Voor het ponsen, controleer of het ponsinstrument wel degelijk boven de 
zwarte ponsstrip is geïnstalleerd. Als het ponsinstrument boven de snijstrip is geïnstalleerd, 
dan kan dit de snijstrip onherroepelijk beschadigen. 
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1.6.2.4 Monteren van het sleepmesje 
 
De S CLASS™ snijplotter kan ook met een sleepmesje werken. In sectie 1.6.1.1.  wordt 
uitgelegd hoe de parameters voor een sleepmesje moeten worden ingesteld. 
 

1. Draai het geïnstalleerde gereedschap in tegenwijzerszin. De houder komt hierbij 
omhoog en uiteindelijk zal het mogelijk zijn om de meshouder uit de snijkop te halen. 
Onderaan de snijkop zit het loopstukje, dit moet er ook worden uitgehaald. 

2. Steek de houder van het sleepmesje voorzichtig in de gereedschapshouder. Draai in 
wijzerszin voorzichtig helemaal tot het einde. 

3. Het veranderen van het gereedschap kan ofwel via het aanraakscherm bevestigd 
worden (zie sectie 2.2.1) ofwel met Summa Cutter Control via de computer (alleen met 
PC). 

Nadat het sleepmesje gekozen is als gereedschap veranderen de 
gereedschapseigenschappen in het configuratiemenu.  

NOTA: Op het aanraakscherm is het huidig actief gereedschap zichtbaar. Zorg ervoor dat 
het gereedschap aangegeven op het aanraakscherm hetzelfde is als dat  wat daadwerkelijk 
in de snijkop zit. 
 
1.6.3 Verwisselen van het mesje om de folie af te snijden 
 
Vooraan op de snijkop is er een mesje geïnstalleerd om de folie af te snijden, al of niet 
automatisch, na een job. 
 
Nota: Het afsnijmes mag enkel gebruikt worden met standaard media (max. 0.25mm dik). 
 

1. Verwijder de meshouder door aan de gekartelde schroef vooraan de snijkop te 
draaien. 

2. Het afsnijmes wordt op zijn plaats gehouden door een kleine magneet. Draai het 
afsnijmesje om. Als alle 4 de kanten versleten zijn, verwissel het dan. 

 
FIG 1-35 

1-37 MESJE OM MEDIA AF TE SNIJDEN 
 
Nota: Het meshoudertje is geïnstalleerd onder een hoek van ongeveer 30°. Hou het zo 
terwijl het terug gemonteerd wordt.  
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2 Basiskennis  
 
 
2.1 Aanraakscherm 
 
Het 320x240-dot bedieningspaneel met aanraakscherm geeft gedetailleerde informatie 
over de status van de snijplotter en maakt iedere functie met een simpele vingertoets 
beschikbaar op het heldere, verlichte scherm. 
Alle informatie en bedieningstoetsen zijn weergegeven in een handig en gemakkelijk 
bereikbaar formaat. 
Naast status informatie worden er ook menu’s en parameter instellingen op het scherm 
zichtbaar gemaakt samen met toetsen om de waarde van een gegeven submenu of 
parameter te veranderen. 
 

 

FIG 2-1 
2-1 AANRAAKSCHERM 

 
Als het aanraakscherm voor een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, dan start de screensaver 
op. Het aanraakscherm komt blank en af en toe verschijnt het model type van de snijplotter 
op het scherm. Eenmaal het aanraakscherm aanraken is voldoende om de het normale 
beeld terug te krijgen. 
 

 

FIG 2-2 
2-2 SCREEN SAVER 

 
Waarschuwing: Elke vingerdruk op het aanraakscherm kan de snijplotter doen opstarten. 
Hou daarom vingers en andere lichaamsdelen weg van de bewegende onderdelen 
(snijkop en media).  
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2.1.1 Aanraakscherm  
 
Het aanraakscherm geeft informatie en kan ook gebruikt worden om de parameters van de 
snijplotter te wijzigen. 
 

 Meest gebruikte toetsen op het aanraakscherm: 
 
Normaal is de status of de waarde van een parameter te zien op de linkerkant van het 
aanraakscherm. Rechts en/of onderaan staan de bedieningstoetsen.  
 

 

De drie bedieningstoetsen om te starten zijn: ,   en  . 
 

Eens in een menu zijn er drie navigatietoetsen: ,  en  . 

Druk op  om terug naar het beginscherm te komen. Als er media geladen is, dan zal 
de snijplotter online komen en kan er weer data van de computer worden ontvangen. 

Druk op  als er meer dan zes menu opties zijn in het gekozen menu. Op het scherm 
verschijnen dan de resterende menu opties. 

Druk op  om 1 stap terug te keren in de menustructuur.  
 

 Andere bedieningstoetsen zijn: 
 

De   , ,  en  pijltjestoetsen om media en snijkop te laten 

bewegen of om door menu’s te lopen. Met de toetsen  en  kunnen de 
waarden van sommige parameters worden veranderd. 
 

 om een instructie of parameter verandering te annuleren. 

 om te bevestigen. 

 om een interne test op te starten. 
 

 Onderste lijn: 
 
De onderste lijn geeft extra informatie over de manier waarop de snijplotter op de 
computer kan worden aangesloten. Als er een draadloze board geïnstalleerd is, dan wordt 
er informatie over de instelling getoond (IP-adres, signaal, sterke, signaalkwaliteit en of het 
al dan niet verbonden is). 
In andere gevallen wordt de huidige USB-klasse getoond. 
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2.1.2 Configuratie 
 
De Configuratietoets geeft toegang tot het hoofdmenu. Als er op die toets wordt gedrukt, 
dan stopt de snijplotter met de job als er één bezig was en komt de snijplotter offline. In het 
hoofdmenu staan alle submenu’s die toegang geven tot alle test en kalibratie routines. 
De getoonde submenu’s en parameters hangen af van het gekozen gereedschap. 
 
Instellingen: Dit menu geeft toegang tot de submenu’s om de instellingen van de 
snijplotter te wijzigen. De getoonde sub menu’s zijn afhankelijk van instellingen zoals 
gekozen gereedschap, gekozen (plotter)taal. 
 
Testen & Kalibraties:  Dit menu geeft toegang tot de verschillende interne testen en 
kalibraties. Interne testen worden gebruikt voor diagnose, kalibraties worden gebruikt voor 
fijnafregeling. 
 
Mes (pen of pons) druk: Hiermee kan de druk van het gereedschap worden veranderd.  
 
Mesoffset: Dit menu is enkel zichtbaar als het gekozen gereedschap een sleepmesje is. De 
mesoffset is de afstand tussen het center en het mespunt van het mesje. Standaard waarde 
is 0.45mm.  
 
Ponsafstand: Dit menu is enkel zichtbaar als het gekozen gereedschap een 
ponsinstrument is. De ponsafstand is de afstand tussen de geponste gaatjes. 
 
Snelheid: Hiermee kan de snelheid van het gereedschap worden veranderd. 
 
Gebruiker: In de S CLASS™ snijplotters zitten 8 verschillende gebruikersconfiguraties. In 
iedere gebruikersconfiguratie kunnen de parameters apart worden verzet, zonder dat de 
parameters voor een andere gebruikersconfiguratie worden veranderd. Dit maakt het 
mogelijk om de instellingen van de snijplotter vlug te veranderen voor een ander type 
media zonder dat instellingen voor een ander type media verloren gaan. De 
standaardnamen kunnen veranderd worden via de computer. 
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2.1.3 Online/Pauze 
 
Online en pauze (offline) zijn twee belangrijke begrippen bij het gebruik van de snijplotters. 
De snijplotter is enkel online als het aanraakscherm er uit ziet zoals de afbeelding hieronder. 
 

 

FIG 2-2 
2-3 ONLINE STATUS SCREEN 

 
Als de snijplotter online is, dan kan de data, die onvangen wordt van de computer, verwerkt 
worden. Vanaf het moment dat er op een toets wordt gedrukt op het aanraakscherm, gaat 
de snijplotter offline (pauze). Als de snijplotter pauzeert, dan verwerkt de snijplotter de 
instructies die ingegeven worden via het aanraakscherm. Echter als de computer data aan 
het doorsturen was terwijl er op een toets wordt gedrukt, dan wordt de data opgeslagen in 
de buffer van de snijplotter. Van zodra de snijplotter weer online komt wordt die data dan 
verder verwerkt. 
Als er op de pauze toets wordt gedrukt, dan kunnen media en snijkop bewogen worden 
met de pijltjestoetsen. 
 

Druk op    om het gereedschap omhoog te laten of te laten zakken. 

Druk op   om weer online te gaan. 
 
2.1.4 Acties 
 
De ‘Acties’ toets wordt gebruikt om de oorsprong te herdefiniëren, om een laadprocedure 
op te starten, om te hersnijden of om de lopende job te onderbreken.  
 

 De “Oorsprong” toets wordt gebruikt om de oorsprong te veranderen. 

 De “Laden” toets wordt gebruikt om de  gewone laadprocedure op te starten.  

 De “Herzetten” toets wordt gebruikt om de job te onderbreken.  

 De “Vinyl aligneren” toets wordt gebruikt om laadprocedure op te starten waarmee de 
OPOS registratie markeringen worden gelezen (zie sectie 3). 

 De “Opnieuw snijden” toets wordt gebruikt om de laatste job, indien die niet groter was 
dan de interne buffer, te hersnijden. 

 De “Afsnijden” toets wordt gebruikt om de afgewerkte job af te snijden.  
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2.2 Gereedschapsinstellingen 
 
De S CLASS™ snijplotters kunnen werken met een mes, pen of ponsinstrument. Het 
tangentieel model kan zowel met tangentiële- als sleepmesjes werken. 
Eens er veranderd is van gereedschap, moeten de instellingen van dit gereedschap gezet of 
op zijn minst gecontroleerd worden. 
Alle gereedschappen hebben 1 instelling gemeenschappelijk, : de druk.  
Ieder gereedschap heeft dan nog zijn specifieke instellingen. 
De instellingen van het gereedschap kunnen worden veranderd in de actuele 
gebruikersconfiguratie, of door van gebruiker te veranderen (zie sectie 2.4) 
 
Nota: De S CLASS™ snijplotters zullen alleen in overeenstemming met de specificaties 
functioneren als een authentiek Summa mesje, pennetje of ponsinstrument is 
geïnstalleerd. Vervang het standaard mesje, de standaard pen of het ponsinstrument in 
geen geval door producten van andere fabrikanten. 
 
Waarschuwing: Elke vingerdruk op het aanraakscherm kan de snijplotter doen opstarten. 
Hou daarom vingers en andere lichaamsdelen weg van de bewegende onderdelen (snijkop 
en media).  
 
2.2.1 Kiezen van gereedschap 
 
1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

De meest gebruikte menu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

4. Druk op  . 

De lijst van de mogelijke gereedschappen verschijnt op het aanraakscherm. 

5. Gebruik  of  om van gereedschap te veranderen. 

6. Druk op  om het geselecteerde gereedschap (invers) te kiezen. 
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2.2.2 Instellen van de druk 
 
1. Schakel de snijplotter aan, laad media en monteer het gereedschap. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. De toetsen zullen 
afhankelijk zijn van het gekozen gereedschap, er zal echter altijd een toets zichtbaar zijn 
waar het woord ‘druk’ in voorkomt. 

3. Druk op . 

De huidige druk verschijnt op het aanraakscherm. 

4. Gebruik  of  om de druk te veranderen. 

De nieuwe waarde (in vetjes) verandert op het aanraakscherm.  
 

1. Druk op  om de interne mesdruk test op te starten (zie 1.6.1.1).  

2. Druk op  om de gekozen mesdruk te bevestigen en het menu te verlaten.  

3. Druk op  om het menu te verlaten zonder de mesdruk te veranderen. 
 
2.2.3 Instellen van de mesoffset 
 
Een heel belangrijke instelling bij een sleepmesje is de mesoffset. Dit is de afstand tussen 
het mespuntje en het center van het mesje. 
 

Nota: De mesoffset moet ingesteld worden als het mesje wordt vervangen en moet 
gecontroleerd worden als het mesje begint te verslijten. 
 

Typische waarden voor de mesoffset van echte Summa mesjes zijn: tussen 0.41 en 0.45 voor 
standaardmesjes en tussen 0.9 en 0.97 voor zandstraalmesjes. 
 

Nota: Zandstraalmesjes worden gebruikt bij materialen die dikker zijn dan 0.25mm. 
 
Instellen van de mesoffset: 
 
1. Schakel de snijplotter aan, laad media en monteer het gereedschap. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op . 

De huidige mesoffset verschijnt op het aanraakscherm. 
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4. Gebruik  of  om de mesoffset te veranderen. 

De nieuwe waarde (in vetjes)verandert op het aanraakscherm.  
 

1. Druk op  om de interne mesoffset test op te starten.  

2. Druk op  om de gekozen mesoffset te bevestigen en het menu te verlaten.  

3. Druk op  om het menu te verlaten zonder de mesoffset te veranderen. 
 

Als de mesoffset correct is ingesteld dan ziet het patroon er zo uit: 
 

 

FIG 2-3 
2-4 CORRECT MESOFFSET PATROON 

 

Als de mesoffset te laag is ingesteld dan ziet het patroon er zo uit: 
 

 
 

Als de mesoffset te hoog is ingesteld dan ziet het patroon er zo uit: 
 

 
 
2.2.4 Instellen van het tangentieel mesje 
 
De bedoeling van de meskalibreringsroutine is het opsporen van problemen met de 
concentriciteit van het tangentiële mesje, en indien nodig, deze problemen op te lossen . 
 
Nota: Elke keer het mesje vervangen wordt moet het gekalibreerd of op zijn minst 
gecontroleerd worden. Gebruik deze test ook als het mesje begint te verslijten. 
 
Mogelijke afwijkingen: 
 
• Afwijking van de oorsprong. Het mespuntje is lichtjes verdraaid ten opzichte van de 

theoretische 0 positie. Corrigeren kan met de oorsprongsparameter. 
 
• Laterale afwijking. Het mespuntje is verschoven ten opzichte van het theoretisch 

nulpunt in laterale richting. Corrigeren kan met de laterale parameter. 
 
• Longitudinale afwijking. Het mespuntje is verschoven ten opzichte van het 

theoretisch nulpunt in lengte richting. Corrigeren kan met de longitudinale 
parameter. 
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LONGITUDINALE afwijking

LATERALE afwijking

Theoretisch center
Van het mes

Afwijking van de OORSPRONG
Werkelijk center 
van het mes

 
FIG 2-4 

2-5 TANGENTIELE MESKALIBRATIE 
 
Tijdens de meskalibratie routine zal de snijplotter enkele patronen uitsnijden. Gebruik deze 
patronen om de juiste mesparameters te bepalen. Gebruikt het aanraakscherm om de 
parameters in te voeren. 
 
Instelling van de tangentiële mesparameters: 
 
1. Schakel de snijplotter aan, laad media en monteer het gereedschap. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De interne testen verschijnen op het aanraakscherm. 

4. Druk op  . 

De drie mesparameters verschijnen op het scherm. 

5. Gebruik  of  om de te veranderen parameter te selecteren. 

De geselecteerde parameter verschijnt invers op het aanraakscherm. 

6. Gebruik  of  om de waarde van de parameter te veranderen. 

De waarde (invers) zal veranderen. 

1. Druk op  om de test uit te voeren.  

2. Druk op  om te bevestigen en het menu verlaten. 
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Als de parameters juist staan, dan ziet het patroon er als volgt uit: 

 

FIG 2-5 
2-6 CORRECT TESTPATROON VOOR TANGENTIEEL MES 

 
Rechthoek 1 en 2 moeten bij het pellen vlot loskomen zonder ergens te haperen. 
Het waaiervormig patroon 3 moet een zuivere snijlijn hebben in het midden; bij de 
snijlijnen links en rechts ervan moet de vinyl lichtjes opgeduwd zijn. 
De vierkanten in 4 moeten allen even groot zijn en op 1 lijn staan. 
De verticale lijntjes in 5 moeten zuiver zijn helemaal van boven tot beneden (niet rond 
nabij de horizontale lijnen.). 

 
Nota: Het is mogelijk dat niet alle patronen even perfect gesneden zijn (dit is afhankelijk 
van de gebruikte media). Test 1 en 4 zijn de belangrijkste patronen. Ze moeten zo perfect 
mogelijk zijn. 
Eerst moet de oorsprong juist worden gezet, pas daarna de laterale en longitudinale 
parameter. 
 
Correctie van de oorsprong 
 

Controleer testpatroon 3. Als de zuiver gesneden lijn rechts van de middelste lijn is, dan 
moet de waarde van de oorsprongsparameter worden verhoogd. Begin met stappen in 
veelvouden van 20. Verminder de grootte van de stappen wanneer het patroon bijna 
juist is. 
Soms is het nodig om met de vinger te wrijven over het patroon om de zuiver gesneden 
lijn duidelijk te onderscheiden van de andere. 
Als de zuiver gesneden lijn links van de middelste lijn is, dan moet de waarde van de 
oorsprongsparameter worden verlaagd. Begin met stappen in veelvouden van 20. 
Verminder de grootte van de stappen wanneer het patroon bijna juist is. 

 
Laterale correctie 
 

Pel de rechthoek in patroon 1 en patroon 4. Als het patroon is zoals in de onderstaande 
figuur, dan moet de waarde van de laterale parameter worden verlaagd. Dit in stappen 
van 1 of 2. 

  

1

2

3

45
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Als het verkregen patroon echter lijkt op de onderstaande figuur, dan moet de waarde 
verhoogd worden totdat de patronen kloppen. 

 

 
 
 
Longitudinale correctie 
 

Pel de rechthoek in patroon 1. Als het patroon is zoals in de onderstaande figuur, dan 
moet de waarde van de longitudinale parameter worden verlaagd.  
 

 
 

Als het verkregen patroon echter lijkt op de onderstaande figuur, dan moet de waarde 
verhoogd worden. 

 

 
 

Druk iedere keer als er een parameter is veranderd op  om de interne test uit te 
snijden en controleer dan de veranderingen van de patronen. 
 
Nota: Niet correct ingestelde mesparameters geven aanleiding tot slechte snijkwaliteit. 
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2.3 Instellen van de snelheid. 
 
De snelheid waarmee het gereedschap (media) zich beweegt wordt gecontroleerd door 4 
parameters. Dit zijn snelheid en versnelling terwijl het gereedschap naar beneden is en 
snelheid en versnelling als het gereedschap naar boven is. 
Deze 4 parameters zijn gebundeld in 1 parameter zodat de snelheid gemakkelijk door de 
gebruiker kan ingesteld worden. 
Die algemene parameter noemt ‘snelheid’ en dit is ook de snelheid van het gereedschap als 
het naar beneden is. De andere 3 parameters zijn standaard gekoppeld aan deze parameter 
zodat als die veranderd wordt, de andere mee veranderen. 
 
1 snelheid kan niet worden veranderd, dat is de snelheid waarmee de media van de rol 
wordt getrokken. Deze snelheid is ingesteld op 200mm/s (8ips).  
 
Instellen van de snelheid: 
 
1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De actuele snelheid verschijnt op het aanraakscherm. 

4. Gebruik  of  om de snelheid te veranderen. 

De waarde (invers) zal veranderen. 

5. Druk op  om de nieuwe waarde te bevestigen en het menu te verlaten. 

6. Druk op  om het menu te verlaten zonder de snelheid te veranderen. 

 
Instellen van de individuele snelheidsparameters: 
 
1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De verschillende menu’s van de instellingen verschijnen op het aanraakscherm. 



S CLASS™ snijplotter  Handleiding 
 

Kontoursnijden  2-12 

4. Druk op  . 

De 4 snelheidsparameters verschijnen nu apart op het aanraakscherm. 
 

Nota: Snelheid is de hoofdparameter voor het instellen van de snelheid. De 3 andere 
parameters staan standaard op AUTO. Dit wil zeggen dat ze verbonden zijn met de 
hoofdparameter snelheid (is de snelheid van het gereedschap als het gereedschap naar 
beneden is). Deze drie parameters kunnen apart worden ingesteld, ze verliezen dan echter 
de verbinding met de hoofdparameter.  
 

5. Druk op  ,  ,  of  om de parameter te 
selecteren die veranderd zal worden. 

De waarde van de gekozen parameter verschijnt op het aanraakscherm. 

6. Gebruik   of  om de waarde te veranderen. 

De waarde (invers) zal veranderen. 

7. Druk op  om de nieuwe waarde te bevestigen en het menu te verlaten. 

NOTA:. Soms voert de snijplotter het materiaal te snel door en heeft het materiaal geen tijd 
om mooi opgevouwen in de mand te vallen.  Voor zulke gevallen bestaat er een parameter 
“vijfde versnelling”. De snelheid van lange X-as vectoren wordt automatisch gereduceerd 
zodat het materiaal ordelijk blijft.  
 

8. Druk op . 

De gekozen parameter verschijnt op het scherm.  

9. Gebruik  of  om de snelheid als automatisch of constant in te stellen.  

De waarde (invers) zal veranderen.  

10. Druk op  om de nieuwe waarde te bevestigen of druk op  om het 
menu te verlaten zonder de waarde te veranderen. 
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2.4 Instellen van de gebruiker (snel van instellingen veranderen) 
 
De S CLASS™ snijplotters hebben 8 gebruikersconfiguraties, welke uit dezelfde parameters 
bestaan. Elke configuratie kan unieke parameter instellingen hebben. Dit laat de gebruiker 
toe snel en gemakkelijk voor verschillende types van media de instellingen aanpassen. 
 
Nota: De standaardwaarden (fabrieksinstellingen) voor alle parameters van de 
verschillende gebruikers zijn dezelfde.   
 
veranderen van gebruiker: 
 
1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De actuele gebruiker verschijnt op het aanraakscherm. 

4. Gebruik  of  om van gebruiker te veranderen. 

De waarde (invers) zal veranderen. 

5. Druk op  om de nieuwe gebruiker te bevestigen en het menu te verlaten. 

6. Druk op  om het menu te verlaten zonder van gebruiker te veranderen. 

Tip: Gebruik namen voor de gebruikers die duidelijk maken waarvoor de specifieke 
instellingen van de gebruiker dienen. 
Veel gebruikte namen: Normaal, Pen, Traag, Zandstraalfolie, Rode 5 jaar folie,....  
 
Nota: Het aanraakscherm kan gebruikt worden om van gebruiker te veranderen. De namen 
van de gebruikers kunnen enkel worden veranderd met Summa Cutter Control (alleen PC).  
 
Nota: Op de root van de manual cd voor de Mac staat er een tekstbestand met de naam 
“name.enc”. Dit kunnen de Mac gebruikers gebruiken om de naam van een gebruiker te 
veranderen. 
Editeer, met een simpele teksteditor, de tweede lijn van het tekstbestand.  
De tweede lijn van dit bestand is: “SET USER01NAME Type_text_here.”. 
Verander 01 in het nummer van de gebruiker die moet van naam veranderen. 
Vervang dan “Type_text_here” door de naam die de gebruiker moet krijgen. Gebruik geen 
spaties. Underscores zullen vertaald worden op het aanraakscherm door spaties. Gebruik 
namen die korter zijn dan 16 karakters. 
Bewaar het als simpele tekst en zend dan het bestand naar de snijplotter. 
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2.5 Instellen van de juiste snijlengte.  
(LengteKalibratie) 

 
De S CLASS™ snijplotters zijn drumplotters. Dit wil zeggen dat de gesneden lengte 
afhankelijk is van de dikte van de media.  
 
De snijplotters werden gekalibreerd voor standaard vinyl. Elke gebruiker kan apart worden 
gekalibreerd. 
Dit kan nodig zijn voor meerkleurige jobs. Deze kalibratie zorgt ervoor dat de verschillende 
kleuren in elkaar passen ook als er verschillende types van media zijn gebruikt. 
 
Nota: Bij normaal gebruik is het niet nodig om de snijplotter opnieuw te kalibreren. Bij 
standaard vinyl is de nauwkeurigheid binnen de 0.2%. Als echter een hogere 
nauwkeurigheid gewenst is, dan kan er overwogen worden om te kalibreren. 
 
Lengtekalibratie van de media: 
 
1. Schakel de snijplotter aan, laad media en monteer het gereedschap. 

Nota: Hoe breder en langer het geladen stuk vinyl, hoe preciezer de kalibratie zal zijn. De 
lengte van de geladen media moet ongeveer 1.5 keer de breedte van de media. 
 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De interne testen verschijnen op het aanraakscherm. 

4. Druk op  . 

De snijplotter zal de media herladen en een kalibratie patroon uitsnijden. Neem de media en 
meet de lengte van de gesneden lijn met een precieze lat. De lengte die moet ingegeven 
worden is de afstand tussen lijn 1 en lijn 2 (zie figuur). 
 

1 2

 

FIG 2-6 
2-7 LENGTH CALIBRATION PATTERN 

 
Nota: De snijplotter zal maar zo nauwkeurig zijn als de nauwkeurigheid die gebruikt werd 
tijdens het kalibreren. Als de meetlat niet precies genoeg is, dan kan het zijn dat na de 
kalibratie de snijplotter minder nauwkeurig is dan voorheen. 

 



S CLASS™ snijplotter  Handleiding 

Kontoursnijden  2-15 

5. Druk op  om verder te gaan met de kalibratie, druk op  om de 
kalibratie te onderbreken.   

6. Gebruik  de  toetsen om de waarde te veranderen op het 
aanraakscherm in de gemeten lengte. 

7. Druk op   om te bevestigen. 

 
TIP: Eens een gebruiker is gekalibreerd, verander dan de naam van die gebruiker.  Dit 
maakt het gemakkelijker voor toekomstige verwijzingen.  
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2.6 Aanraakschermsnelkoppelingen 
 
Er bestaan enkele handige snelkoppelingen op het aanraakscherm als de snijplotter online 
is. Deze snelkoppelingen zijn niet aangegeven op het scherm met een toets, ze kunnen 
echter heel nuttig zijn om vlug een instelling te veranderen. De figuur beneden toont de 
plaats van deze snelkoppelingen. 
 

 

FIG 2-7 
2-8 SNELKOPPELINGEN OP HET AANRAAKSCHERM 

 
2.6.1 Veranderingen van de oorsprong  
 
Druk in gebied 1 

Het menu om de oorsprong te veranderen zal op het aanraakscherm verschijnen 

1. Gebruik  , ,  of  om de oorsprong te verplaatsen.  

2. Druk op  om te bevestigen of druk op  om het menu te verlaten zonder 
de oorsprong te verzetten. 

3. Druk op  om de media af te snijden De snijplotter zal dan automatisch naar het 
begin van de media zoeken.  

 
2.6.2 Snelheid veranderen 
 
Druk in gebied 2 

Het menu om de snelheid te veranderen verschijnt op het scherm. 

1. Gebruik  of  om de snelheid te veranderen. 

2. Druk op  om te bevestigen of druk op  om het menu te verlaten zonder 
de snelheid te veranderen. 
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2.6.3 Instellen van druk van het gereedschap 
 
Druk in gebied 3 

Het menu om de druk te veranderen verschijnt op het scherm. 

1. Druk op   of   om de druk aan te passen. 

De nieuwe waarde (vetjes) verandert op het scherm. 

2. Druk op  om de interne test op te starten. (zie 1.6.1.1).  

3. Druk op  om te bevestigen en het menu te verlaten.  

4. Druk op  om het menu te verlaten zonder de druk te veranderen. 

 
2.6.4 Veranderen van gebruiker 
 
Druk in gebied 3 

De verschillende gebruikers verschijnen op het scherm. 

1. Gebruik  of  om te veranderen van gebruiker. 

2. Druk op  om te confirmeren en verder te werken met deze gebruiker (invers op 
het scherm). 

3. Druk op  om het menu te verlaten zonder van gebruiker te veranderen. 
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2.7 Moelijke media 
 
Sommige media is niet om te gebruiken op een snijplotter met een drive drum. In de 
meeste gevallen is de oorzaak de dragger van de media, ze is niet stevig genoeg. Een 
mogelijke oplossing voor zo een type van vinyls is t esnijden in panelen. Zo wordt de media 
niet voortdurend over lange afstanden heen en weer gevoerd. 
 
NOTA: Snijden in panelen is ontworpen om ervoor te zorgen dat de figuren beter sluiten 
bij ‘moelijke’ media. Dit will echter niet zeggen dat door het gebruik van panelen de 
normale Summa specificaties gelden. Hte is aanbevolen om de grootte van de panelen te 
kiezen tussen de 3 en de 10cm. 
 
Instellen van de prameters:  
 

1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op   . 

The gevorderd menu verschint op het scherm. 

4. Druk op  . 

Het paneel menu verschijnt op het scherm. 

5. Druk op  . 

De optie om panelen aan of uit te zetten verschijnt op het scherm. 

6. Gebruik  of  om panelen aan te zetten. 

Aan  (invers)zal veranderen. 

7. Druk op  om te bevestigen. 

Het paneel menu verschijnt op het scherm. 

8. Druk op  . 

De huidige panel grootte verschijnt op het scherm. 

9. Gebruik  of  om de grootte in te stellen. 

De waarde zal veranderen. 

10. Druk op  om te bevestigen. 
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3 OPOS (Optical POSitioning) 
 
 
3.1 Introductie 
 
De S CLASS snijplotters kunnen contoursnijden bij middel van het zeer nauwkeurig Optisch 
Positionerings Systeem (OPOS). 
 
De OPOS sensor is gemonteerd aan de rechtkant van de snijkop. Die sensor kan 
markeringen registreren die rond de gedrukte afbeelding staan. Door dit registratieproces 
weet de snijplotter heel precies hoe de media is ingeladen en waar de afbeelding zich 
bevindt op de media. 
 
De sensor wordt automatisch op de media neergeladen tijdens het registreren en gaat dan 
weer naar boven na het registreren. De vernieuwde sensor ziet duidelijk het onderscheid 
tussen markeringskleur en kleur van de media bij praktisch elke mogelijke combinatie. 
 
3.2 Basics   
 
De meeste snijsoftware hebben ingebouwde modules die het contoursnijden automatisch 
en gebruiksvriendelijk maken. Gelieve de documentatie van de snijsoftware te raadplegen 
om te weten wat de mogelijkheden zijn. 
 
In het algemeen bestaat het contoursnijden uit de  volgende stappen: 
 

 Creëren van de afbeelding. 

 Uitprinten van de afbeelding (lamineren indien gewenst). 

 Laden van de media in de snijplotter. 

 Instellen van de OPOS parameters. 

 Registreren van de markeringen. 

 Contoursnijden. 

 
Er zijn twee kalibraties mogelijk bij OPOS. De OPOS kalibratie, die de afstand tussen het 
mespunt en de sensor kalibreert en de media kalibratie, die de gevoeligheid van de sensor 
kalibreert voor verschillende combinaties mediakleur – markeringskleur. 
 
Nota:  Het is aangeraden om eerst een test uit te voeren om te controleren of de 
nauwkeurigheid voldoet bij de gebruikte combinatie mediakleur – markeringskleur. Indien 
de nauwkeurigheid niet goed genoeg is, doe dan de kalibratie. Zie ook sectie 3.3 voor de 
handige tips bij het creëren van de contourlijnen. 
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3.2.1 OPOS kalibratie 
 
1. Schakel de snijplotter aan en laad zwarte vinyl met wit rugpapier.  

Nota:  De gebruikte vinyl bij het uitvoeren van de OPOS kalibratie moet een zo groot 
mogelijk contrast hebben tussen de kleur van de vinyl en de kleur van het rugpapier. 
 

2. Druk op  . 

De meest gebruikte menu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

4. Druk op  . 

De instellingen voor OPOS komen op het aanraakscherm. 

5. Druk op  . 

De snijplotter snijdt een vierkantje van ± 1cm uit en beweegt dan de media naar voor. Er 
verschijnt een bericht op het aanraakscherm.  

6. Pel het vierkantje voorzichtig uit (zorg ervoor dat de randen niet beschadigd zijn) Druk 

dan op  . 

De OPOS sensor zoekt nu de zijkanten van dit vierkant op en kalibreert zichzelf automatisch. 
 
Nota:  Het is aangeraden om de OPOS kalibratie uit te voeren telkens het mesje  vervangen 
is. 
 

Apply 
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3.2.2 Mediakalibratie 
 
OPOS is vooraf gekalibreerd om met zoveel mogelijke combinaties mediakleur – 
markeringskleur te kunnen werken. Het kan echter zijn dat sommige media (vooral de zeer 
glanzende) niet werken met de standaard instelling. Daarom is deze media test ingebouwd. 
Deze test zal de gevoeligheid van de sensor aanpassen om zo beter het onderscheid te zien 
tussen mediakleur en markeringskleur. 
 
Druk vooraf een vierkant van ongeveer 4 cm op de media die zal gebruikt worden. De kleur 
van het vierkant moet dezelfde kleur hebben als de kleur die gebruikt wordt bij het drukken 
van de markeringen om te registreren. 
 
Nota:  Het is niet aangeraden om de mediacalibratie te doen. Als de resultaten na de 
calibratie niet beter zijn dan voordien, zet dan de waarde terug op de standaardwaarde van 
30 (zie verder in de procedure hoe). 
 
 
Mediakalibratie:  
 
1. Schakel het toestel aan laad de media met het daarop gedrukte vierkant.  

2. Druk op  . 

De meest gebruikte menu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

4. Druk op  . 

De instellingen voor OPOS komen op het aanraakscherm. 

5. Druk op  . 

De snijplotter laat nu de keuze aan de gebruiker ofwel kan een waarde worden ingegeven, 
die bewaard is van een vorige meting, ofwel kan een nieuwe meting worden uitgevoerd.  

 
Nota:  Als de combinatie mediakleur – markeringskleur al gekend is van een vorige meting, 

druk dan op  op die waarde direct in te geven zonder de meting te verrichten. 
 

6. Druk op  . 

De snijplotter laat de sensor zakken en geeft een bericht op het aanraakscherm. 

7. Gebruik   , ,  of   om het mespunt boven een blank 
stuk media (ten minste 3 bij 3 cm) te zetten. 
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8. Druk op  . 

De snijplotter maakt nu een kleine cirkelvormige beweging met media en OPOS. Er wordt 
gemeten hoe groot de reflectie is, deze waarde wordt kortstondig op het aanraakscherm 
weergegeven en dan komt er een ander bericht op het aanraakscherm. 

 

9. Gebruik   , ,  of  om het mespunt in het midden (ietsje 
meer naar rechtsonder toe) van het gedrukte vierkant te zetten.  

10. Druk op . 

De snijplotter maakt nu een kleine cirkelvormige beweging met media en OPOS. Er wordt 
gemeten hoe groot de reflectie is, deze waarde wordt kortstondig op het aanraakscherm 
weergegeven en dan komt de nieuwe waarde op het aanraakscherm. Bewaar deze waarde 
voor later gebruik. 

 
Nota:  Het kan zijn dat er een bericht komt op het scherm dat de sensor de combinatie 
markeringskleur – mediakleur niet goed kan onderscheiden. 
Gebruik dan de manuele aligneringsmethode (zie 4.3.1.4) en in het vervolg een ander 
markeringskleur. 
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3.3 OPOS in detail. 
 
3.3.1 Creëren van de afbeelding 
 
1. Creëer de afbeelding en definieer de contourlijnen. Het is aangeraden om de 

contourlijnen op een aparte laag te zetten. 

Tip: Definieer de contourlijnen niet op de rand van de afbeelding. De minste beweging 
van de media tijdens het afdrukken of contoursnijden zal dan aanleiding geven tot een 
onbevredigende contourcut. Gebruik liever een van de volgende methodes: 

 
 Plaats de contourlijnen binnen in de afbeelding (geadviseerd) (1). 

 Plaats de contourlijn op en kleine afstand van de afbeelding (2). 

 Creëer een dikke rand rondom de afbeelding en plaats de contourlijn daarin (3). 

 

 (1) contourlijn in de 
afbeelding 

aangeraden 

(2) contourlijn 
buiten de afbeelding

(3) contourlijn in een 
dikke rand 

contourlijn op de 
rand van de 
afbeelding 

 
 

2. Indien nodig, maak dan kopieën van de afbeeldingen samen met de contouren. 

 
 
 

3. Plaats een markering om de oorsprong van de afbeelding aan te duiden. De markering 
moet een zwart vierkant zijn. Het is aangeraden om vierkanten te maken met een zijde 
van 2mm (minimum 1.5mm en maximum 10mm) (1=grootte markering X 2= grootte 
markering Y.) Deze twee waarden moeten exact gekend zijn als de parameters later 
manueel moeten ingevoerd worden. 
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1

2

 

4. Zorg ervoor dat de lijnstijl voor dit vierkant staat op “geen”. Lijnstijlen kunnen een dikte 
hebben en zo de grootte van het vierkant beïnvloeden. Zorg ervoor dat er een witte 
marge is rond de markering van ongeveer 3 tot 4 keer de grootte van de markering (in 
bovenstaande tekening aangegeven door een grijs oppervlak). Als die witte marge er 
niet is, dan kan het zijn dat OPOS de markering niet kan lokaliseren. 

5. Zorg ervoor dat de markering  onder en volledig links van de contouren staat. 

6. Zet in de horizontale richting kopies van de eerste markering op regelmatige afstanden 
(afstand (X)). Die markeringen stellen de X-as voor. 

De afstand (X) is de exacte afstand vanaf de linker benedenhoek van de ene markering tot 
de linker benedenhoek van de volgende markering. De afstand (X) moet gekend zijn als de 
OPOS parameters manueel moeten worden ingegeven. 
 

1  
 

Nota: Het registreren van de markeringen gebeurt vlugger naarmate de afstand (X) 
groter is. Echter hoe groter de afstand (X), hoe minder nauwkeurig het contoursnijden 
zal zijn. Een aanbevolen afstand is 400mm. De maximale waarde is 1300mm. 

 
7. Zorg ervoor dat er een voldoende grote witte marge is rond iedere markering. Die 

marge moet ongeveer 3 à 4 keer de grootte hebben van de markering. 

8. Zorg ervoor dat de markeringen op 1 lijn staan. 

9. Maak nu een kopie van die volledige lijn van markeringen en zet die aan de andere kant 
van de afbeelding. 
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De afstand (Y) (2) is de afstand van de onderkant van een markering van de x-as tot de 
onderkant van zijn kopie aan de andere kant van de afbeelding. De afstand (X) moet gekend 
zijn als de OPOS parameters manueel moeten worden ingegeven. 
 

2

 
 
10. Zorg ervoor dat de markeringen zowel in de X as als de Y as op 1 rechte lijn staan.  

11. Zorg ervoor dat de afbeelding en de markeringen op 1 laag staan en dat de contouren 
op een andere laag staan. Kopieer de markering van de oorsprong naar de laag van de 
contouren als referentie.  

Nota: De ene laag (afbeelding en markeringen) dient om uit te printen, de andere laag 
(contouren en een kopie van de markering in de oorsprong) dient uitgesneden te 
worden. 

 
Nota: De optimale grootte van de markering hangt af van het type printer en de 
afstand van de markeringen.  
Inkjet printers met een relatief grote bleeding zullen relatief grotere markeringen nodig 
hebben. Soms zullen er enkele testen nodig zijn om te bepalen hoe groot die moeten 
zijn. 
Als de afstand tussen de X en Y markeringen groter is dan 800 dan kan er ook 
overwogen worden om de markeringen iets groter te maken.  
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3.3.2 OPOS XY 
 
The OPOS XY functie dient om fouten in de Y-as te compenseren. Er moet een extra lijn (3) 
worden geprint om deze functie te kunnen gebruiken. 
 

2

1

2

3

 
 

Zorg ervoor dat de lijn tussen of boven de voorste markeringen in de Y-richting geplaatst 
wordt. De afstand tussen de center van de markeringen en de onderkant van de lijn 
(afstand 1 in figuur) niet meer is dan 20mm. De afstand (2) tussen de markering en de lijn 
moet 10mm zijn. De lijn zelf moet 1mm dik zijn. Het is nodig om een bepaalde afstand te 
hebben tussen de lijn en de rest van de afbeelding. 
 
Als OPOS XY gekozen is als aligneringsmethose, dan zal de OPOS sensor een aantal punten 
langs de lijn opmeten. Het aantal meetpunten en de afstand ertussen wordt bepaald door 
de snijplotter zelf (hangt af van de breedte van het ontwerp). 
 

Nota: De standaard instelling voor de aligneermode is OPOS. Als de OPOS XY functie 
gebruikt moet worden, dan moet dit ingesteld worden via het touch screen of in de 
snijsoftware. 

 
NOTA: Sommige snijprogramma’s ondersteunen de OPOS XY functie niet. Als ze ook 
het aligneercommando ‘OPOS’ naar de cutter sturen, dan blokkeren ze de OPOS XY 
functie van de snijplotter. Als het mogelijk is om de lijn handmatig te definiëren in het 
design zodat het aan de bovenstaande specificaties voldoet, dan kan de blokkering van 
de software geneutraliseerd worden met de instelling “FORCE OPOS XY” in de 
aligneermode.  
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3.3.3  Drukken van de afbeelding 
 

1. Druk de afbeelding en de markeringen af op een printer op ware grootte. Als er op een 
rol wordt geprint, zorg er dan voor dat de oorsprong van de afbeelding aan het begin 
van de rol is (1). 

1  
 

2. Zorg ervoor dat er een marge is van ten minste 1cm aan weerszijden van de tekening. 
De minimum marge aan de voorkant is ook 1 cm (3). 

2

3

 
3. Als er geprint wordt op vellen, dan moet er achteraan ten minste 4 cm marge zijn na 

de laatste markering. (4). 

 

4
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3.3.4 Laden van de gedrukte afbeelding 
 
Laad de afbeelding in de snijplotter (zie sectie 1.5 ) Zorg ervoor dat de markering van de 
oorsprong vooraan rechts van de snijplotter geladen is. 
 

3.3.5 Instellen van de OPOS parameters. 
 
De OPOS parameters definiëren de grootte, de afstand en het aantal markeringen. De 
meeste snijsoftware zet deze parameters automatisch juist en start dan de alignment 
procedure op. 
 

 Range 

Afstand X 30 mm tot 1300 mm 

Afstand Y 30 mm tot 1600 mm 

Grootte markering X 1.2 mm tot 10 mm 

Grootte markering Y 1.2 mm tot 10 mm 

Aantal markeringen in 1 as 2 tot 54 

 
Instellen van de parameters:  
 

1. Druk op  . 

De meest gebruikte menu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De instellingen voor OPOS komen op het aanraakscherm. 

4. Druk op  . 

De OPOS parameters verschijnen op het aanraakscherm. 

5. Druk op  of  om de te veranderen parameter te selecteren. 

De parameter die kan veranderd worden verschijnt invers op het aanraakscherm. 

6. Gebruik  of  om de waarde te veranderen. 

7. Druk op  om de nieuwe waarden te bevestigen. Of verlaat het menu zonder de 

waarden te veranderen door op   te drukken. 
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3.3.6 Registreren van de markeringen 
 
De meeste snijprogramma’s zullen de laadprocedure automatisch opstarten. Indien de 
software dit niet doet, volg dan volgende procedure. 
 
Registreren van de markeringen:  
 

1. Druk op  . 

De mogelijke acties verschijnen op het aanraakscherm.  

2. Druk op  . 

De snijplotter zakt de OPOS sensor. Op het aanraakscherm verschijnt een boodschap. 

3. Gebruik   , ,  of  om het mespuntje over de eerste 
markering (oorsprong) te plaatsen. 

4. Druk op   . 

De snijplotter herlaadt de media en begint de markeringen te lezen. 
 
Nota: Als er een markering niet kan gelezen worden, dan wordt de mogelijkheid aan de 
gebruiker gegeven om de sensor te herpositioneren. 
Als de geladen media te kort is, dan begint de snijplotter niet aan de registratie van de 
markeringen. 

 
Nota: Als na drie pogingenen de markering onleesbaar is, dan geeft de snijplotter een 

waarschuwing. Druk dan op  om opnieuw te beginnen. 
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3.3.7 Uitsnijden van de contour 
 
1. Maak de laag met de contourdata zichtbaar en drukbaar. Doe het tegenovergestelde 

met de afbeelding. 

2. Zorg ervoor dat de markering in de oorsprong als contour is gedefinieerd. Dit zal dan 
gebruikt worden als oorsprong van de snijdata. 

3. Eens de contourdata in de snijsoftware geopend is, kan het zijn dat het nodig is om de 
volledige data te draaien zodat de markering van de oorsprong (1) te zien is in de 
linkerbenedenhoek van het computerscherm. Als de standaardinstelling van de 
snijsoftware niet staat op ‘landschap’ dan zullen de contouren en markeringen moeten 
geroteerd worden. 

1 2  
1

2

 
Oriëntatie bij de meeste snijsoftware Oriëntatie als WinPlot wordt gebruikt 

 
4. Zorg ervoor dat de snijplotter verbonden is met de computer en online is. 

5. Klik op ‘snijden’ in de snijsoftware.  
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3.4 Automatiseren van jobs met OPOS 
 
OPOS maakt het mogelijk om sommige jobs te automatiseren. Dit vermindert drastisch de 
productietijd en de tussenkomsten van de gebruiker. Bij het snijden van vele jobs (meestal 
steeds dezelfde na elkaar) moet de gebruiker slechts de eerste keer de OPOS sensor boven 
de markering van de oorsprong zetten, bij de volgende jobs gebeurt dit dan automatisch 
zonder tussenkomst van de gebruiker.  
 
Twee meervoudige jobsituaties zijn mogelijk: 
 

 Bij het snijden van meervoudige jobs (of kopies van 1 job) op 1 rol. 

 Bij het snijden van dezelfde afbeelding op verschillende bladen. 

 
De meeste geautomatiseerde jobs worden gecontroleerd vanuit de snijsoftware.  
 
Nota: Let op de grootte van de buffer van de snijplotter. Als de hoeveelheid data van de 
computer groter is dan de buffergrootte van de snijplotter, dan kunnen de 
geautomatiseerde herhalingen niet werken. 
 
3.4.1 Snijden van meerdere kopies op 1 rol 
 
Als dezelfde job verschillende keren na elkaar op een rol is gedrukt, met telkens dezelfde 
afstand ertussen, dan kan deze optie worden gebruikt. 
 
Laad de media en controleer of de OPOS parameters juist zijn ingesteld.  
 

1. Druk op  . 

De meest gebruikte menu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De algemene instellingen komen op het aanraakscherm. 

4. Druk op  . 

De huidige waarde van de spatie verschijnt op het aanraakscherm. 

5. Gebruik  en  om de gewenste afstand in te stellen (dit is de afstand 
tussen de laatste snijvector en de volgende markering van de oorsprong). 

6. Druk op  om de nieuwe waarde te bevestigen, of druk op  om het 
menu te verlaten zonder de waarde te veranderen. 
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7. Druk op   om terug online te komen. 

8. Registreer de markeringen en snij de eerste contour uit zoals uitgelegd in sectie 3.3.6 en 
3.3.7.  

De snijplotter stopt na de job en komt terug online. 

9. Druk op  . 

De mogelijke acties verschijnen op het aanraakscherm.  

10. Druk op  . 

11. Gebruik  en  om het nodige aantal in te geven. 

12. Druk op  om de waarde te bevestigen of op  om het menu te verlaten. 

De OPOS sensor zal de volgende set markeringen opmeten en de contour uitsnijden. Dit 
proces zal zich automatisch herhalen totdat alle contouren zijn uitgesneden. 
 
 

3.4.2 Uitsnijden van dezelfde contour op verschillende bladen 
 
Als dezelfde job moet gebeuren op verschillende bladen, dan kan deze procedure worden 
gebruikt.  
 

Nota: De bladen moeten min of meer van dezelfde grootte zijn, ook moet de 
afbeelding die erop staat gelijk georiënteerd en gepositioneerd zijn. 

 
Laad de media en controleer of de OPOS parameters juist zijn ingesteld.  
 

1. Druk op  . 

De meest gebruikte menu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op  . 

De instellingen voor OPOS komen op het aanraakscherm. 

4. Druk op  . 

5. Gebruik  of  om OPOS pagina mode ‘uit’ of ‘aan’ te zetten. 
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6. Gebruik  om te bevestigen of  om het menu te verlaten zonder iets te 
veranderen. 

7. Druk   om terug online te gaan. 

8. Registreer de markeringen en snij de eerste contour uit zoals uitgelegd in sectie 3.3.5 en 
3.3.6.  

De snijplotter stopt na de job en komt terug online. 
 

9. Hef de aandrukrolletjes op en verwijder het blad.  

10. Laad een nieuw blad in de snijplotter en zak de aandrukrolletjes. 

Nota: Al de volgende bladen moeten op exact dezelfde manier in de snijplotter worden 
geladen als het eerste blad. Als OPOS in blad modus staat, dan bewaart de snijplotter de 
afstand tussen de zijkanten van het blad en de plaats van de eerste OPOS markering. 

 

TIP: Gebruik gemakkelijke herkenningspunten om vlug de bladen te kunnen inladen. In 
de figuur hieronder wordt de gleuf voor het afsnijmesje en de zijkant van de houder van 
het aandrukrollertje gebruikt. 

 

 

FIG 3-1 
3-1 POSITIONEREN VAN BLAD VOOR OPOS BLAD MODUS 
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3.4.3 OPOS Barcode 
 
The OPOS sensor van de S class snijplotter kan ook een Barcode registreren. Sommige RIP’s 
kunnen samen met de job and OPOS markeringen ook een barcode uitprinten. Die barcode 
kan den gebruikt worden om de juiste snijdata automatisch terug te vinden als de media 
geladen wordt in de snijplotter.  
De volledige procedure wordt gewoonlijk gestart vanaf de computer (ka nook gestart 
worden vanaf het aanraakscherm). In de snijsoftware is er dan een optir ‘lezen barcode’ of 
iets gelijkaardigs. Zorg ervoor dat de media vooraf ingeladen is. 
 

 

FIG 3-2 
3-2 OPOS BARCODE JOB INGELADEN 

 
Start de procedure vanaf de computer of vanaf het aanraakscherm. 
Om te starten vanaf het aanraakscherm: 

Druk op , druk dan op  en druk tenslotte op . 
 
De snijplotter wacht tot de gebruiker het mes onder de barcode heeft gezet en er op  

 wordt gedrukt.. 
De snijplotter leest nu de barcode en zend die data naar de computer. 
De snijsoftware zal automatisch de juiste snij-data van de harde schijf halen en naar de 
snijoplotter sturen. 
De snijplotter begint nu met het registreren van de OPOS markeringen en snijdt dan de 
contouren uit. 
De snijplotter zal nu zoeken of er achter die job nog een OPOS barcode job is gedrukt. 
Is dit zo, dan die automatisch worden uitgesneden, en dit tot de ganse geladen rol media is 
gescanned. 

 
 



S CLASS™ cutter  User’s Manual 
 

Contour Cutting  3-17 

3.5 Doorsnijden (FlexCut) 
 
Het volledig doorsnijden is om eenvoudige vormen (zoals rechthoeken) uit te snijden. Het 
wordt vooral gebruikt samen met het contour snijden.  
Een onderbroken snijlijn zorgt ervoor dat het materiaal voldoende aan elkaar blijft hangen 
om de job af te werken. Als de job afgewerkt is, dan kunnen de stukken los gescheurd 
worden.  
 

 

FIG 3-3 
3-3 FLEXCUT PRINCIEPE 

 
Sommige snijsoftware can het verschil zien tussen een contour snijlijn en een flexcut snijlijn. 
Zo een software zend dan eerst de contour snijlijnen naar de snijplotter, zend dan het 
commando zodat de snijplotter in flex mode gezet wordt en zend tenslotte de flex snijlijnen 
data naar de snijplotter. 
Als de snijsoftware dit niet kan, dan moet de gerbuiker zelf de data scheiden en in twee keer 
de data naar de snijplotter sturen en tussenin de flex snijmode zelf inschakelen. 
 
Instellen van de parameters:  
 
1. Schakel de snijplotter aan. 

2. Druk op  . 

De verschillende submenu’s verschijnen op het aanraakscherm. 

3. Druk op   . 

The gevorderd menu verschint op het scherm. 

4. Druk op  . 

Het FlexCut menu verschijnt op het scherm. 

5. Druk op  . 

Het Flexcut activeren menu verschijnt op het scherm. 



S CLASS™ cutter  User’s Manual 
 

Contour Cutting  3-18 

6. Gebruik  of  om de FlexCut modus te kiezen (Nauwkeurig is 
aangeraden) 

Nauwkeurig  (invers)zal veranderen. 

7. Druk op  om te bevestigen. 

Het FlexCut menu verschijnt op het scherm. 

8. Druk op  . 

Het menu om de volle druk te veranderen verschijnt op het scherm. 

9. Druk op  of  om de druk te veranderen (180 gr is een goeie start 

waarde) en druk op  om te bevestigen. 

Het FlexCut menu verschijnt op het scherm. 

10. Druk op  . 

Het menu om de snijlengte met volle druk te veranderen verschijnt op het scherm. 

11. Druk op  of  om de snijlengte te veranderen (8mm is een goeie start 

waarde) en druk op  om te bevestigen. 

Het FlexCut menu verschijnt op het scherm. 

12. Druk op  . 

Het menu om de verminderde druk te veranderen verschijnt op het scherm. 

13. Druk op  of  om de druk te veranderen (80 gr is een goeie start waarde) 

en druk op  om te bevestigen. 

Het FlexCut menu verschijnt op het scherm. 

14. Druk op  . 

Het menu om de snijlengte met verminderde druk te veranderen verschijnt op het scherm. 

15. Druk op  of  om de snijlengte te veranderen (0.75mm is een goeie start 

waarde) en druk op  om te testen. 
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Een test patroon wordt uitgesneden. 

16. Controleer of het resultaat goed is. Indien niet, verander dan 1 of meerdere van de 4 
boventsaande parameters. DE snelheid evrminderen kan het eresultaat soms ook veel 
verbeteren. Vergeet niet dat het niet aangeraden is om snijsnelheden groter dan 
400mm/s te gebruiken bij een mesdruk die hoger is dan 170gr. 

Nota: Het is niet altijd eenvoudig om de juiste balans te vinden tussen de 4 parameters 
om tot een goed resultaat te komen. Het kan ook zijn dat het gebruikte material niet te 
snijden is met FlexCut. 

 
 

Nota: Bij het gebruiken van FlexCut is het aangeraden om enkel horizontal en vertikaal 
te snijden (geen curven) en er voor te zorgen dat de gesneden lijnene minimum 1cm 
van elkaar zijn. 

 

17. Druk nu op . 

Het gevorderd menu verschijnt nu op het scherm. 

18. Druk op   . 

Het panelen menu verschijnt op het scherm. 

19. Druk op   . 

De huidige waarde verschijnt op het scherm. 

20. Druk op  of  om de waarde te veranderen, (een geoeie waarde is tussen 
3 en 10cm). 

De waarde zal veranderen. 

21. Druk op  om te bevestigen. 

Het panelen menu verschijnt op het scherm. 

22. Press  . 

Het menu om de optie aan of uit te zetten verschijnt op het scherm. 

23. Druk op  of  om de optie te activeren. 

24. Druk op  om te bevestigen. 

Het panelen menu verschijnt op het scherm. 
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25. Druk op   . 

Het menu om de optie aan of uit te zetten verschijnt op het scherm. 

26. Druk op  of  om de optie te activeren. 

27. Druk op  om te bevestigen. 

Het panelen menu verschijnt op het scherm. 

28. Druk op  . 

 
Nota: De hierboven uitgelegde procedure moet ook doorlopen orden als de 
snijsoftware het FlexCut snijden zelf activeerd. Enkel stap 5-6 en 21-26 moeten niet 
uitgevoerd worden.  
 

 

 

FIG 3-4 
CONTOUR SNIJDEN SAMEN MET DOORSNIJDEN 

 



 

Bediening in detail  4-1 

 
 
 

 

4 Bediening in Detail 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft een lijst van alle parameters die kunnen veranderd worden en alle 
testen die kunnen uitgevoerd worden via het aanraakscherm. 
In hoofstuk 1 en twee werden al de meest gebruikte parameters in detail uitgelegd, er 
wordt dus af en toe naar verwezen. 
Dit hoofdstuk moet dus gezien worden al naslagwerk om een specifieke parameter of test 
vlug terug te vinden. De minder gebruikte testen en parameters worden hier uitgelegd. 
 
4.2 Actie Menu 

Acties

Laden

Rol Uitgebreid

Oorsprong

Herzetten

Vinyl aligneren

Opnieuw snijden

Blad

Afsnijden

Media oprollenOPOS barcode

* alleen als optie aanwezig is

 

FIG 4-1 
4-1 ACTIE MENU 

 
Het meeste van dit menu is al in vorige hoofstukken uitgebreid aan bod gekomen. 

Oorsprong: Wordt gebruikt om de oorsprong van het gereedschap of de media te 
verzetten. Alsook om de afgewerkte job van de rol te snijden. 

Laden: De verschillende laadprocedures zijn uitgebreid aan bod gekomen in sectie 1.5.4. 

Herzetten: dient om een job te stoppen. 

Vinyl aligneren: Start de speciale laadprocedure op om te kunnen contoursnijden (zie 
sectie.3.3.6.). 

Opnieuw snijden: Iedere job wordt in het buffergeheugen van de snijplotter bewaard. 
Althans als de grootte van de job niet groter is dan de buffer of als ‘herzetten’ niet ingedrukt 
werd. Nadat op deze toets is gedrukt kan er gekozen worden, via pijltjes toetsen, hoeveel 
keer de bewaarde job moet uitgesneden worden. 

Afsnijden: Transporteert de media tot na de laatst gesneden vector en snijdt de de media 
van de rol af. 
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4-2 CONFIGURATIE MENU 
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4.3.1 Instellingen 
 

Dit menu groepeert alle instellingen van de S CLASS™ snijplotters. Al de instellingen in dit 
menu, behalve de OPOS parameters, zijn afhankelijk van de gekozen gebruiker. Als er een 
instelling wordt veranderd, dan wordt deze instelling opgeslagen in de huidige gebruiker 
(zie sectie 4.3.3.). 
 
4.3.1.1 Gereedschap 

 

Het gereedschapsmenu dient om het standaardgereedschap te kiezen (gereedschap dat 
standaard wordt na het aanschakelen van het toestel). 

Druk op de toets en gebruik  of  om het standaard gereedschap te 

veranderen. Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren, nadat het 
gereedschap veranderd is als de snijplotter op het aanraakscherm een bericht geeft om de 
gebruiker eraan te herinneren wat het standaardgereedschap is.  
 
Nota: Vergeet niet om de gereedschapsinstellingen te controleren na het verwisselen (zie 
sectie 2.2.1). Ook de OPOS kalibratie moet worden opnieuw uitgevoerd (zie sectie 3.2.1). 
 
4.3.1.2 Gevorderd 

 

Dit menu groepeert de verschillende parameters om de snijkwaliteit te optimaliseren. 
 

Overcut: 
 

Dit menu maakt het mogelijk om een ‘overcut’ te realiseren zodat het pellen veel 
gemakkelijker gaat. Bij iedere op of neerbeweging van het mesje zal de snijplotter iets 
verder snijden. De figuur hieronder toont aan hoe dat dan gebeurt als er met een 
tangentieel mes wordt gesneden. Een voorbeeld met een sleepmesje zou minder ‘overcuts’ 
genereren omdat het aantal op en neer bewegingen dan minder is (meestal maar 1 per 
letter). Overcut kan gezet worden van 0 (-uit) tot 10. 1 komt overeen met ongeveer 0.1mm. 
 

 

FIG 4-3 
4-3 OVERCUT 

 

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de waarde te veranderen. Druk op 

 om te bevestigen of op  om het menu te verlaten zonder iets te 
veranderen. De vooraf ingestelde waarde voor OverCut is uit.   
 

OptiCut: 
 

Opticut verbetert de snijkwaliteit bij sleepmesjes die versleten zijn.  

Druk op de toets , gebruik dan    of  om de waarde te veranderen. Druk op 

 om te bevestigen of op  om het menu te verlaten zonder iets te 
veranderen. De vooraf ingestelde waarde voor OptiCut is uit. 
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FlexCut: 
 
Er zijn 3 modi : uit, snel en nauwkeurig. Als FlexCut op ‘snel’ of ‘nauwkeurig’ staat dan snijdt 
de snijplotter alternerend met volle druk en dan met verminderde druk, dit over vast 
bepaalde afstanden. Het voordeel van FlexCut is dat zo volledig door de media kan worden 
gesneden, er worden echter ‘bruggetjes’ gelaten zodat de media samen blijft tot de job 
volledig is gedaan. 
 
‘Snel’ is de vlugge, maar minder nauwkeurige modus. De snijplotter stopt niet om de druk 
te veranderen.  
‘Nauwkeurig’ is veel trager, maar hier stopt de snijplotter telkens als de druk verandert, 
waardoor het resultaat veel preciezer is. 
 
Er zijn 3 FlexCut parameters: 
 

1. Snijlengte volle druk: Deze parameter bepaalt de lengte die met de volledige druk 
wordt gesneden. Meestal is dit dan de lengte die volledig wordt doorgesneden. 

2. Snijlengte Flexdruk: Deze parameter bepaalt de lengte die met verlaagde druk of 
zonder druk zal worden gesneden. Deze waarde is normaal veel kleiner dan de 
vorige, dit is dan de lengte van de ‘bruggetjes’. 

3. Flex snijdruk: Deze parameter bepaalt de druk van de bruggetjes. Dit is meestal een 
verminderde druk zodat er niet volledig door het materiaal wordt gesneden. 

Procedure om de parameters in te stellen van FlexCut: 
 

1. Druk op   gebruik dan  of  om de modus te kiezen. 

2. Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren. 

3. Druk op  , ,  of  om de te veranderen 
parameter te selecteren. 

4. Gebruik  of  om de waarde te veranderen, druk op  om te 

bevestigen of op  om te annuleren.  

5. Keer terug naar  en druk op  om het resultaat te controleren.  

6. Herhaal stappen 3 tot 5 tot het gewenst resultaat is behaald. 

7. Indien nodg, verander de snelheid door op  te drukken. 
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Panelen: 
 
Er zijn 4 typische parameters voor deze optie: 
 

1. Panelen: Hiermee wordt de optie gactiveerd of uit gezet. 

2. Paneelgrootte: Deze parameter bepaalt de lengte van het panel. 

3. Paneel hersnijden: Hiermee kun je panelen laten 1 of meerdere keren uitsnijden. Dit is 
nuttig bij heel stroeve media waar het mesje moelijk in 1 keer diep genoeg kan 
snijden. 

4. Vectoren sorteren: Het sorteren van vectoren zorgt ervoor dat de horizontale en 
vertikale lijnen worden gegropeerd en vertikale lijnen worden allen in dezelfde 
richting. Gebruik deze parameter enkel als het snijden in panelen actief is. 

Het snijden in panelen kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Hieronder 
zijn de drie meest typische. 
 

Doorsnijden: Zie Flexcut paragraaf 3.5. Typische waarden voor de parameters zijn dan: 
Panelen: AAN; Paneel grootte 3 – 10cm; Paneel hersnijden: UIT; vectoren sorteren: AAN. 
 

Moeilijke media: Zie paragraaf 2.7. Typische waarden voor de parameters zijn dan: Panelens: 
AAN; Paneel grootte 3 – 10cm; Paneel hersnijden: AAN of UIT (afhankelijk van de dikte van 
de media); vectoren sorteren: AAN of UIT (afhankelijk van dikte van de media en de 
gebruikte mesdruk). 
 

Roll Up: Het roll up systeem is een optie voor de bredere S Class toestellen. Typische 
waarden voor de parameters zijn dan: Panelen: AAN; Paneel grootte 50 – 100cm; Paneel 
hersnijden: UIT; vectoren sorteren: UIT. Een andere veelgebruikte instelling ovoor het roll up 
systemm is het instellen van het toestel op ‘automatisch’. Deze instelling wordt dan gedaan 
met het ‘media oprollen’ menu. Daar moet dan de instelling ‘Na AUTO PANEEL’ worden 
gekozen. De grootte van een paneel is dan 100cm. 
 
Sorteren vectoren:  
 
Vectoren sorteren is een submenu van het panelmenu. Omwille van het belang ervan, is dit 
apart uitgelegd.  
Er zijn drie opties in dit menu.  
 

1. UIt: Als het sorteren van de vectoren is uitgeschakeld, dan zal de snijplotter de 
vectoren niet optimaliseren.  

2. Directional: Bij deze instellingen zijn de vectoren geoptimaliseerd voor de snijrichting 
(verplaatsen van de media). Deze optie wordt gebruikt wanneer de snijdruk relatief 
hoog gezet moet worden (bijvoorbeeld bij het doorsnijden). 
 

3. Start point: Deze optie optimaliseert het startpunt voor gesloten curves.  Dit wordt 
toegepast wanneer de gebruiker merkt dat de curves niet sluiten zoals het moet. 
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Afronding: 
 
Afronding helpt om vloeiend krommen te snijden wanneer curvegegevens met veel korte 
vectoren van de computer worden ontvangen. 

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de waarde te veranderen. Druk op 

 om te bevestigen of op  om te annuleren.   
De vooraf ingestelde waarde voor afronding is uit. 
 
Aaneenschakeling: 
 
De eigenschap aaneenschakeling verhoogt de snelheid en verbetert de snijkwaliteit 
wanneer snijgegevens met een veel te hoge resolutie worden doorgestuurd. Wanneer 
echter normale karakters gesneden worden, dan dient de aaneenschakeling ginactiveerd te 
worden door deze parameter op 0 te zetten. 

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de waarde te veranderen. Druk op 

 om te bevestigen of op  om te annuleren.   
De vooraf ingestelde waarde voor aaneenschakeling is 0. 
 
4.3.1.3 Algemeen 
 
Vinyl sensor: 
 
Het submenu vinyl sensor wordt gebruikt om de vinyl sensoren te activeren of te 
inactiveren. De sensoren nemen waar of er media is geladen, en waarschuwen wanneer de 
media opgeraakt. Op deze manier voorkomen ze dat de snijstrip en het mespunt worden 
beschadigd.  
Als de sensoren geactiveerd zijn, dan zoekt de snijplotter het begin van de media. Indien 
het begin van de media niet gevonden is na 1m (+/- 3 feet), dan stopt het terugkeren van 
de media en komt op die plaats de oorsprong van de X as. Tijdens het snijden (bijtrekken) 
controleert de achterste media sensor of het einde van de media bereikt is. 
Als de media sensoren niet geactiveerd zijn, dan zoekt de snijplotter het begin van de 
media niet op tijdens het laden en veronderstelt dat de lengte van de media oneindig is.  

Druk op de toets, gebruik dan   of  om te activeren of te desactiveren. Druk 

op  om te bevestigen of op  om te annuleren.   
De vooraf ingestelde waarde voor de vinyl sensoren is geactiveerd. 
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Taal: 
 
Het submenu taal wordt gebruikt om de dialoogtaal op het aanraakscherm in te stellen of 
te veranderen. Bij de installatie van het toestel moet de taal van het aanraakscherm worden 
ingesteld. Als dan voor een verkeerde taal werd gekozen, dan kan in het huidige menu de 
taal veranderd worden. 
De taal op het aanraakscherm kan worden ingesteld op Engels, Frans, Duits,  Spaans, 
Italiaans, Nederlands of Pools. 

Druk op de toets en gebruik dan   of   om de gewenste taal te kiezen. 

Druk op   om te bevestigen of op  om het menu te verlaten zonder te 
veranderen. 
 
Menu eenheden: 
 
Met dit menu kan ingesteld worden in welke eenheden de snelheden en de afstanden 
worden weergegeven op het aanraakscherm. Er kan gekozen worden tussen een 
aanduiding in het metrisch systeem of het Angelsaksisch systeem. 

Druk op de toets en gebruik dan   of  om de gewenste menueenheden te 

kiezen. Druk op   om te bevestigen of op  om het menu te verlaten zonder 
te veranderen. Bij de installatie van het toestel moeten de menueenheden worden 
ingesteld. 
 
Hersnij spatie: 
 
Het submenu hersnij spatie wordt gebruikt om de afstand tussen verschillende tekeningen 
in te stellen of te veranderen bij het hersnijden van een bepaald bestand.  

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de waarde te veranderen. Druk op 

 om te bevestigen of op  om te annuleren.   
De vooraf ingestelde waarde is 5mm. 
 
Afsnijden spatie: 
 
Het submenu afsnijden spatie wordt gebruikt om de afstand tussen de laatste vektor en de 
plaats waar de job van de rol wordt afgesneden in te stellen of te veranderen. 

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de waarde te veranderen. Druk op 

 om te bevestigen of op  om te annuleren.   
De vooraf ingestelde waarde is 0mm. 
 
NOTA: De afstand tussen de kopieën zou groter moeten zijn dan de afsnijmarge als beide 
parameters in dezelfde job gebruikt worden. Voor OPOS-jobs die het afsnijcommando 
gebruiken, is het aan te raden dat de afstand tussen de kopieën minimum 30mm groter is 
dan de afsnijmarge. 
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Roll up Media: 
 
Deze optie is enkel zichtbaar als de roll-up opti eis geinstaleerd. De optie autoladen laat de 
gebruiker toe te kiezen wanner een job wordt opgerold. Er is de keuze tussen niet, na iedere 
job, of na ieder panel. 

Druk op de toets, gebruik dan   of om de gewenste manier te kiezen. Druk 

op  om te bevestigen of op  om te annuleren. 
De voorinstelling is n aieder panel. 
 
Autoladen: 
 
De optie autoladen laat de gebruiker toe om de manier te wijzigen waarop de folie wordt 
afgerold. Als autoladen aan staat, dan rolt de snijplotter automatisch folie af wanneer nodig. 
Als autoladen uit staat, dan moet de gebruiker eerst zelf voldoende materiaal van de rol 
trekken alvorens hij begint te snijden. Deze instelling zorgt voor de beste resultaten. 

Druk op de toets , gebruik dan   of om autoladen aan of uit te zetten. Druk 

op  om te bevestigen of op  om te annuleren. 
De voorinstelling is aan. 
 
Nota: De specificaties bij het folietransport zijn niet meer gegarandeerd als autoladen uit 
staat. 
 
Marge vooraan: 
 
De marge vooraan is de hoeveelheid materiaal dat de snijplotter terugvoert na het meten 
van de voorrand van het geladen materiaal.  

Druk op de knop, gebruik dan  of  om de gewenste waarde in te stellen.  

Druk op  , om te bevestigen of op  om te annuleren.  
De standaardwaarde is 24,6mm. 
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4.3.1.4 OPOS 
 
De instellingen voor OPOS zijn in detail uitgelegd in hoofdstuk 3, uitgezonderd de 
verschillende aligneermethodes. 
Er zijn drie manuele aligneermethodes beschikbaar bij de S CLASS™ snijplotters: 
X-Alignering, XY-Alignering en XY-Aanpassen. Deze aligneermethodes kunnen worden 
gebruikt als de combinatie markeringskleur–mediakleur onleesbaar is voor OPOS. 
Bij deze aligneermethodes moet de gebruiker de registratiemarkeringen manueel invoeren 
via het aanraakscherm. De meeste snijsoftware zet deze markeringen automatisch rond de 
afbeelding.  
X-Alignering : compenseert het probleem van een “scheef ingeladen ontwerp”.  Voor deze 
methode moeten de oorsprong en één punt langs de x-as gepreciseerd worden. Deze 
methode roteert alleen de contour en vereist geen afstandparameters. Dit is de snelste en 
gemakkelijkste methode. 
XY-Alignering : compenseert de problemen van het  “scheef ingeladen ontwerp” en van het 
“verwrongen ontwerp”. Voor deze methode moeten de oorsprong, een punt langs de X-as 
en een punt langs de Y-as gepreciseerd worden. Deze methode roteert en vervormt de 
contour, en heeft geen afstandparameters nodig.  
XY-Aanpassing : compenseert de problemen van een “scheef ingeladen ontwerp”, een 
“verwrongen ontwerp” en een “ontwerp op verkeerde schaal”. Voor deze methode moeten 
de oorsprong, één gedefinieerd punt langs de X-as en één gedefinieerd punt langs de Y-as 
gepreciseerd worden. Deze methode roteert en vervormt de contour, en past de contour op 
schaal aan. Ze vereist twee parameters (X-afstand en Y-afstand). Deze afstanden definiëren 
de positie van de twee punten langs de assen. Dit is de nauwkeurigste manuele 
aligneermethode. 

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de aligneringsmethode te kiezen. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren. 
De voorinstelling is OPOS. 
OPOS paneling: 
Met deze optie kunnen de registratiemarkeringen in panelen gelezen worden. In plaats van 
de markeringen allemaal tegelijkertijd te lezen, zal de OPOS-sensor de 
registratiemarkeringen volgens de grootte van het paneel lezen. 
De OPOS panelen kunnen gedesactiveerd of geactiveerd zijn. Als ze geactiveerd zijn, laadt 
de sensor bij het laden van OPOS enkel 2 markeringen in richting X. Dit moet worden 
gebruikt met interne paneling of softwarepaneling.  
OPOS XY is niet ondersteund bij het gebruik van OPOS paneling.  
 
Monitor: 

Deze optie geeft informatie over alle sensoren in 
de snijplotter. X- en Y-encoder duiden de positie 
aan van de X- en Y-motor. Z-encoder is voor de 
motor op de tangentiële kop.  De UD-encoder is 
de encoder binnenin de kop die de hoogte meet. 
Voorste sensor en achterste sensor zijn de 
sensoren van het materiaal. OPOS-sensor toont de 
reflectie van de OPOS-sensor. Cam sensor is de 
sensor die de positie van de aandrukrolletjes 
bepaalt. De waarden kunnen worden gebruikt om 
te rapporteren over een probleem aan een 

bevoegd technicus. 
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4.3.1.5 Communicatie 
 
Dit menu groepeert alle instellingen die betrekking hebben met de communicatie tussen 
de computer en de snijplotter. 
 
Nota: De seriële instellingen voor de RS232 moeten dezelfde zijn op de computer als op de 
snijplotter.  
Sommige snijsoftware gebruikt de instellingen van Windows zelf, andere software heeft 
dan zijn eigen instellingen. Gebruik Summa Cutter control om deze instellingen te testen. 
 
Wireless: 
 
Het wireless menu heeft twee submenu’s (WLAN en LAN) en het biedt de mogelijkheid om 
alle parameters voor de draadloze verbinding te resetten.  
Herstart de machine na het resetten of veranderen van de parameters. 
 
Het WLAN-menu heeft op zijn beurt ook vier submenu’s.  
Modus: om tussen een toegangspunt en ad-hoc te kiezen. 
Toegangspunt: om naar beschikbare netwerken in de buurt te zoeken. 
Veiligheid: om de juiste veiligheidsinstelling te kiezen. 
Configuratie: andere parameters voor het gekozen toegangspunt.  
 
Het LAN-menu heeft twee submenu’s.  
DHCP: om de DHCP-server aan of uit te schakelen. 
Configuratie: om de rest van de LAN-parameters in te stellen (IP-adres, subnetmasker, ...) 
Als DHCP aangeschakeld is, dan krijgt de snijplotter automatisch een IP-adres van de DHCP-
server, dit wordt samen opgeslaan met de LAN-parameters die de snijplotter van de server 
krijgt en dan is de DHCP-server optie in de snijplotter uitgeschakeld.  Dit is zo omdat de 
snijplotter een statisch IP-adres nodig heeft zodat de snijsoftware de snijplotter steeds 
terugvindt.  
 
Er zijn geen specifieke standaardwaarden voor de wireless parameters. The 
standaardwaarden zijn gelijk aan 0. De parameters naar de standaardwaarden brengen 
betekent ze te resetten. Het is aangeraden om de parameters te resetten vooraleer de 
draadloze verbinding wordt opgestart.  
 

De knop  geeft meer informatie over de huidige verbinding. Dit kan nuttig zijn 
voor het oplossen van sommige problemen. Normaalgezien wordt deze knop enkel 
gebruikt op vraag van de service technicus.  

Om de parameters te resetten, druk op  . Start daarna de computer opnieuw op.  
 
De optie Buffer Data wordt gebruikt wanneer de kwaliteit van de draadloze verbinding niet 
goed is. Als deze optie aangeschakeld is, dan zal de snijplotter het snijden niet starten 
vooraleer het alle data volledig heeft gekregen.  
 
NOTA: Hoewel deze optie kan worden gebruikt bij slechte draadloze verbindingen, is het 
toch aangeraden om ervoor te zorgen dat de verbinding van hoge kwaliteit is. Dit kunt u 
doen ofwel door de snijplotter dichter bij het toegangspunt te zetten, ofwel door een 
toegangpunt toe te voegen.  De minimum waarde die wordt aangeraden voor Q en S is 
60% 
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Baudrate (RS232): 
 
Baudrate wordt gebruikt om de gegevenssnelheid voor de RS-232 seriële verbindingen 
tussen uw snijplotter en de computer in te stellen of te veranderen. 
De vooringestelde baudrate is 9600 bps. 
De baudrate kan worden ingesteld op één van de volgende waarden: 2400 bps, 4800 bps, 
9600 bps, 19200,38400 en 57600 bps. 
 
Nota: Als de baudrate op de computer niet overeenkomt met die van de snijplotter, dan is 
er geen communicatie mogelijk tussen beide. 
 

Druk op de toets , gebruik dan  of om de baudrate in te stellen. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.  
De vooringestelde baudrate is 9600 bps. (standaard Windows instelling) 
 
 
Pariteit (RS232): 
 
Het submenu pariteit wordt gebruikt om het byteformaat en het pariteittype in te stellen of 
te veranderen voor de RS-232 verbinding tussen de snijplotter en de computer. Mogelijke 
instellingen zijn geen, mark, even en oneven. 
 
Nota: Als de pariteit instelling van de computer niet overeenkomt met die van de 
snijplotter, dan zal de communicatie tussen beide verstoord zijn, of helemaal onbestaande 
zijn, dit zal afhangen van de commando’s die de computer zendt. 
 

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de pariteit in te stellen. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.  
De vooringestelde pariteit is geen. 
 
RTS/DTR (RS232): 
 
Het submenu RTS/DTR beheert de Request To Send (RTS) en Data Terminal Ready (DTR) 
signalen van de seriële RS-232-C communicatie-interface van de snijplotter voor hardware 
handshaking. Mogelijke instellingen zijn hoog of wissel. 
 
Nota: Als de RTS/DTR instelling niet correct staat, dan zal de communicatie tussen de 
computer en snijplotter mank verlopen. Een typische fout is dat in het begin alles goed 
verloopt en dat na een bepaalde tijd willekeurige lijnen doorheen de job worden gesneden. 
 

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de waarde te veranderen. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.  
RTS/DTR is vooraf ingesteld op wissel. 
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Snijtaal: 
 
De S CLASS™ snijplotters supporteren DM-PL , HP-GL , HP-GL/2 and Auto. 
DM-PL is de aanbevolen snijtaal en geeft meestal het beste snijresultaat. 
HP-GL emuleert een HP 7585B, 7580B, 758X Serie HPGL drukker. 
HP-GL emuleert een HP Draftmaster RX / SX / MX 7595B type drukker. 

Druk op de toets , gebruik dan   of  om de snijtaal in te stellen. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.  
De vooringestelde snijtaal is auto. 
 
HP-GL oorsprong: 
 
Het menu HP-GL oorsprong wordt gebruikt om de oorsprong in het midden (zie HP-GL 
758x) of in de rechter onderhoek van de geladen media te plaatsen (Zie HP-GL 7475). De 
optie HP-GL oorsprong kan op vooraan rechts of midden worden ingesteld.   
Wanneer blijkt dat uw ontwerp onvolledig is en helemaal in de linkerbovenhoek van de 
folie staat, dan dient de HP-GL oorsprong op vooraan rechts ingesteld te worden. Wanneer 
uw ontwerp onvolledig is en helemaal in de rechteronderhoek van de folie staat, dan dient 
de HP-GL oorsprong op midden gezet te worden.   
Deze optie is niet zichtbaar als de gekozen snijtaal DM-PL is.  

Druk op de toets , gebruik dan    of  om de parameter in te stellen. 

Druk op  om te bevestigen of op om te annuleren.  
De HP-GL oorsprong is vooraf ingesteld op vooraan rechts. 
 
DM-PL adressering: 
 
Deze optie is niet zichtbaar als de gekozen snijtaal HP-GL is. Adressering in HP-GL is 
standaard ingesteld en kan niet aangepast worden. 
Deze optie kan ingesteld worden op 0.025 mm of 0.001" of 0.1 mm of 0.005". 

Druk op de toets, gebruik dan    of  om de parameter in te stellen. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.  
De adressering is vooraf ingesteld op 0.025 mm (Metrisch) of 0.001" (US). 
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Klasse USB: 
 
De USB-klasse kan worden ingesteld op Summa USB-poort 1, Printer Uni (unidirectioneel), 
Printer Bidi (bidirectioneel), Summa USB-poort 2, Summa USB-poort 3, of Summa USB-poort 
4.  
Printer Uni en Printer Bidi worden gebruikt met printeradaptors via ofwel 
netwerkverbinding ofwel wireless verbinding.  
Doordat de USB id’s verschillend zijn, kan de computer het onderscheid maken tussen 
verschillende aangesloten plotters (maximum 4). 

Druk op de knop. Gebruik dan  of  om de USB-klasse te veranderen. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.  
De standaard USB-klasse is Summa USB-poort 1 (op oudere machines “standaard” genoemd 
– dit is de enige compatibele instelling met oudere USB-drivers). 
 
NOTA: Om meer dan 1 snijplotter op dezelfde computer aan te sluiten, moet de USB-driver 
minimum versie 6.2 zijn.  Het veranderen van de USB-klasse wordt pas doorgevoerd nadat 
de snijplotter heropgestart is. 
 
NOTA: Het USB-id in de snijsoftware moet gelijk zijn aan het geselecteerde USB-id in de 
snijplotter. Telkens als er op de snijplotter een nieuwe USB geselecteerd wordt en voor het 
eerst op de computer aangesloten wordt, zal Windows de Wizard starten om een driver te 
installeren.  
 
NOTA: Snijplotters met een firmware revisie die lager is dan 19 kunnen geen ID toewijzen. 
In dit geval kan er via USB dus maar één snijplotter op de computer worden aangesloten. 
 
 
4.3.1.6 Snelheid in detail 
 
Dit menu groepeert alle parameters die betrekking hebben met de snijsnelheid. Snelheid 
en acceleratie zijn al uitgebreid aan bod gekomen in sectie 2.3. 
 
Lange vectoren: 
 
Sommige medi aheeft de neiging om te kreuken bij grotere jobs. Enkel het naar beneden 
halen van de transportsnelheid kan dit voorkomen. Met deze parameter wordt de snelheid 
automatisch aangepast bij lange snijlijnen. De snelheid van korte snijlijnen wordt niet 
veranderd. 
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TurboCut: 
 
Het submenu turbocut wordt gebruikt om turbocut aan of uit te zetten. Turbocut is speciaal 
ontworpen om de draaibeweging van het sleepmesje in de hoeken te optimaliseren. Met 
turbocut aan kan er tot 40% sneller worden gesneden in sommige gevallen. Bij sommige 
specifieke vinyl (vb zandstraal) moet turbocut op uit staan. 

Druk op de toets, gebruik dan   of  om de turbocut uit of aan te zetten. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.  
TurboCut staat vooraf ingesteld op aan. 
 
FlexCut snelheid: 
 
FlexCut gebruikt een hogere mesdruk. Daardoor moet er een lagere snijsnelheid zijn.  
Met deze parameter kan de snelheid van FlexCut onafhankelijk van de normale snijsnelheid 
worden ingesteld.  
 
NOTA: Het is aangeraden om voor FlexCut snelheden te gebruiken die lager zijn dan 
400mm/s.  
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4.3.2 Testen & Kalibraties 
 
4.3.2.1 OPOS instellingen 
 
De instellingen voor OPOS zijn in al detail uitgelegd. Dit submenu is ook te vinden in het 
menu instellingen.  
 
4.3.2.2 Lengtekalibratie 
 
Lengtekalibratie laat toe de lengte van de gesneden lijnen aan te passen. Bijvoorbeeld, als 
een snijlengte exact 100 mm moet meten, dan kan de snijplotter aangepast worden voor 
elk verschil. 
Lengtekalibratie is uitgelegd in sectie 2.5. 
 
4.3.2.3 Afregeling van de spoel 
 
Deze kalibrering wordt gebruikt om de druk en de ‘landing’ van het gereedschap in te 
stellen. De kwaliteit  kan drastisch naar beneden gaan als deze parameters niet goed 
ingesteld zijn. Het is aangeraden om de oude waarden eerst neer te schrijven voordat er 
veranderingen worden aangebracht. Er zijn immers geen standaard instellingen voor deze 
parameter.  
Na de  aanpassing wordt de waarde opgeslagen in het niet-vluchtige RAM geheugen.   

Druk op de toets, gebruik dan  of  om de te veranderen parameter te 
kiezen. De geselecteerde parameter verschijnt invers op het aanraakscherm. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren. Zorg ervoor dat bij het 
afregelen van de parameter het gereedschap in de snijplotter zit, het mesje mag echter niet 
uitsteken.  
 
Instellen van de 40g druk en de 600g (400g) druk. 

Om deze test uit te voeren is een trekkrachtmeter van ± 100 gr en ± 600 gr nodig. 
Meet de druk met de trekkrachtmeter (lees de waarde af juist op het moment dat het 

gereedschap begint te bewegen). Gebruik  of  om de waarde te 
veranderen zodat de waarde op het aanraakscherm overeenkomt met de afgelezen waarde 
op de trekkrachtmeter. (40g of 600g (400g) afhankelijk van de gekozen parameter). 
 
Instellen van de landing. 

De landing is van belang voor verschillende zaken. Het bepaalt onder andere de kracht 
waarmee het gereedschap op de media terechtkomt. 

Gebruik  om de landingswaarde te verlagen tot het gereedschap omhoog staat. 

Gebruik dan   om de waarde weer te verhogen. Controleer bij iedere verhoging van 
de waarde of het gereedschap volledig beneden is (hef het indien nodig een beetje op). 
Eens het gereedschap volledig beneden is, verhoog dan de waarde met 2.  
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4.3.2.4 Afregelen van het mes 
 
Deze test is alleen zichtbaar als het gereedschap een tangentieel mesje is. Die test wordt 
uitgebreid uitgelegd in sectie 2.2.4.  
 
4.3.2.5 Fabrieksinstellingen 
 
De routine fabrieksinstellingen herstelt de standaardinstellingen in de gebruikersmenu’s. 
 
4.3.2.6 Confidence test 
 
De confidence test doet een elektrische en mechanische test op de snijplotter om er zeker 
van te zijn dat de snijplotter volledig operationeel is. Een blad folie van tenminste het A3/B-
formaat moet voor deze test worden gebruikt. Duw op de toets om de test uit te voeren. 
 
4.3.2.7 Afregeling vinylsensor 
 
Dit menu is een handige routine om te controleren of de voorste en achterste vinyl sensor 
werken en of ze goed afgeregeld zijn voor de gebruikte media.  
 

1. Druk op  of  om de sensor te selecteren om te testen.  

2. Plaats de media half op de sensor en onder de twee buitenste aandrukrolletjes. Zak de 

rolletjes en druk op  .  

3. Er is de keuze tussen 5 verschillende gevoeligheidsniveau’s.  

4. Druk op   of  om van niveau te veranderen.  

Nadat een bepaald niveau is geselecteerd, verschijnt er een rechthoekje naast het niveau. Als de 
sensor bedekt is, dan wordt dit rechthoekje (bijna volledig) gevuld door kleine zwarte 
rechthoekjes, als de sensor onbedekt is, dan zullen er (bijna) geen kleine zwarte rechthoekjes te 
zien zijn.  

 
Sensor onbedekt Sensor bedekt 

FIG 4-4 
4-4 S AFREGELING VINYLSENSOR 

 
Het zwart (blank) streepje in het midden toont het trigger niveau aan. Dit is het niveau waarbij 
de snijplotter beslist of de sensor wel of niet is bedekt.  

5. Gebruik   of   om het trigger niveau te veranderen indien nodig. 

 
Ideale instelling is wanneer er 2 tot 4 blokjes te zien zijn als de sensor onbedekt is en het 
rechthoekje volledig gevuld als de sensor bedekt is, en dit terwijl het triggerniveau 
ongeveer in het midden staat. 
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4.3.2.8 DIN A4 Test 
 
De DIN TEST doet niet alleen een elektrische en mechanische test op de snijplotter om de 
snijkwaliteit te controleren, maar geeft de gebruiker ook feedback over de mesinstelling, 
mesdruk, mesoffset en snijdiepte.  
Deze test is niet groter dan een DIN A4-formaat, onafhankelijk van het eigenlijke 
folieformaat dat is geladen. Als de geladen folie smaller is dan het DIN A4-formaat, dan zal 
een deel van de plot niet worden gesneden. Deze test wordt altijd uitgevoerd in de 
sequentie voorgeschreven door de DIN standaard.  
 
4.3.2.9 RS232 test 
 
De RS232 TEST routine controleert de  RS-232-C seriële verbindingen van de snijplotter 
(verzenden van data, ontvangen van  data, en hardware handshaking). Voor deze test hoeft 
er geen pennetje, mesje of folie geladen te zijn.  
 
Ga als volgt te werk om de RS-232-C test uit te voeren: 
 
1. Verwijder de RS-232-C datakabel van het achterpaneel van de snijplotter.  

2. Gebruik een terugloop testkabel om pin 2 van de dataconnector van de snijplotter te 
verbinden met pin 3, en verbind pin 7 met pin 8.  

3. Druk op de toets. De snijplotter zal nu gegevens beginnen doorzenden en ontvangen 
aan alle mogelijke baudrate en pariteitsinstellingen. De duur van de transmissies zal 
afhangen van de verschillende baudrates die gebruikt worden. De snijplotter zal dan de 
hardware handshaking-lijnen  controleren.  

4. Verwijder na de test de terugloop testkabel van de RS-232-C connector op het 
achterpaneel van de snijplotter. 

5. Plug de RS-232-C datakabel in de connector. 

 
4.3.2.10 Afregeling aanraakscherm 
 
Dit menu maakt het mogelijk om het aanraakscherm te kalibreren. Doe deze kalibratie als 
het aanraakscherm niet meer precies reageert op het intoetsen. 
Druk op de toets en volg de aanwijzingen op het aanraakscherm. 
 
4.3.2.11 Rom revisie 
 
Druk op de toets om de optie rom revisie te selecteren. Deze optie geeft alle details over de 
rom revisie van de snijplotter. Deze informatie is een handig hulpmiddel voor  technici die 
problemen via de telefoon oplossen.  
 
4.3.2.12 Copy current user 
 
Druk op de toets om de gebruikersparameters van de huidige gebruiker te kopiëren naar al 
de andere gebruikers. Het is aangeraden om dit enkel te gebruiken als de huidige gebruiker, 
‘gebruiker 1’ is.  
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4.3.3 Gebruiker 
 
De S CLASS™ snijplotters hebben 8 gebruikersconfiguraties in het intern geheugen, iedere 
gebruiker heeft dezelfde parameters. Bij iedere gebruiker kunnen de parameters apart 
worden ingesteld. Dit maakt het mogelijk om vlug van instelling te veranderen voor een 
specifiek type van media of toepassing. De mediakalibratie parameter is ook afhankelijk van 
iedere gebruiker. 
 

Druk op , gebruik dan   of  om de gewenste gebruiker te 
selecteren. 

Druk op  om te bevestigen of op  om te annuleren.  
 

De naam van de gebruiker kan enkel veranderd worden via de computer. 
PC gebruikers kunnen daarvoor het programma Summa Cutter Control gebruiken. 
 
Voor de Mac gebruikers geldt volgende procedure: 
In de root van de CD staat er een bestand genaamd ‘username.dmp’. 
Dit bestand kan gebruikt worden om de gebruikersnaam te veranderen. 
 

1. Open het bestand met een tekst editor. 

2. Verander de tekst ‘change_name’ in de gewenste gebruikersnaam. 

3. Gebruik underscores (_) in de plaats van spaties. De maximale lengte van de 
gebruikersnaam is 16 karakters. 

4. Bewaar dit bestand. 

5. Zend dit bestand naar de snijplotter. 

Waarschuwing: Verkeerd gebruik van dit bestand kan het intern geheugen van de 
snijplotter beschadigen.  
 
Nota: Summa Cutter Control voor PC of OS 9 bij Mac kan gebruikt worden om het bestand 
naar de snijplotter te versturen. Vanaf OS 10.2 moet het programma dat op de CD staat of 
kan gedownload worden van de site. 
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5 Onderhoud 
 
 
5.1 Inleiding 
 
De S CLASS™  snijplotters hebben een aantal effen glij-oppervlakken en lagers. Ze glijden 
goed en hebben geen smeermiddel nodig. Ze trekken echter stof en pluisjes aan die de 
werking van de snijplotter kunnen beïnvloeden. Gebruik daarom een stofkap om uw 
snijplotter zo proper mogelijk te houden. Maak de machine, indien nodig, schoon met een 
zachte doek bevochtigd met isopropyl alcohol of een zacht detergent. Gebruik geen 
agressieve middelen 
 
 
5.1.1 Reinigen van het aandrijfsysteem 
 
Na een tijdje kunnen de aandrijfcilinders bevuild geraken door opgehoopte residu van de 
folie. Dit kan het transport van de folie beïnvloeden omdat de folie dan de neiging kan 
hebben te verschuiven tussen de aandrukrolletjes en de aandrijfcilinders. 
 
Ga als volgt te werk om de aandrijfcilinders schoon te maken: 
 

Waarschuwing: Elke vingerdruk op het aanraakscherm kan de snijplotter doen opstarten. 
Hou daarom vingers en andere lichaamsdelen weg van de bewegende onderdelen 
(snijkop en media).  

 
1. Zorg ervoor dat er geen media in de snijplotter geladen is. 

2. Schakel de sensoren uit via het configuratiemenu (zie 4.3.2.7) of door ze te bedekken. 

3. Zak de aandrukrolletjes. Wacht tot de laadprocedure gedaan is. 

4. Pauseer de snijplotter (zie sectie 2.1.3). 

5. Druk op  totdat de aandrijfrol tenminste 1 volledige toer heeft gedraaid. 

6.  Verwijder het rugpapier van een stuk folie. Plaats de vinyl met de kleverige kant naar 
beneden tussen één van de aandrukrolletjes (uiterst links of uiterst rechtse) en een 
aandrijfcilinder. Duw hiervoor het aandrukrolletje omhoog zoals in de figuur op de 
volgende pagina. 

  



S CLASS™ cutter  User’s Manual 
 

Onderhoud  5-2 

  

FIG 5-1 
5-1 OPHEFFEN VAN HET AANDRUKROLLETJE 

FIG 5-2 
5-2 POSITIONERING VAN DE STRIP VINYL 

 

7. Gebruik  en  om de strip vooruit en achteruit te laten bewegen totdat 
alle residu van de aandrijfcilinder is verwijderd. 

8. Herhaal dit indien nodig. 

 
5.1.2 Reinigen van de vinylsensor 
 
Na een tijdje kan de sensor bevuild geraken door residu’s van de folie. Hierdoor kan de 
snijplotter slecht gaan werken. 
 
 
Om de sensor proper te houden, volstaat het om ze af en toe eens uit te vegen met een 
wattenstaafje. 
 

 
FIG 5-3 

5-3 POSITIE VAN DE VINYLSENSOREN BIJ DE S CLASS™ SNIJPLOTTERS 
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5.1.3 Reinigen van Y-as geleiding 
 
Het is mogelijk dat de Y-geleiding na verloop van tijd vuil wordt. Dit kan aanleiding geven 
tot een slechte print- en snijkwaliteit. 
Er zijn vier oppervlakken waarop de kop beweegt van links naar rechts. 
Twee oppervlakken zitten vooraan zichtbaar (1). Twee oppervlakken zitten op de 
achterzijde rail (2). Onderstaande figuur toont waar die oppervlakken zijn (het model van de 
rail kan verschillen van model tot model, de plaatsen van het oppervlak is  echter steeds 
hetzelfde). 
 

 
FIG 5-4 

5-4 GELEIDINGSOPPERVLAKKEN VAN DE RAIL 
 

 
Om de Y-geleiding te reinigen, ga als volgt te werk: 
 
1. Schakel de snijplotter uit. 

2. Reinig de oppervlakken met een zachte doek.  

3. Verplaats de kop zodat de volledige geleiding kan gereinigd worden. 

 

5.1.4 Schoonmaken van het loopstukje (tangentiële snijplotter) 
 
Na een tijdje kan het loopstukje bevuild geraken door residu van de folie. Hierdoor wordt 
de snijkwaliteit van de snijplotter negatief beïnvloed. 
Een typische fout bij een vuil loopstukje is een onderbroken snijlijn om de 12mm. 
 
Reinigen van het loopstukje: 
 
1. Verwijder voorzichtig het mesje of de ballpoint door de meshouder tegen de wijzers 

van de klok in te draaien. 

2. Bekijk de oriëntatie van het loopstukje eerst goed alvorens het uit de houder verwijderd 
wordt. 

3. Verwijder de folieresidu met een borsteltje of met een pincetje. 

4. Plaats het loopstukje terug. 

5. Monteer alles terug. 
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5.1.5 Reinigen van het OPOS systeem 
 
In het optische systeem stapelen zich stofdeeltjes op. Het is daarom raadzaam de sensor op 
geregelde tijdstippen te zuiveren met een katoenen propje. De sensor heeft een klein 
gaatje zodat hij gemakkelijk kan worden gereinigd. 
 
Reinigen van het OPOS systeem: 
 
1. Trek het gereedschap omhoog met de hand (zie figuur). 

2. Lokaliseer sticker over het gaatje van het OPOS systeem aan de rechterkant van de kop. 

3. Verwijder de sticker. 

4. Reinig met een wattenstaafje. 

5. Kleef terug een gelijkaardige sticker op het gaatje. 

6. Duw de kop volledig naar rechts zodat de OPOS sensor weer naar boven gaat. 

 
 

            
FIG 5-5 

5-5 REINIGEN VAN HET OPOS SYSTEEM 
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5.1.6 Verwisselen van zekering 
 
Waarschuwing: Zorg ervoor dat de voedingskabel losgekoppeld is van de snijplotter 
voordat de zekering wordt verwisseld.  
 
Waarschuwing: Om brandgevaar te voorkomen, vervang de zekeringen enkel met 
zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarden: T2.0A, 250V SCHURTER SPT OR 
EQUIVALENT. 
 
 

1. Om de zekering te verwisselen (3), moet eerst de zekeringshouder worden verwijderd 
door het lipje opzij te duwen. 

 
FIG 5-6 

5-6 POWER ENTRY MODULE 
 

2. Verwijder de zekeringshouder. 

3. Trek de zekering eruit. 

4. Steek een nieuwe zekering in de houder en steek de zekeringhouder terug op zijn 
plaats. 
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6 Algemene informatie  
 
6.1 Inleiding 
 
De S CLASS™ snijplotters zijn ontworpen om grafische computerontwerpen te maken op 
losse vellen folie of op rolfolie. Wanneer het mes door een stift vervangen is, kunnen deze 
snijplotters ook worden gebruikt om goedkope grafische voorontwerpen op papier te 
maken. Het geïntegreerd OPOS systeem maakt het contoursnijden heel eenvoudig.  
 
Volgende modellen maken deel uit van de S CLASS™ Series: 

• De S75, die foliebreedten kan laden van 60 mm tot 840 mm (2.4” tot 33”), is standaard 
uitgerust met een sleepmesje. 

• De S120, die foliebreedten kan laden van 115 mm tot 1300 mm (4.5” tot 52”), is 
standaard uitgerust met een sleepmesje. 

• De S120, die foliebreedten kan laden van 170 mm tot 1450 mm (4.5” tot 57”), is 
standaard uitgerust met een sleepmesje. 

• De S160, die foliebreedten kan laden van 170 mm tot 1680 mm (6.7” tot 66”), is 
standaard uitgerust met een sleepmesje. 

• De S75 T, die foliebreedten kan laden van 60 mm tot 840 mm (2.4” tot 33”), is standaard 
uitgerust met een tangentieel mesje. 

• De S120 T, die foliebreedten kan laden van 115 mm tot 1300 mm (4.5” tot 52”), is 
standaard uitgerust met een tangentieel mesje. 

• De S120 T, die foliebreedten kan laden van 170 mm tot 1450 mm (4.5” tot 57”), is 
standaard uitgerust met een tangentieel mesje. 

• De S160 T, die foliebreedten kan laden van 170 mm tot 1680 mm (6.7” tot 66”), is 
standaard uitgerust met een tangentieel mesje. 

  
 
6.1.1 Producteigenschappen 
 
Hieronder staan de belangrijkste eigenschappen van de S CLASS™ snijplotters. 
 
• Het gebruik van variabele foliebreedtes is mogelijk. 
 
• De softwaretalen DM/PLTM, HP/GLTM en HP/GL/2 TM kunnen door de                gebruiker 

worden geselecteerd. 
 
• Verwisselbaar ponsinstrument. 
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• Geïntegreerd OPOS X systeem voor contoursnijden. 
 
• Mogelijk gebruik van een pen om grafische voorontwerpen op papier te maken. 
 
• Regelbare mesdruk en offset instellingen gecontroleerd door de snijplotter. 
 
• Verbinding met de computer via een standaard seriële RS-232 of USB. 
 
• 320 x 240 dots aanraakscherm. 
 
• Metrische of Engelse eenheden. 
 
• Resolutie die kan worden ingesteld op 0.1 mm, 0.025 mm, 0.001" of 0.005". 
 
• Menu mode voor de selectie van de startconfiguratie van de snijplotter. 
 
• Grote verscheidenheid van snijsnelheden (in metrische of Engelse eenheden). 
 
• Tot acht afzonderlijke gebruikersconfiguraties die in een niet vluchtig geheugen 

kunnen worden bewaard. 
 
• Media-ondersteuningssysteem voor het automatische laden van folie, en facultatieve 

laadprocedure om een goede spoorvorming te verkrijgen bij langere snij-ontwerpen. 
 
• Automatisch afrollen van de folie. 
 
•  Controle op het einde van folie. 
 
•    Curve- en boog algoritmen verzekeren een vloeiende en onberispelijke snijkwaliteit. 
 
• Mogelijkheid tot het herhaaldelijk uitsnijden van het laatste bestand in het geheugen. 
 
• Uitgebreide interne test- en kalibratieroutines. 
 
• De overcutfunctie maakt het uitpellen uiterst gemakkelijk. 
 
• Stand en opvangmand. 
 
• Automatisch afsnijden na een job. 
 



S CLASS™ cutter  User’s Manual 
 

Specificaties  6-3 

6.2 Specificaties 
 
6.2.1 Cutter 
 

 
S75(T) S120(T) S140(T) S160(T) 

 mm inch mm inch mm inch mm inch 

Hoogte 1110 43.7 1110 43.7 1110 43.7 1110 43.7 

Breedte 1410 55.5 1870 73.6 2021 79.6 2250 88.6 

Diepte   
mand 

ingeklapt 
680 26.8 680 26.8 680 26.8 680 26.8 

Diepte 

mand open 
1080 42.5 1080 42.5 1080 42.5 1080 42.5 

 Kg pounds Kg pounds Kg pounds Kg pounds 

Gewicht 49.5 109 61.5 135.6 65.5 144.5 71 156.5 

 
 

 TABEL 6-1 
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6.2.2 Media 
 
 

S75(T) S120(T) S140(T) S160(T) 

 mm inch mm inch mm inch mm inch 

Breedte 60 - 840 2.4 - 33 115 -1300 4.5 - 51 170 -1450 6.7 - 57 170 -1680 6.7 - 66 

Maximum 
snijbreedte(*)  

742 29.2 1200 47.2 1350 53.1 1580 62.2 

Min marge 
links/rechts (**) 

25 1 25 1 25 1 25 1 

Voorste marge 45 45 45 45 45 45 45 45 

Achterste marge 
Sensor aan 
Sensor uit 

 
45 
33 

 
1.75 
1.3 

 
45 
33 

 
1.75 
1.3 

 
45 
33 

 
1.75 
1.3 

 
45 
33 

 
1.75 
1.3 

Spoorvolging(***) 
± 0.1mm tot 12 m (vinyl < 760mm) 
± 0.004” tot 40 voet (vinyl < 30”) 

± 0.1mm tot 4 m (vinyl >760mm)  
± 0.004” tot 13 voet (vinyl >30”) 

Media Dikte 
0.05mm tot 0.25mm  
0.002” tot 0.01” 

tot 0.8mm (0.03” ) met zandstraal sleepmesje 
tot 1.2mm (0.047”) met zandstraal tangentieel mesje 

 
 
(*)  Maximum snijbreedte bij normaal inladen,’uitgebreid ’ laat bredere snijbreedte toe. 
(**)Voor de positionering van de aandrukrolletjes (zie sectie 1.5.1.) 
(***)Media langer dan  8 m  kan verwerkt worden, maar dan worden de specificaties niet meer gegarandeerd (dit 
zal afhangen van het type folie, van de afmetingen van de folie en van andere parameters). 

TABEL 6-2 
6-2 S CLASS™ MEDIA SPECIFICATIES 
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6.2.3 Mesje, pen en ponsinstrument 
 
De S CLASS™ snijplotters worden geleverd met verschillende gereedschappen om 
onmiddellijk te kunnen beginnen.  
Sommige mesjes zijn vooraf geïnstalleerd, ander gereedschap zit verpakt bij de accessoires.  
De tabel hieronder geeft een samenvatting van wat geleverd wordt met de snijplotter. 
 

 Media 

S75 
S120 
S140 
S160 

S75T
S120T 
S140T 
S160T 

Standaard sleepmesje 
Standaard vinyl tot 0.25mm (0.03”) 

dik 2  1 

Zandstraal sleepmesje (heeft speciaal 
zandstraal mesjeshouder nodig) 

materialen dikker dan 0.25mm 
(0.03”) x  x 

Standaard tangentieel mesje Standaard vinyl tot 0.25mm (0.03”) 
dik x 2 

Zandstraal tangentieel mesje (heeft 
speciaal zandstraal loopstukje nodig) 

materialen dikker dan 0.25mm 
(0.03”) x 1 

plotter pen met fiber tip Papier  1 x 

Balpen (heeft ballpoint pen houder nodig) Papier x 1 

Ponsinstrument Papier 1 1 

Afsnijmesje  Standaard vinyl tot 0.25mm (0.03”) 
dik 2 2 

TABEL 6-3 
6-3 S CLASS™ GEREEDSCHAP 

 
 
Contacteer uw plaatselijke dealer om vervangmesjes, -pennen, en/of -ponsinstrumenten te  
bestellen, en geef de nummers van de onderdelen door die in tabel 6-8 staan. 
 
De S CLASS™ snijplotters zullen alleen in overeenstemming met de specificaties 
functioneren als een authentiek Summa mesje, pennetje of ponsinstrument is geïnstalleerd. 
Vervang het standaard mesje, de standaard pen of het ponsinstrument in geen geval door 
producten van andere fabrikanten. 
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6.2.4 Interface 
 

Communicatie Standaard asynchrone RS-232-C en USB 

USB       I/O Port connector USB series “B” receptable 

 Mating connector USB series “B” plug 

 Versie 1.1 

RS-232  I/O Port connector DB-9P 

Mating connector DB-9S 

 Byte format 8 data bits, 2 stop bits, no parity 

 Baud rate 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400 bps 

TABEL 6-4 
6-4 S CLASS™ INTERFACE SPECIFICATIES 

 
 

6.2.5 Firmware 
 

Taal DM/PL, HP-GL (758x emulation), HP-GL/2 

Ondersteunde karaktersets Standaard ASCII 

Ondersteunde lettertypes Sans serif (enkele lijn & medium) 

ROM-gebaseerde plots Confidence plot, DIN plot 

TABEL 6-5 
6-5 S CLASS™ FIRMWARE 
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6.2.6 Performance 
 
Snijspecificaties op 0.05 mm wax-backed vinyl, totale materiaaldikte niet groter dan 0.25 
mm. 
 
Axiale snelheid 50 tot 1000 mm/s 2 tot 40 ips 

Standaard snelheid 800 mm/s 32 ips 

Acceleratie tot 5.5 G 

Adresseerbare resolutie 0.025 mm, 0.1 mm 0.001", 0.005" 

Standaard resolutie 0.025 mm 0.001" 

Mechanische resolutie 6.3 μm 0.25 mil 

Nauwkeurigheid 0.2% van de beweging of 0.25 
mm, welke de grootste is (*) 

0.2% van de beweging of 0.010", 
welke de grootste is (*) 

Mesdruk voor D series 0 tot 400 gr. 

Pendruk voor D series 0 tot 400 gr. 

Druk ponsinstrument voor D series 0 tot 250 gr. 

Mesdruk voor T series 0 tot 600 gr. 

Pendruk voor T series 0 tot 600 gr. 

Druk ponsinstrument voor T series 0 tot 250 gr. 

 
* Sluit verschillen uit die te wijten zijn aan uitzetting van het materiaal, uitrekking enz. 

TABEL 6-6 
6-6 S CLASS™ PERFORMANCES 

 
 

6.2.7 Certificatie  
 
CE – certificaat  
FCC Klasse A  
Conforms to ANSI/UL Standard 60950-1  
and cerified to CAN/CSA Standard C22.2 No 60950-1 
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6.2.8 De snijplotter en zijn omgeving  
 
(Snijplotter zonder materiaal) 
 

Werkingstemperatuur 15 tot 35° C 59 tot 95° F 

Opslagtemperatuur -30 tot 70° C -22 tot 158° F 

Relatieve vochtigheid 35 - 75 %, niet condenserend 

TABLE 6-7 
6-7 S CLASS™ OMGEVINGSSPECIFICATIES 

 
 

Belangrijke tip: Het gebruik van dimensioneel stabiele folie is essentieel om een 
onberispelijke snijkwaliteit te verkrijgen. Bovendien dient er rekening mee te worden 
gehouden dat folie kan krimpen of uitzetten door temperatuurschommelingen. 
Om de dimensionale stabiliteit van de folie te verhogen, moet de folie voor het gebruik 
gestabiliseerd zijn in de desbetreffende omgeving, en dit gedurende minimum 24 uur. 

 
 
6.2.9 Elektrische gegevens 
  
Frequentie: 47-63 Hz, single phase. 
Spanning: 90 – 260 V. 
Zekering: T2.0A, 250V SCHURTER SPT OR EQUIVALENT. 
 
Waarschuwing: Om brandgevaar te voorkomen, vervang de zekeringen enkel met 
zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarden: T2.0A, 250V SCHURTER SPT OR 
EQUIVALENT. 
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6.2.10 Cutter accessoires en verbruiksgoederen 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de accessoires voor de S CLASS™ snijplotters. 

 

Beschrijving Nummer Afbeelding 

Gebruikershandboek en driver CD MD9150 

 

Voedingskabel 
(Regionale verschillen, contacteer lokale handelaar 

voor juist nummer) 
 

 

USB kabel 399-111 

 

Seriële kabel 
 

423-183 

 

Media flenzen  
(set van 2) 

391-510 

Standaard meshouder voor D series 391-332 
 

Meshouder voor tangentieel mesje 395-322 

 

Meshouder voor sleepmesje voor T series 395-323 

 

Afsnijmesje 
(set van 10) 391-146 
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Beschrijving Nummer Afbeelding 

Standaard tangentieel mesje 
(set van 5) 390-534 

 

Zandstraal tangentieel mesje 
 

390-550 
 

Dubbelzijdig tangentieel mesje 390-551  

Standaard sleepmesje 
(set van 5) 391-360 

 

Zandstraal sleepmesje 
(set van  5) 391-358  

Installatie hulpstuk voor tangentieel mesje 390-553 

 

Loopstukje voor standaard tangentieel mesje 395-348 
 

Loopstukje voor zandstraal tangentieel mesje 395-347 

 

Loopstukje voor sleepmesje  
(enkel nodig voor T series) 395-330 

 

Houder voor balpen 395-324 
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Beschrijving Nummer Afbeelding 

Balpen 395-325 
 

Plotter pen 
(set van 4) MP06BK 

 

Houder voor zandstraal sleepmesje  391-363 

 

Houder ponspin T series 395-315 

Houder ponspin D series 395-313 

 

Ponspin 391-592  

Zekering MF9003 
 

Cutting strip S75 S120 391-886 

 

Cutting Strip S 140 S160 400-565 

 

Pouncing strip 391-598 

 

TABEL 6-8 
6-8 S CLASS™ accessories 
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