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1 Algemeen

1.1 Service

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Smart computergestuurde passe-partout
snijmachine. 

Om de beste resultaten te bereiken met de passe-partoutmachine verzoeken wij u deze
veiligheids- en gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.

Neem alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht tijdens het gebruik van de
passe-partoutmachine.

Maak uzelf vertrouwd met de bediening van de passe-partoutmachine voordat u deze gaat
gebruiken, maar zorg er in eerste plaats voor dat u weet hoe u hem kunt stopzetten in geval
van nood.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na het doorlezen van de instructies voor het geval
u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft

 
Onderhoud:

· Gebruik een zachte, droge doek om vuil en stof van de machine te verwijderen.
· Voor het verwijderen van hardnekkig vuil gebruikt u een zachte doek licht bevochtigd

met wasbenzine.
· Gebruik nooit andere chemische middelen op de machine aangezien deze de

afwerking kunnen aantasten.
· Zorg dat de wielen en de geleidingen van de machine schoon zijn.
· Controleer de ingestelde druk op het pneumatiek bord op de achterkant van de

machine, de drukken zijn vermeld op de manometers van de reduceer ventielen.

Reparatie en Service:
Voor reparatie en service kunt u contact opnemen met:

Mat-Cuttingworld.com

Telefoon: +31(0) 416 563 120
Fax: +31(0) 416 563 270

Website : www. mat-cuttingworld.com
E-mail: sales@mat-cuttingworld.com

Vermeld altijd het type nummer en het serienummer van de machine.

Copyright © 2006 Mat-Cuttingworld BV. Alle rechten voorbehouden.
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1.2 Leveringsomvang

1 machine voorzien van verticale brug, kabels en luchtslang voor de snijkop 

1 pneumatieksysteem inclusief luchtpistool

1 besturingskast

1 set vloerstandaard  normaal:

2 stuks standaards

4 stuks bouten met ringen voor montage vloerstandaards

1 set vloerstandaard  45 graden (optie)l:

2 stuks standaards

1 verbindingsbalk voor de vloerstandaards

4 stuks bouten met ringen voor montage snijbord

4 stuks bouten met ringen voor montage vloerstandaards 

4 stuks schroefjes met nylonbusje voor montage pneumatieksysteem

1 netsnoer 230 V

1 PC verbindingskabel D-sub 9 polig male-female 

1 imbussleuteltje 2.mm.

1 pneumatische snijkop

1 doosje met 50 stuks reserve mesje type: SM

1 CD met besturingssoftware

Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)

1.3 Montage van de machine

Montage van de machine
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1. Leg de machine met de voorzijde naar boven op 2 schragen of op een tafel. Monteer
de vloer standaards met de bijgeleverde bouten (M6) en ringen. Let hierbij op de
stickers die de rechter en linker standaard aanduiden.

2. Monteer de dwarsbalk tussen de standaards met de 4 bouten M8) en ringen.
3. Zet de machine op de standaards en zet deze zo dicht mogelijk bij de definitieve

opstel plaats.
4. Hang de besturingskast op aan de voor gemonteerde schroeven op de rechter

standaard.
5. Sluit de bekabeling van de machine op de besturingskast aan volgens de belettering.
6. Steek de 230 V snoer en de 9 polige PC kabel in de aansluitpunten van de

besturingskast.
7. Monteer het pneumatische systeem  met de vier bijgeleverde schroefjes en nylon

busjes. De busjes dienen onder het bordje van het pneumatische systeem
gemonteerd te worden. Hang het lucht pistool op aan de daarvoor bevestigde schroef
haak aan de linker achterzijde van de machine. 

8. Sluit de lucht slangen van de machine volgens de belettering op het systeem aan.
9. Sluit de lucht slang (zonder druk) van uw compressor op het systeem aan.
10. Zet de machine op zijn definitieve plaats. Let hierbij op dat er voldoende ruimte is

tussen de achterzijde van de machine. De bekabeling aan de bovenzijde van de brug
dient over de hele breedte van de machine goed vrij te kunnen bewegen.

11. Verwijder de transport blokjes van de brug
12. Plaats het mesje in de snij kop.
13. Plaats de snij kop  in het wagentje van de brug.

16
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Machinestandaard  45 graden Machinestandaard normal
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2 Veiligheid

2.1 Algemeen

Waarschuwing!
Bij het gebruik van elektrische apparatuur dient u altijd de nodige voorzichtigheid te
betrachten om risico’s van brand, persoonlijk letsel en elektrische schokken te
minimaliseren.

Deze machine is gemaakt voor het snijden van Passe-partouts met een karton dikte van
minimaal 1.2 mm en maximaal 3 mm.

Deze machine is niet geschikt voor het snijden van andere soorten materialen als karton
zoals hierboven omschreven.

Bij het opstellen van de machine dient er aan alle zijde voldoende vrije ruimte gehouden te
worden. 
De machine moet op een harde ondergrond en stabiel opgesteld worden.
Houd voldoende afstand indien de machine in werking is.
Houd kinderen uit de buurt. Zorg ervoor dat andere op goede afstand van het werkgebied
blijven staan.
Forceer de machine niet. Deze werkt beter en veiliger binnen het aangegeven bereik.
Draag gepaste kleding. Draag geen los zittende kleding of sieraden die in de draaiende
onderdelen terecht kunnen komen.
Tijdens de werking van de machine geen bewegende delen aanraken.
Het aan en afkoppelen van lucht slangen dient altijd te geschiedde als de druk van de
leidingen is weggenomen.
Het vervangen van het mes mag alleen plaats vinden als de snij kop in de daarvoor
bestemde stand staat.
De diepte instelling van het mes mag alleen plaats vinden als de snij kop in de daarvoor
bestemde stand staat.
Verwijder nooit de deksels van de besturingskast en de pneumatiek aansluitdoos. Om
elektrische schokken te voorkomen, mogen deze deksels niet worden verwijderd. Geen van
de onderdelen in deze apparaten kan door uzelf worden gerepareerd. Laat alle reparaties
over aan deskundig service personeel. 
De machine mag alleen binnenshuis gebruikt worden.

Om deze machine te bedienen is geen specifieke opleiding noodzakelijk. 

Waarschuwing. Het gebruik van andere accessoires of toebehoren dan vermeld in deze
handleiding kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Er mogen geen veranderingen worden
aangebracht zonder overleg met de dealer van deze machine.

Deze machine voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van gevaar
voor de gebruiker mogen reparaties uitsluitend door deskundig service personeel worden
uitgevoerd die originele onderdelen gebruikt.
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2.2 NOODSTOP

Door middel van de druk knop op de machine kan het snij proces worden gestart.
Deze knop heeft echter ook de functie van

NOODSTOP

Attentie !
NOODSTOP

Met deze drukknop kan het snij proces onmiddellijk gestopt worden.
Houd de kop ingedrukt totdat de machine stopt.

Na de noodstop dient de snij kop weer in de start positie  gebracht te worden.

Na het indrukken van de noodstop krijgt men een foutmelding in het snijprogramma.

93
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3 Pneumatiek

3.1 Montage

Het pneumatiek-systeem wordt los bij de machine geleverd. 
Na het uitpakken kan het pneumatiek bordje achter op de machine gemonteerd worden door
middel van de 4 schroefjes en 4 nylon afstand busjes. De afstand busjes dienen tussen het
pneumatiek bordje en de machine gemonteerd te worden.
Het lucht pistool kan worden opgehangen aan de daarvoor gemonteerde haak nabij het type
plaatje.

3.2 Aansluitingen

Sluit de luchtslangen van de machine volgens de markering aan op het systeem.
De nummer 1 en 2 komen van de snijkop, de nummers 3 en 4 van het klemsysteem.
Sluit ten slotte de luchtslang van de compressor aan op de vrije aansluiting naast het linker
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4 Besturingskast

4.1 Aansluiten besturingskast op de computer

Om de besturingskast te laten samenwerken met de computer en het Windows programma
dient deze verbonden te worden door middel van de 9 polige PC kabel. Daarvoor heeft u op
de computer een vrije seriële poort nodig. Normaal heeft elke computer twee seriële poorten,
com1 en com2. Het is mogelijk dat uw computer meer of minder poorten heeft. Wanneer u
uitsluitend een 25 polige seriele poort of uitsluitend USB poorten ter beschikking heeft dient
u in de computerwinkel een adapter aan te schaffen.

1. Sluit de bekabeling van de machine op de besturingskast aan volgens de codering.
2. Steek de 230 V snoer en de 9 polige PC kabel in de aansluitpunten van de

besturingskast.
3. Sluit de PC kabel  aan op een vrije poort van de computer.
4. Steek de 230V kabel in een contactdoos.
5. Zet de schakelaar van de besturingskast aan (lampje in schakelaar is aan).
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Start via het Start menu of pictogram op het bureaublad het programma op met de naam: 
Smartovalver2.
 
Als er geen verbinding is krijgt u de volgende foutmeldingen.

 

4.2 Aansluiten via de seriële poort

De 9 polige kabel wordt rechtstreeks op een seriële poort aangesloten.

De meeste desktop computers hebben standaard een 9 polige aansluiting waar de
computerkabel op aangesloten kan worden.

Het kan zijn dat er geen 9 polige aansluiting op de computer zit, bijvoorbeeld bij een
laptop.In dit geval is een speciale adaptor kabel nodig.Dit is RS232 aansluiting die op een
USB aansluiting kan worden aangesloten.
Vaak moet er software worden aangesloten om de adaptor te laten werken.

 
Indien de seriële poort nog niet is ingesteld krijgt u de volgende foutmeldingen.



Besturingskast 21

© 2007 Enter your company name

 

Zie voor het instellen ook instellen poort 91



Top Level Intro
This page is printed before a new

top-level chapter starts

Part

V



Software 23

© 2007 Enter your company name

5 Software

5.1 Installatie

Systeem eisen en gegevens over het programma.

Windows  98,XP, ME, 2000, NT4.0 of later

32 MB RAM of meer

5 MB vrije disk ruimte voor de program files

5 MB vrije disk ruimte voor de tijdelijke files

Monitor, 256 kleuren en 800 x 600 resolutie of beter

Muis

Op de CD die bij de Smart passe-partout machine is geleverd staat de software versie 2.0
voor de ovaal /rond.
snijkop.

Installatie softwareprogramma:

§ Plaats de CD in de CD lade van de PC.
§ Klik op de Windows Start knop.
§ Klik bij programma’s op Uitvoeren.
§ Type in: (de letter van de CD drive) bijv. D: setup.exe
§ Klik vervolgens steeds op de next knop om het programma te installeren.

Nadat het programma geïnstalleerd is kunt u het vinden in de Windows taakbalk.
Indien gewenst maakt u een pictogram op uw bureaublad.
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6 De menu's

6.1 Hoofdmenu

Indien de besturingskast volledig is aangesloten en de schakelaar is aangezet
(lampje is aan) zal na het opstarten van het programma op de PC het volgende op het
beeldscherm verschijnen:

Het hoofd menu met de sub menu’s: 

· Enkele opening
· Multi openingen
· Instelling
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Het menu Machine Bediening.

6.2 Menu Machine bediening

Dit menu wordt gebruikt voor het bedienen van de snijkop en de motoren.

Wissel Mes
Klik op deze knop wanneer het mes verwisseld  dient te worden.

Motoren Uit
Klik op deze op deze knop wanneer de motoren moeten worden uitgeschakeld om b.v. de
snij kop in de start positie te brengen na een noodstop.

Motoren Aan
Hiermee worden, na uitschakeling, de motoren weer ingeschakeld.

Nulpunt Snijk
Hiermee wordt de snij kop weer in de juiste startpositie gezet. B.v. Na de diepte instelling
van het mes

Instel Mes
Na het klikken op deze knop verdraaid de snij kop zodanig dat de instel schroef om de 
diepte van het mes  in te stellen goed bereikbaar is.

51
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6.3 Menu Wissel Mes

Dit menu wordt gebruikt voor het wisselen van het mes, globale instelling van de karton dikte
en de instelling van het mes ondersteuning schroefje.

Dit menu verschijnt na het klikken op Wissel Mes in het menu Machine besturing. 

Na het klikken op Wissel Mes worden in het zelfde schermpje 3 knoppen actief.

Mes Uit: LET OP! De snij kop beweegt zich uit de behuizing. Klik op deze knop om globaal
de dikte van het karton in te stellen tevens kan in deze stand het mes ondersteuning
schroefje worden ingesteld.

Mes In: LET OP! De snij kop beweegt zich in de behuizing. Druk deze knop na het instellen
om de snij kop weer in de rust stand te plaatsen.

Gereed: Druk deze knop indien het mes vervangen is. (en eventueel alle instellingen gereed
zijn.) 
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6.4 Menu Enkele Opening

Het menu Enkele-Opening gebruiken we als een enkele of dubbele passe-partout met EEN
openingen willen snijden.

Aantal: Vul hier het gewenste aantal te snijden passe-partouts in. Minimum aantal is 1
passe-partout.

Verspringing: Het aantal mm. verschil per zijde tussen de voorste en de achterste opening
van de dubbele passe-partout.

Dubbel PP: Vink deze optie aan voor het snijden van een dubbele passe-partout.

Selectie dubbele passe-partout:
Wanneer de machine een dubbele passe-partout snijdt, wordt eerst de voorste
passe-partout met de smallere ingestelde randen (verspringing) gesneden en als tweede,
de passe-partout met de ingestelde binnenmaat.

Tijdens het snij proces kan de achterste passe-partout op de voorste passe-partout worden
getapet voor een perfecte uitlijning en tijdsbesparing op de montage.

Toon ontwerp: Genereert een nieuwe tekening en maten van de huidige passe-partout
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instellingen.

Buitenmaat snijden: Vink deze optie aan indien de buiten maten ook gesneden moeten
worden. Geldt niet indien Dubbel PP aan gevinkt is. 

Opslaan/Openen: Met deze knop kunt u een passe-partout ontwerp opslaan of eerder
opgeslagen ontwerp openen.
Na het klikken op deze knop veschijnt er een nieuw venster.

In de twee memo velden kan extra informatie opgeslagen worden.
Met de knop Openen kan een eerder opgeslagen ontwerp weer worden getoond en
gesneden. Met de knop Opslaan kan het huidige ontwerp worden opgeslagen. Met de knop
Wis memo wordt de informatie in de beide memo velden gewist. Met de knop 
Annuleren verandert er niets en keert men terug naar het vorige scherm. 

Snijden: Na het klikken van deze knop wordt alle data naar de Smart besturingskast
gezonden. Het lampje in de drukknop op de machine zal knipperen ten teken dat de
machine gereed is om te snijden.
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Door de optie Variabele oversnede aan te vinken verschijnt de keuzebalk Kies
kartonsoort. Door op het pijltje te klikken wordt u in staat gesteld om uw eigen reeks dikte
van passe-partout in te stellen voor rechthoekige openingen.

In de menu’s, single opening en multi opening, kan uit dit lijstje het betreffende passe-partout
karton gekozen worden.

U dient alleen nog handmatig de diepte van het mes in te stellen met de mes diepte
instelschroef. 

In het menu Instelling  kan de lijst met de diktes passe-partout karton aangepast /
aangevuld worden.

Nesten is een bewerking om het passe-partout karton optimaal te benutten. Op deze manier
wordt het karton efficiënt gebruikt zonder veel afval stukken.

6.4.1 Menu instelling van de opening

Dit menu gebruiken we als we uitgaan van de openingsmaten.

89
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Vul eerst de buitenmaten in. Gebruik de tab toets om naar het volgende veld te gaan. Vul de
maten van de opening in.

Klik op Toon Ontwerp, een venster met het ontwerp verschijnt en de randbreedtes worden
nu automatisch berekend.

Soms is het mooier om de onderrand wat breder te maken. Vink Verschuiving aan en vul
de waarde in het bijbehorende vakje in. 

Klik op Toon Ontwerp, een venster met het ontwerp verschijnt en de randbreedtes worden
nu automatisch berekend.
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Bij een juiste verhouding van de buitenmaten kan het soms mooier zijn om de linker, rechter
en bovenrand gelijk te houden. Klik dan op de knop L=R=B rand.

In alle gevallen is de minimale randbreedte 30 mm.

6.4.2 Menu instelling van de randbreedte

Dit menu gebruiken we als we uitgaan van de Randbreedtes.

Vul eerst de buitenmaten in. Gebruik de tab toets om naar het volgende veld te gaan. Vul
ALLE randbreedtes in.

Klik op Toon Ontwerp, een venster met het ontwerp verschijnt en de binnenmaat wordt nu
automatisch berekend.
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Vul eerst de buitenmaten in. Gebruik de tab toets om naar het volgende veld te gaan. Vul de
BOVENSTE randbreedte in. Klik op Vul.

Klik op Toon Ontwerp, een venster met het ontwerp verschijnt en de binnenmaat en de
overige randbreedtes worden nu automatisch berekend.

In alle gevallen is de minimale randbreedte 30 mm.

6.4.3 Menu Nesten

Het menu Nesten gebruiken we om verschillende openingen toe te voegen aan een lijst van
passe-partouts zodat deze later kunnen worden gesneden. Het menu Nesten zal de
gegevens gebruiken die zijn ingevoerd bij het menu Enkele Opening. Wanneer de lijst
compleet is kunnen al deze openingen uit één vel passe-partout karton gesneden worden.
Op deze manier wordt het karton optimaal gebruikt zonder veel afval stukken.

Karton Breedte: Geef hier de karton breedte in van het vel karton dat u wenst te gebruiken
voor het nesten.
Karton Hoogte: Geef hier de karton hoogte in van het vel karton dat u wenst te gebruiken
voor het nesten.
Ruimte: Geef hier de ruimte in die gewenst is tussen de openingen.
Afstand Klemsysteem: Geef hier de ruimte in tussen snijkop en de klemmen,  de minimum
afstand is normaal 30 mm bij nesten 15 mm.
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Dit veld verschijnt alleen indien u in het menu Enkele Opening de Dubbele PP heeft
aangevinkt.
Verspringing: Het aantal mm. verschil per zijde tussen de voorste en de achterste opening
van de dubbele passe-partout.
Dubbel PP: Vink deze optie aan voor het snijden van een dubbele passe-partout.
Kleur karton: Code die u gebruikt voor een bepaalde kleur karton of klant.

Indien in het menu Enkele Opening gekozen is voor een boog opening zullen deze velden
die waarde automatisch overnemen.
Aantal: Hier het gewenste aantal te snijden passe-partouts ingeven.
Type opening: Hier is het type opening zichtbaar wat is ingegeven bij menu Enkele
opening.
Hoek/Top: Hier is de maat zichtbaar van de hoek/top die is ingegeven bij menu Enkele
opening.
Kleur PP: Geef hier de code in die u gebruikt voor een bepaalde kleur karton of klant.

Enkele Opening: Met deze knop wordt het ontwerp toegevoegd aan de onder staande lijst.
Multi Opening: Hiermee kan een al eerder opgeslagen ontwerp worden opgehaald en in de
onderstaande lijst worden geplaatst.
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Ook de Instellingen Nesten moeten worden ingevuld:
Nesting Kleur: Code die u gebruikt voor een bepaalde kleur karton of klant.
Karton soort: Het is belangrijk om hier de juiste waarde te selecteren. Het programma kan
dan de exacte binnen en buiten maten berekenen. Als u de verkeerde kartondikte selecteert,
zal dat resulteren in verkeerde buiten afmetingen.
Nesten: Na het drukken van deze knop berekend het programma de openingen in de
opgegeven karton afmetingen en een ontwerp wordt getoond.

Voorbeeld ontwerp.

6.5 Menu Multi-Opening

Het menu Multi-Opening gebruiken we als een enkele of dubbele passe-partout met
MEERDERE openingen willen snijden.
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Bij Karton Breedte en Karton Hoogte worden de afmetingen ingevuld van het te gebruiken
karton. Deze maten worden automatisch verwerk in het menu: Aanmaken Multi-Opening. 

Verspringing: Het aantal mm. verschil tussen de voorste en de achterste opening van de
passe-partout.

Dubbel PP: Vink deze optie aan voor het snijden van een dubbele passe-partout.

Opslaan/Openen: Met deze knoppen kunt u een passe-partout ontwerp opslaan of eerder
opgeslagen ontwerp openen.

Auto Vullen: Deze functie wordt gebruikt om een passe-partout met meerdere openingen
snel te kunnen maken. Gebruik deze functie om een symmetrisch ontwerp te creëren. Na
het klikken van deze knop verschijnt het menu Nesten. 

Na het invullen van de gegevens in het scherm Aanmaken Multi-Opening  worden deze in
bovenstaande lijst van de multi-opening menu geplaatst.

Type: Soort opening, bv. Rechthoek , Ovaal. (Wijzig met knop: Wijzig Type)

Hoek/Top: Bij boog opening de maat van de boog hoogte. Bij de boog met hoekje de maat
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de inspringing.

Ter verduidelijking is het  onderstaande ontwerp aangevuld met de maten uit bovenstaande
lijst. 

 De posities van elke openingen worden berekend vanaf de onderste
linker hoek van de passe-partout.

Sorteer op rand 
Door het aanvinken van een deze vakjes kan de volgorde van snijden gewijzigd worden.

Sorteer op nummer
Bij gebruik van deze optie kunt u de volgorde van snijden zelf bepalen door het overschrijven
van een ander nummer in de eerste rij. (No)

Deze optie dient ook aangevinkt te worden bij de Nesten  functie. 

Met Eigenschap kunnen de randbreedtes en openingsmaten per opening in de lijst
veranderd worden.

Met Wijzig Type kan het type Passe-partout worden gewijzigd, zoals rechthoek, ovaal enz.

33
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Toon ontwerp: Genereert een nieuwe tekening en maten van de huidige passe-partout
instellingen.

Door de optie Variabele oversnede: aan te vinken verschijnt de keuze balk Kies karton
soort. Door op het pijltje te klikken wordt u in staat gesteld om uw eigen reeks dikte van
passe-partout in te stellen voor rechthoekige openingen.

In de menu’s, single opening en multi opening, kan uit dit lijstje het betreffende passe-partout
karton gekozen worden.

U dient alleen nog handmatig de diepte van het mes in te stellen met de mes diepte instel
schroef. 

In het menu Instelling kan de lijst met de diktes passe-partout karton aangepast / aangevuld
worden. 

Buitenmaat snijden: Vink deze optie aan indien de buiten maten ook gesneden moeten
worden. Geldt niet indien Dubbel PP aangevinkt is.
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Aantal: Vul hier het gewenste aantal te snijden passe-partouts in. Minimum aantal is 1
passe-partout.
Snijden: Na het klikken van deze knop wordt alle data naar de Smart besturingskast
gezonden. Het lampje in de drukknop op de machine zal knipperen ten teken dat de
machine gereed is om te snijden.

6.5.1 Menu Wijzig Type

Dit menu verschijnt op het moment dat in het Menu Multi-Opening de knop Wijzig Type
wordt aangeklikt.

Door het aanklikken van de symbolen kan het type van elke opening in een multi opening
worden bepaald. 

Rechthoek Type nr.0
Ovaal Type nr.1
Boog/hoek Type nr.3
Boog Type nr.4

Deze typenummers zijn terug te vinden in het lijstje met eigenschappen van de multi
opening.
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6.5.2 Menu Aanmaken Multi-Opening

Na het aan klikken van Auto Vullen in het Multi-Opening menu verschijnt het menu
Aanmaken Multi-Opening.

Hier kunt u het aantal horizontale en verticale openingen bepalen.

Kies Randen: Door het invullen de buiten maten, de rand breedtes en de openingen.

Kies Tussenruimte: Door het invullen van de buiten maten, de tussenruimtes en de
openingen.

Sluiten: Hiermee wordt het venster Aanmaken Multi-Opening gesloten.
Bereken: Hiermee worden de overige maten berekend en een voorbeeld wordt getoond.

 
Vul: Hiermee worden alle randen gevuld met dezelfde waarde als in nevenstaand vakje.

6.5.3 Menu Bewerken enkele opening van een multi opening

Dit menu verschijnt op het moment dat in het Menu Multi-Opening de knop Eigenschappen
wordt aangeklikt.
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Afhankelijk welke opties in het bewerkingsmenu bij Keuze zijn aangevinkt, kunnen alleen de
waarde in de gele vakjes worden gewijzigd.

Alle reeds ingebrachte eigenschappen van deze opening (no 1) zijn terug te vinden in deze
overzichtstekening. 

Indien het gewenste veldje in het Keuze menu wordt aangeklikt zullen de velden, die
aangepast kunnen worden, geel kleuren in de overzichtstekening.

Alleen Randen: Met deze optie kunnen alle randen van de opening worden aangepast.
Indien er meerdere randen worden aangepast heeft dit uiteraard consequenties voor de
openingsmaten.

Links+onderrand: Met deze optie kunnen de linkerrand en onderrand plus de
openingsmaten worden gewijzigd.

Rechts+bovenrand: Met deze optie kunnen de rechterrand en onderrand plus de
openingsmaten worden gewijzigd.

Midden positie: Met deze optie kunnen de openingen horizontaal en/of verticaal ten
opzichte van elkaar op als het ware op een (hart) lijn worden gezet.
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Breng hier de waarde in van de horizontale verschuiving en klik op M+ Horizont.
Klik op M+ Horizont. om de waarde over te brengen naar het veld bij de Actuele waarde
Horizontaal. 

 
Breng hier de waarde in van de verticale verschuiving
Klik op M+ Verticaal om de waarde over te brengen naar het veld bij de Actuele waarde
verticaal. 

Klik op deze knoppen om de waardes over te brengen in het ontwerp. Wanneer de waarde is
over gebracht wordt een stippel lijn op de knop zichtbaar.

PLAATJE VERVANGEN! ivm Anuleer
Bijwerken: Klik op deze knop om het ontwerp te tonen.
Annuleer: Klik op deze knop om het scherm zonder wijzigingen te verlaten.
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6.5.4 Menu passe-partout ontwerp

Dit menu wordt getoond nadat alle gegevens zijn ingevoerd of na het klikken op Toon
Ontwerp.

Toon Raster: Na het aanvinken van deze optie verschijnt er een raster over het ontwerp.
Raster instelling: Hiermee kan het raster worden ingesteld. Een klein getal geeft een fijn
raster een groot getal een grof raster. Klik na de instelling op Toon Ontwerp. 
Vergroten: Hiermee kan het ontwerp vergroot worden. Klik na de instelling op Toon
Ontwerp.
Max. Klikken op deze knop geeft de maximale vergroting van het ontwerp.
Min. Klikken op deze knop geeft weer het normale beeld van het ontwerp.

6.6 Menu Instelling

Het menu Instelling gebruiken we om de machine optimaal in te stellen en te kalibreren.

Correctie Links: Instellen en corrigeren van de linker rand.
Correctie Onder: Instellen en corrigeren van de onderste rand.

Instelling voor het corrigeren van de juiste binnen maten van de opening.

De maximale karton afmetingen die de machine kan snijden.

Instelling taal keuze.

75
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V-groef voor: Instelling van het beginpunt van de snij beweging bij snijden van V-groef.
V-groef achter: Instelling van het eindpunt van de snij beweging bij het snijden van een
V-groef
Breedte: Instellen van de breedte van de V-groef

Vink aan met welke maateenheid gewerkt wordt.

Mes positie v-groef: Instellen van de positie van het mes bij het snijden van een V-groef.
Mes positie voor: Instellen van de positie van het mes bij het snijden van een opening
vanaf de voorzijde.

Voor het corrigeren van ……….
Deze waarde is door de fabriek ingesteld en geadviseerd wordt om dit niet te wijzigen.

Nieuw plaatje ivm settings
Klik op de knop om de ingebrachte / gewijzigde gegevens op te slaan. De gegevens worden
in de besturingskast opgeslagen en bij het opstarten weer opnieuw geladen.
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Instellen van de positie van het mes bij het snijden van een rechthoek en/of ovaal.

Nieuw plaatje ivm rechthoek en Setup en Laden???
Timing: Hier worden de ingestelde tijden weergegeven van de snelheid die nodig is om het
mesje in het karton te duwen. (Dit scherm ververst op het moment dat het programma
opnieuw wordt opgestart)
Na het klikken op Instellen verschijnt het Timing / Test menu. In dit menu kan de tijd
ingesteld worden die nodig is om het mes volledig in het karton te duwen.

Klik op de knop Zoek poorten  om een vrij seriële poort op uw computer te zoeken.
Vink bij Select de poort aan die u gaat gebruiken op uw computer.

Deze lijst met verschillende diktes karton kan door u aangepast worden. De lijst verschijnt in
het menu Enkel Opening en Multi-Opening na het aanvinken van Variabele oversnede. 

Knoppen + en - : Met deze knoppen kunnen regels worden toegevoegd of verwijderd in het
daarnaast gelegen schermpje voor de instellingen van de karton dikte.

Test
Na het klikken van deze knop verschijnt een nieuw menu om de machine te testen in geval
van storing.
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6.6.1 Menu  Timing / Test

Het menu Timing / Test gebruiken we om de tijd in te stellen van de snelheid die nodig is om
het mesje in het karton te duwen. De tijd dient te worden ingesteld voor zowel een
rechthoekige opening of een ovaal/cirkel opening.

Nieuw plaatje ivm Rectangle
Rechthoek test: 
Door middel van de schuifinstelling kan de juiste tijd worden ingesteld.
Na het klikken op de knop Test beweegt het mes zich 10 maal in en uit het karton.
In de meeste omstandigheden is een tijd van 200 ms vodoende.

Nieuw plaatje ivm Oval/Round
Ovaal/rond test:
Door middel van de schuifinstelling kan de juiste tijd worden ingesteld.
Na het klikken op de knop Test beweegt het mes zich 10 maal in en uit het karton.
De tijd moet zo ingesteld worden dat het mesje net niet in het karton schiet, maar er net uit
blijft.
Schiet het mesje wel in het karton, dan zal men later een afdruk van het mesje zien, wat niet
de bedoeling is.
Men moet ook niet een telage tijd kiezen, omdat dit het snijresultaat niet ten goede komt.
Het doel van de regeling is er voor te zorgen dat het mesje tijdens het snijden langzaam in
het karton  zakt.

6.6.2 Menu Test

Het menu Test gebruiken we om verschillende functies zoals de motoren en lucht bediende
onderdelen van de machine te testen.
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Nieuwe plaatjes alles is nog niet vertaald.
Lage druk: Hier mee kan de werking van het ventiel getest worden.Er is geen mechanisch
relutaat te zien bij de machine, maar wel kan men hoeren of het vetiel een schakelend geluid
maakt.
Klem systeem: Hier wordt het klem systeem getest op goede gelijkmatige werking.
Snijkop: Door middel van deze knoppen kan gecontroleerd worden of de snijkop een juiste
IN en UIT stand heeft. 
Lampje in schakelaar: Door middel van deze knoppen kan de werking van het lampje in de
schakelaar gecontroleerd worden. 

Links: Test horizontale motor, de brug gaat een stap naar Links.
Rechts: Test horizontale motor, de brug gaat een stap naar Rechts.
Op: Test verticale motor, het wagentje van de snijkop gaat een stap naar boven.
Neer: Test verticale motor, het wagentje van de snijkop gaat een stap naar beneden.
-90 graden: Test snijkop, deze draait 90 graden tegen de klok in.(links om)
+90 graden: Test snijkop, deze draait 90 graden met de klok mee.
-1 stap: Test snijkop, deze draait 1 stap tegen de klok in. (links om)
1 stap: Test snijkop, deze draait 1 stap met de klok mee.
Zero knife: Test snijkop, deze wordt in de start positie gezet.
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Motor Aan=0:
Motor Aan=1:

Deze functie is alleen nodig in speciale gevallen bij bepaalde type machine versies, dit moet
alleen in overleg gebeuren met de fabriek.
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7 De snijkop

7.1 Plaatsen van de snijkop

1. De snij kop wordt aan de boven- en onderzijde in juiste positie gehouden door borg
knoppen

 
2. Draai de beide borg knoppen zodanig dat de snij kop in de opening past.

3. Draai de snij kop zodat deze door de opening kan.

4. Zet de snij kop in de opening, zodat deze met de gaatjes over de pen aan de boven
en onderzijde valt.

5. Draai de beide borg knoppen over de plaat van de snij kop.

6. Sluit de 25 polige connector aan.

7. Sluit de lucht slangen aan (volgens kleur codering).
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7.2 Vervangen van het mesje

Om het mesje te vervangen klik op Wissel Mes in het menu Machine Bediening.
 

Het volgende scherm verschijnt.
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Klik in het Wissel Mes schermpje op de knop Wissel Mes. De snij kop draait weg van het
startpunt en het mes zal zo roteren dat de snij kop gemakkelijk uit het wagentje is te nemen. 
Neem de snij kop uit het wagentje.
Het mes kan nu vervangen worden.

Draai het wieltje van de mes houder los en maak zo de mes uitsparing vrij. 

Plaats het mesje in de uitsparing met de geslepen zijde naar de snij kop.
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Plaats het schroefje van de mes houder op het mesje en draai de mes houder weer vast.

Mes diepte instellen gebeurt d.m.v. een zwarte kunststof stelschroef en een metalen beugel.

Na het klikken op Wissel Mes worden in het zelfde schermpje 3 knoppen actief, Gereed,
Mes Uit, Mes In, deze laatste 2 knoppen worden gebruikt om de om de diepte van het mes
in te stellen.

Plaats de snij kop weer terug in het wagentje.



Title of this help project54

© 2007 Enter your company name

Klik op Gereed om de snij kop weer in de juiste positie te laten draaien.
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8 Het snijden van passe-partouts

8.1 Rechthoek en ovaal

In dit hoofdstuk wordt er vanuit gegaan dat aan een aantal voorwaarde is voldaan:
1. Alle bekabeling is aangesloten;
2. Alle lucht slangen zijn aangesloten;
3. De compressor aanstaat en dat de druk aanwezig is op het pneumatisch systeem

van de machine;
4. De mes diepte goed is ingesteld;
5. De besturingskast aan staat;
6. De PC aan staat;
7. Het software programma Smartovalver2 is opgestart;
8. Dat er een beschermingskarton op de machine geplaatst is;
9. Dat het op maat gesneden passe-partout karton met de zichtzijde naar onder op het

snijbord ligt. Zodanig in de machine geplaatst dat het goed aansluit tegen het
horizontale en verticale klem systeem.

Belangrijk !

Gebruik altijd minimaal een extra vel karton achter de te snijden passe-partout ter
bescherming van het snijbord.

Als voorbeeld wordt gebruikt:
Passe-partout maten:
Buiten maat 530 x 420.
rand breedte 60 mm. 

Klik in het hoofdmenu op het tab blad Enkele-Opening;

Maak de keuze tussen rechthoek of ovaal.
Klik op het gewenste pictogram;
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Klik op Randbreedtes;

Klik in het kader boven en type in 60;

Klik op Vul, alle randen krijgen nu dezelfde waarde en het ontwerp (rechthoek of ovaal)
wordt getoond;
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Geef het aantal te snijden passe-partouts in; 

Klik op Toon ontwerp;

Het voorbeeld, rechthoek of ovaal, wordt getoond;

Indien voorbeeld naar wens.
Klik op Snijden;

Op de machine begint het lampje in de drukknop te knipperen wanneer de machine gereed
is om te snijden.
Druk op de knop om het snijden te starten. Het klem systeem zal het karton vast klemmen
en de snij kop komt in beweging. 
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Na het snijden van de passe-partout ontspant het klem systeem zich en het karton kan van
de machine genomen worden. 

Indien bij Aantal opgegeven is dat er meerdere passe-partouts gesneden worden, zal het
lampje in de drukknop  
weer gaan knipperen ten teken dat de machine gereed is voor de volgende bewerking.

Tip:
Indien de mes diepte goed staat ingesteld zal de uitsnede vanzelf uit het karton vallen.
Indien de mes diepte te diep staat blijft de uitsnede op het beschermingskarton “plakken”.
Indien de mes diepte te ondiep staat zal de uitsnede niet goed uit de opening komen zonder
hulp.

8.2 Inspringende boog en boog met variabele top

Belangrijk !
Gebruik altijd minimaal een extra vel karton achter de te snijden passe-partout ter
bescherming van het snijbord.
(Plak dit eventueel met dubbelzijdige tape vast) 

Als voorbeeld wordt gebruikt:
Passe-partout maten:
Buiten maat 530 x 420.
randbreedte 60 mm. 
 

Klik in het hoofdmenu op het tab blad Enkele-Opening;

Maak de keuze tussen inspringende boog of boog met variabele top.
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Bij de inspringende boog dient de lengte van de hoek bepaald te worden.

Bij de boog met variabele top dient de hoogte van de top bepaald te worden.

Klik op het gewenste pictogram;

Klik op Randbreedtes;

Klik in kader bovenste rand en type in 60;

Klik op Vul alle randen krijgen nu dezelfde waarde;

Klik op Vul, alle randen krijgen nu dezelfde waarde en het ontwerp (inspringende boog of
boog met variabele top) wordt getoond;
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Geef het aantal te snijden passe-partouts in; 

Klik op Toon ontwerp;

Indien voorbeeld naar wens.
Klik op Snijden;

Op de machine begint het lampje in de drukknop te knipperen wanneer de machine gereed
is om te snijden.
Druk op de knop om het snijden te starten. Het klem systeem zal het karton vast klemmen
en de snij kop komt in beweging. 
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Na het snijden van de passe-partout ontspant het klem systeem zich en het karton kan van
de machine genomen worden. 

Indien bij Aantal opgegeven is dat er meerdere passe-partouts gesneden worden, zal het
lampje in de drukknop  
weer gaan knipperen ten teken dat de machine gereed is voor de volgende bewerking.

Tip:
Indien de mes diepte goed staat ingesteld zal de uitsnede vanzelf uit het karton vallen.
Indien de mes diepte te diep staat blijft de uitsnede op het beschermingskarton “plakken”.
Indien de mes diepte te ondiep staat zal de uitsnede niet goed uit de opening komen zonder
hulp.

8.3 V- groef en het snijden vanaf de voorzijde

Bij het snijden vanaf de voorzijde en het snijden van een V-groef wordt het
passe-partout karton met de zichtzijde naar voren op het snijbord geplaatst.

Belangrijk !
Gebruik altijd minimaal een extra vel karton achter de te snijden passe-partout ter
bescherming van het snijbord.
(Plak dit eventueel met dubbelzijdige tape vast) 

Als voorbeeld wordt gebruikt:
Passe-partout maten:
Buiten maat 530 x 420.
randbreedte 60 mm. V-Groef
randbreedte 70 mm. opening.
 

Klik in het hoofdmenu op het tab blad Enkele-Opening;
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Om een perfecte uitlijning van de V-groef en de opening te verkrijgen worden deze twee
bewerkingen vaak gecombineerd.

Maak de keuze V-Groef.
Klik op het gewenste pictogram;

De volgende tekst verschijnt boven aan het menu:

Klik op Randbreedtes;

Klik in kader bovenste rand en type in 60;

Klik op Vul, alle randen krijgen nu dezelfde waarde en het ontwerp V-groef wordt getoond;
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Geef het aantal te snijden passe-partouts in; 

Klik op Toon ontwerp;

Belangrijk! 
Voor het snijden van de V-groef dient het mes ondieper te worden ingesteld.  
Zie Instellen van de mes diepte.

Indien voorbeeld naar wens.
Klik op Snijden;

Op de machine begint het lampje in de drukknop te knipperen wanneer de machine gereed
is om te snijden.
Druk op de knop om het snijden te starten. Het klem systeem zal het karton vast klemmen
en de snij kop komt in beweging. 

90
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Na het snijden van de passe-partout ontspant het klem systeem zich, laat het karton op
de machine liggen zodat het snijden van de opening kan worden gestart. 

Tussen de V-groef en de opening wordt 10 mm ruimte gewenst.

Maak de keuze Snijden vanaf de voorzijde (F). 
Klik op het gewenste pictogram;

De volgende tekst verschijnt boven aan het menu:
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Klik op Randbreedtes;

Klik in kader bovenste rand en type in 70;

Klik op Vul, alle randen krijgen nu dezelfde waarde en het ontwerp wordt getoond;

Geef het aantal te snijden passe-partouts in; 

Klik op Toon ontwerp;

Belangrijk! 
Voor het snijden van de opening dient het mes na het snijden van de V-groef weer dieper
ingesteld te worden.   
Zie Instellen van de mes diepte. 90
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Indien voorbeeld naar wens.
Klik op Snijden;

Op de machine begint het lampje in de drukknop te knipperen wanneer de machine gereed
is om te snijden.
Druk op de knop om het snijden te starten. Het klem systeem zal het karton vast klemmen
en de snij kop komt in beweging. 

Na het snijden van de passe-partout ontspant het klem systeem zich en het karton kan van
de machine genomen worden. 

Tip:
Indien de mes diepte goed staat ingesteld zal de uitsnede vanzelf uit het karton vallen.
Indien de mes diepte te diep staat blijft de uitsnede op het beschermingskarton “plakken”.
Indien de mes diepte te ondiep staat zal de uitsnede niet goed uit de opening komen zonder
hulp.

8.4 Snijden van buitenmaat

Indien ook de buitenmaat van een passe-partout gesneden moet worden dient er voldoende
ruimte te zijn zodat de snijkop het klem systeem niet raakt.

Voor het snijden van de buitenmaat is daarom een minimale extra ruimte nodig van 25 mm
aan elke zijde. 

Volg de snij procedure zoals bijvoorbeeld beschreven in hoofdstuk:
Het snijden van passe-partouts, bij Rechthoek en ovaal.

 Vink Buitenmaat snijden aan voordat op de knop Snijden wordt geklikt.

Na het klikken op Toon Ontwerp zal het volgende waarschuwing schermpje verschijnen. De
ingestelde maten dienen met 50 mm te worden vermeerderd. (25 mm aan elke zijde)
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Indien het karton wat in de machine is geplaatst groot genoeg is kan het snij proces verder
vervolgd worden.

Indien voorbeeld naar wens.
Klik op Snijden;

Op de machine begint het lampje in de drukknop te knipperen wanneer de machine gereed
is om te snijden.
Druk op de knop om het snijden te starten. Het klem systeem zal het karton vast klemmen
en de snij kop komt in beweging. 

Na het snijden van de passe-partout ontspant het klem systeem zich en het karton kan van
de machine genomen worden. 
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8.5 Snijden dik karton

Wanneer verschillende diktes passe-partout karton worden gesneden dienen de over
sneden in de hoeken te worden gewijzigd.

Door de optie Variable Oversnede aan te vinken wordt u in staat gesteld om uw eigen reeks
dikte van passe-partout in te stellen voor rechthoekige openingen.

Zodoende kan dan in de beide menu’s, Enkele Opening en Multi- Opening, uit een lijstje het
betreffende passe-partout karton gekozen worden.

U dient alleen nog handmatig de diepte van het mes in te stellen met de mes diepte instel
schroef . 

De lijst met karton soorten kan aangepast worden door Instellen van Karton dikte . 

8.6 Dubbele passe-partout snijden

Volg de snij procedure zoals bijvoorbeeld beschreven in hoofdstuk:
Het snijden van passe-partouts, bij Rechthoek en ovaal.

Vink de optie Dubbel PP aan.

Geef de waarde in van de gewenste verspringing tussen de voorste en achterste
passe-partout. 

90

89
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Wanneer de machine een dubbele passe-partout snijdt, wordt eerst de voorste
passe-partout met de smallere ingestelde randen (verspringing) gesneden en als tweede,
de passe-partout met de ingestelde binnenmaat.

Indien voorbeeld naar wens.
Klik op Snijden;

Op de machine begint het lampje in de drukknop te knipperen wanneer de machine gereed
is om te snijden.
Druk op de knop om het snijden te starten. Het klem systeem zal het karton vast klemmen
en de snij kop komt in beweging. 

Na het snijden van de voorste passe-partout ontspant het klem systeem zich en het karton
kan van de machine genomen worden.

Leg een karton voor de achterste passe-partout in de machine. 
Op de machine begint het lampje in de drukknop weer te knipperen, de machine is gereed
om de tweede (achterste) te snijden.

8.7 Multi opening

Passe-partout maten:
Buiten maat 540 x 440.
randbreedte 60 mm. 
4 openingen van 130 x 180
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Klik op het tabblad Multi_opening;

Klik in het hoofdmenu op het tab blad Multi-Opening;

Bij Karton Breedte en Karton Hoogte worden de afmetingen ingevuld. In dit voorbeeld 
580 x 440 mm. Deze maten worden automatisch verwerk in het menu: Aanmaken
Multi-Opening. 

Klik op de knop Auto Vullen. Na het klikken van deze knop verschijnt het onderstaande
menu. In dit menu kunnen eenvoudig de betreffende waarden ingegeven worden.
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Na het inbrengen van de gegevens wordt op de knop Bereken geklikt. Een voorbeeld wordt
getoond.

Geef het aantal te snijden passe-partouts in; 

Indien voorbeeld naar wens.
Klik op Snijden;

Op de machine begint het lampje in de drukknop te knipperen wanneer de machine gereed
is om te snijden.
Druk op de knop om het snijden te starten. Het klem systeem zal het karton vast klemmen
en de snij kop komt in beweging. 



Het snijden van passe-partouts 73

© 2007 Enter your company name

Na het snijden van de passe-partout ontspant het klem systeem zich en het karton kan van
de machine genomen worden. 

Indien bij Aantal opgegeven is dat er meerdere passe-partouts gesneden worden, zal het
lampje in de drukknop  
weer gaan knipperen ten teken dat de machine gereed is voor de volgende bewerking.

Tip: Spuit wat lijm op het beschermkarton voordat u het passe-partoutkarton op de machine
legt. Tijdens het snij proces blijven de uitsnede dan hechten en vormt het een steviger
geheel.
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9 Het nesten van openingen

9.1 Nesten

Nesten is een bewerking om verschillende openingen toe te voegen aan een lijst van
passe-partouts zodat deze later kunnen worden gesneden. Wanneer de lijst compleet is
kunnen al deze openingen uit één vel passe-partout karton gesneden worden. Op deze
manier wordt het karton optimaal gebruikt zonder veel afval te produceren. Het is mogelijk
om verschillende kleuren te gebruiken voor de enkele en dubbele passe-partouts. Het nest
programma zal het passe-partout karton optimaal benutten. Binnen het nest programma
kunnen smallere randen gesneden worden van 15 mm in plaats van de 30 mm in het menu
Enkele Opening.

Klik in het hoofdmenu op het tab blad Enkele-Opening;

De volgende gegevens moeten worden ingegeven:
1. De buiten maten van de passe-partout.
2. De rand breedtes of de maten van de opening.
3. Het type van de opening.
4. Indien van toepassing dubbele passe-partout aanvinken.
5. Stel de verspringing in van de dubbele passe-partout.
6. Het aantal te snijden passe-partouts.

Klik op Nesten. 

Het Nesten scherm zal de gegevens gebruiken die zijn ingevoerd bij het menu Enkele
Opening. 

Klik bij Toevoegen aan lijst op Enkele Opening wanneer alle instelling gereed zijn. De
huidige opening zal dan worden toegevoegd aan de lijst onder in het scherm.

Met de knop Wis lijst kan een eventuele vorige lijst worden verwijderd.

Ga terug naar het menu Enkele-Opening en geef de gegevens in van de volgende opening.
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Klik vervolgens weer op Nesten.
Klik bij Toevoegen aan lijst op Enkele Opening. De tweede opening zal dan worden
toegevoegd aan de lijst onder in het scherm. Deze handelingen herhalen voor meer
openingen. 

Voordat de huidige nesten opdracht wordt uitgevoerd, selecteert u eerst de instellingen voor
het vel passe-partout karton dat u gebruikt.

Dit veld verschijnt alleen indien u in het menu Enkele Opening de Dubbele PP heeft
aangevinkt.

Aantal: Geef hier het gewenste aantal te snijden passe-partouts in.
Type opening: Hier is het type opening zichtbaar wat is ingegeven bij menu Enkele
opening.
Hoek/Top: Hier is de maat zichtbaar van de hoek/top die is ingegeven bij menu Enkele
opening.
Kleur PP: Geef hier de code in die u gebruikt voor een bepaalde kleur karton of klant.
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Ook de Instellingen Nesten moeten worden ingevuld:
Nesting Kleur: Code die u gebruikt voor een bepaalde kleur karton of klant.
Karton soort: Het is belangrijk om hier de juiste waarde te selecteren. Het programma kan
dan de exacte binnen en buiten maten berekenen. Als u de verkeerde karton dikte
selecteert, zal dat resulteren in verkeerde buiten afmetingen.
Nesten: Na het klikken op deze knop berekend het programma de openingen in de
opgegeven karton afmetingen en een ontwerp wordt getoond.

Alle gegevens zijn nu verwerkt in een multi-opening file. Deze kan gesneden worden middels
het Multi-Opening menu.

Sluit dit scherm, sluit ook het Nesten scherm en ga naar het tabblad Multi-Opening.

Het Passe-partout ontwerp scherm verschijnt weer.

Klik op Snijden om de passe-partouts te snijden.
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Voorbeeld ontwerp.

Tip:
Spuit wat lijm op het beschermkarton voordat u het passe-partoutkarton op de machine legt.
Tijdens het snij proces blijven de uitsnede dan hechten en vormt het een steviger geheel.
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10 Kalibreren

10.1 Algemeen

De juiste instellingen in het menu Instelling worden verkregen door de machine op een
aantal punten te kalibreren.

Door de dikte correctie te compenseren voor de verschillende karton diktes wordt een juiste
opening met minimale oversneden verkregen. 

De positie van de nylon voet heeft invloed op de oversneden in de hoeken van de
passe-partout. Indien de hoeken van de passe-partout niet correct worden gesneden dient
de positie van de nylon voet te worden gecontroleerd.

Gedurende de productie van passe-partouts kan de nylon nylon voet slijten of mogelijk
verplaatsen. Dit is te wijten aan wrijving en schokken van de op en neer gaande bewegingen
van de snij kop. 

Aan de markering aan de zijkant van het nylon voetje is te zien of de drukvoet eventueel wat
is verschoven

BELANGRIJK: De ondersteuningsschroef (A) moet het mes net raken.
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De nylon voet is verstelbaar door de twee schroeven aan de onderzijde wat los te draaien.
Wordt de nylon voet van het mes af bewogen dan vergroot dat de oversneden.
Ook de diepte van het mes is belangrijk. Probeer een passe-partout te snijden met een
minimale mes diepte instelling op deze manier wordt het mogelijk om het maximale aantal
passe-partouts te snijden met één mesje. 

Als de positie van de nylon voet is ingesteld dient een passe-partout gesneden te worden
om de Kalibratie te controleren.

10.2 Kalibreren van de kartondikte

VOORBEELD:
§ Stel de karton dikte in het Instellen menu in op 2,25 mm.
§ Stel de correctie voor de linkse en onderste rand in op nul (0
§ Snij een passe-partout met buiten afmetingen van 150 mm x 150 mm en een rand

breedte van 25 mm.
§ Meet de binnen maten van de opening.

Theoretisch zou de opening 100 mm moeten zijn.

Er zijn nu 3 mogelijkheden:

1. Opening is goed.
Als de opening goed is verander dan niets aan de dikte correctie.

2. Opening is kleiner:
Als de afmetingen van de opening kleiner zijn bijvoorbeeld 99,5 mm, dan dient de helft van
het verschil, 100 -99,5 = 0,5 delen door 2 = 0,25 mm, opgeteld te worden bij de waarde in
het settings menu. De dikte van karton was ingesteld op 2,25 + 0,25 = 2,5 mm 

3. Opening is groter.
Als de afmetingen van de opening groter zijn bijvoorbeeld 100,5 mm dan dient de helft van
het verschil, 100 -99,5 = 0,5 delen door 2 = 0,25 mm, afgetrokken te worden van de waarde
in het settings menu. De dikte van karton was ingesteld op 2,25 - 0,25 = 2,0 mm

Snij een passe-partout en controleer of de correctie’s goed zijn.
Als de binnen afmetingen goed zijn moeten de linker en onderste rand nog gecontroleerd
worden.

10.3 Kalibreren van de randbreedte.

Voordat de randen ingesteld worden, moet eerst de binnenmaat kloppen.

Voorbeeld:
De juiste rand breedte zou 50 mm moeten zijn. 
Meet de linker en onderste rand. 

Er wordt bijvoorbeeld nu een linker rand breedte van 49,5 mm gemeten. De juiste breedte
zou 50 mm moeten zijn, het verschil 50 – 49,5 = 0,5 mm. Deze waarde dient nu te worden
gecorrigeerd in het vakje Correctie Links.
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Stel de oude waarde was 23 dan wordt de nieuwe waarde  23-0,5=22,5 mm.
 

Controleer met dezelfde procedure de onderste rand en vul de correctie waarde in bij
Correctie Onder.
Na het inbrengen van de nieuwe correctie waardes dient er tenslotte nog een passe-partout
gesneden te worden om de afmetingen van de randen te controleren.

Opmerking:
De rechter rand en de bovenste rand krijgen bij een instelling altijd automatisch de juiste
rand breedte. Is dit eventueel niet het geval dan is dat te wijten aan het onnauwkeurig meten
van de buiten maten van de passe-partout. 

10.4 Kalibreren van de snij kop

10.4.1 Rechthoek:

Met de Timing kunnen we de tijd instellen die nodig is om het mesje volledig in het karton te
duwen.
Indien de Timing niet goed staat geeft dit oneffenheden op de 45 graden snijlijn van de
opening. Klik hier voor het Instellen van de Timing 

Na de instelling van de timing wordt de positie van de snij kop voor de rechthoek positie
gekalibreerd.

Snij, vanuit de achterzijde, een rechthoekige opening van minimaal 70 mm.
Controleer of de gesneden hoek precies haaks is.

ENKELE MOGELIJKE SITUATIES:

In deze situatie staat het mes te veel naar links.
Door de instelling te wijzigen in het menu Instelling bij de optie Mes Correctie Rechthoek
kunnen we het mes software matig naar rechts draaien. Gebruik kleine stapjes om de positie
van het mes te wijzigen.
Een volledige rotatie van de snij kop bestaat uit 800 stappen.
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Het toevoegen van 1 stap aan de Rechthoek waarde betekend 1 stap naar RECHTS.
Het verminderen van 1 stap aan de Rechthoek waarde betekend 1 stap naar LINKS.

In deze scherm afdruk staat de snij kop voor de rechthoek 2 stapjes naar links.

In deze situatie staat het mes te veel naar rechts.
Door de instelling te wijzigen bij de optie Mes Correctie kunnen we het mes software matig
naar links draaien. Gebruik kleine stapjes om de positie van het mes te wijzigen.

Uitsluitend kan het eerste gedeelte van de snede ingesteld worden. Gebruik kleine stapjes
om de snij kop in te stellen. Maak enkele proef openingen om de juiste instelling van de snij
kop te vinden.

10.4.2 Ovaal:

Met de timing kunnen we de tijd instellen die nodig is om het mesje volledig in het karton te
duwen.
Indien de timing niet goed staat geeft dit oneffenheden op de 45 graden snijlijn van de
opening.
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Klik hier voor het Instellen van de Timing.

Na de instelling van de timing wordt de positie van de snij kop voor de ovaal gekalibreerd.

Grbruik voor de calibratie een karton van 400x500 mm.
Begin vanuit het midden een opening te snijden van 60x40 en vergroot de opening iedere
keer met 2 cm.
Alleen als de opening groter wordt is de calibratie beter zichtbaar.

Er zijn drie situaties mogelijk :

1. De snijlijn komt links van het begin terecht.
2. De snijlijn komt rechts van de begin terecht.
3. De snijlijn sluit aan op de vorige lijn.

Voor een basisinstelling:

Tip:  Als de rechthoek goed gecalibreed is , dan is de ovaal meestal 2 tot 3 posities  links
van de rechthoek te vinden.
Controleer of er op de 45° snijlijn onregelmatigheden te zien zijn.

ENKELE MOGELIJKE SITUATIES:

Hieronder is de uitsneden in de cirkels uitvergroot.
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Situatie1
In de overlapping van de snede is een kleine verhoging te zien.

In deze situatie staat het mes te veel naar links. In de overlapping van de snede is een
kleine verhoging te zien. Door de instelling te wijzigen in het menu Instelling bij de optie
Mes Correctie Ovaal kunnen we het mes software matig naar rechts draaien. Gebruik kleine
stapjes om de positie van het mes te wijzigen.
Een volledige rotatie van de snij kop bestaat uit 800 stappen.

In deze scherm afdruk staat de snij kop voor de ovaal 4 stapjes naar links.
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Situatie 2
Het begin en het einde van de snede sluiten niet op elkaar aan.

In deze situatie staat het mes te veel naar rechts. Het begin en het einde van de snede
sluiten niet op elkaar aan. Dit is zichtbaar aan een klein stukje karton dat loslaat aan het
begin en einde van de snede. Door de instelling te wijzigen in het menu Instelling bij de
optie Mes Correctie Ovaal kunnen we het mes software matig naar links draaien. Gebruik
kleine stapjes om de positie van het mes te wijzigen.
Een volledige rotatie van de snij kop bestaat uit 800 stappen.

Het toevoegen van 1 stap aan de Ovaal waarde betekend 1 stap naar RECHTS.
Het verminderen van 1 stap aan de Ovaal waarde betekend 1 stap naar LINKS.

Uitsluitend kan het eerste gedeelte van de snede ingesteld worden. Gebruik kleine stapjes
om de snij kop in te stellen. Maak enkele proef openingen om de juiste instelling van de snij
kop te vinden.

TIP:
Bespaar op karton door zo veel mogelijk openingen uit een stuk passe-partout te halen.
Maak de hoogte van de ovaal telkens 1,5 maal groter dan de breedte van de opening.

Als de kalbratie van de snij kop voor de ovaal eenmaal goed is uitgevoerd zal dat gelden
voor alle andere verschillende situaties.
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Het snijden van een opening van ongeveer 400 x 500 geeft het beste resultaat om de snij
kop voor de ovaal te kalibreren.

Een kalibratie met de instellingen voor een grote opening zijn vaak ook goed voor kleine
openingen.
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11 Instellingen

11.1 Instellen Pneumatiek

De manometer op het linker reduceer ventiel dient te worden ingesteld op 4 kgf/cm.

De manometer op het rechter reduceer ventiel dient in de meeste gevallen te worden
ingesteld op 3,2 kgf/cm.

11.2 Instellen Karton dikte

De instellingen voor de karton dikte worden aangebracht in het menu Instelling.

Met de + en de – toets kunnen we een regel toevoegen of verwijderen uit de karton lijst.

Om een nieuwe dikte karton in de lijst op te nemen dienen de volgende onderwerpen te
worden ingebracht:
Naam:
Kies een korte logische naam die iedereen begrijpt;
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Dikte:
Voorbeeld: Het karton is 2 mm dik, voeg dan 0,5 mm toe voor de oversnede zodat de
waarde in totaal 2,5 mm is. Voer met deze instelling een test uit en kijk of de oversnede niet
te groot of te klein is. Wanneer karton gesneden wordt van meer dan 3mm voeg dan 0,8 tot
1 mm toe.

Mes cor.:
De Mes correctie is de extra rotatie van het mes. Wanneer karton gesneden wordt van meer
dan 2 mm moet in sommige gevallen de rotatie van het mes met -1 of -2 stapjes worden
ingesteld om een juiste hoek van 90° te verkrijgen.

Alle andere velden in de lijst worden niet ingevuld of hebben de waarde 0.

11.3 Instellen mes diepte

.

Klik op Instel Mes. De snij kop draait nu zodanig dat het mes instel wieltje goed bereikbaar
wordt.

Draai het wieltje naar rechts om het mes dieper te zetten.
Draai het wieltje naar links om het mes ondieper te zetten.

FOTO PLAATSEN
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11.4 Instellen Seriële poort

Ga naar het menu tabblad Instelling om de juiste poort in te stellen

1) Klik op zoek poorten: Het programma zoekt de beschikbare poorten.

2) Selecteer de juiste poort  zodat de poort actief wordt.

 

11.5 Instellen van de Timing

Met de timing kunnen we de tijd instellen die nodig is om het mesje volledig in het karton te
duwen.
Indien de timing niet goed staat geeft dit oneffenheden op de 45 graden snijlijn van de
opening.
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Vervang plaatje
Na het klikken van de knop Setup in het menu Instellingen verschijnt onderstaand menu. In
dit menu kan door middel van een schuif knop de tijd ingesteld worden die nodig is om het
mesje volledig in het karton te duwen. De timing dient ingesteld te worden voor rechthoekige
en ovale openingen.

dient 
Nieuw plaatje ivm Rectangle
Nieuw plaatje ivm Oval/Round
Voordat de test wordt uitgevoerd dient eerst gecontroleerd te worden of de beide
manometers achter op de machine de juiste druk aangeven. (Meter links = 4 Kgf/cm, meter
rechts  = 3,2 Kgf/cm). Stel de druk eventueel bij door de knoppen die zich bevinden aan de
bovenzijde van het pneumatische systeem.

Door op de knop Test te klikken kan de timing worden getest. De test beweegt het mes 10
maal in en uit het karton.

Let er tijdens de test op dat het mesje soepel in en uit het karton bewogen wordt. Indien het
mes niet soepel beweegt kan dat behoudens aan de instelling van de timing ook aan de
ingestelde luchtdruk liggen. 

In de meeste gevallen is voor de rechthoek een instelling van 200 ms. goed. 

Voor de ovaal is in de meeste gevallen een instelling goed die ligt tussen de 150 en 200 ms.
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Na het beëindigen van de test worden de instellingen opgeslagen in het geheugen van de
besturingskast

11.6 Instellen van de start positie

De machine is voorzien van 2 mechanische stops. Deze bepalen de start positie van de
horizontale en verticale bewegingen. Om de machine in de start positie te brengen dienen
eerst de motoren te worden uitgeschakeld.

De motors kunnen worden in of uitgeschakeld met de knoppen in het menu Machine
Bediening.

Door te klikken op de knop Motoren Uit worden de horizontale en verticale motoren
uitgeschakeld. In deze situatie kan de brug en de snij kop handmatig naar de start positie
gebracht worden.

Door te klikken op de knop Motoren Aan worden de horizontale en verticale motoren weer
ingeschakeld en geblokkeerd in hun start positie.
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12 Nuttige tips

Nuttige tips

Als er tegen de achterkant van een gesneden passe-partout wordt gekeken kloppen de
maten van de bovenste en rechter rand niet.
ü Als de maten van de rand aan de bovenzijde en rechterkant niet overeenkomen met

de ingestelde maten is dat veelal te wijten aan niet juiste buitenmaten.

 Ondanks dat de mesdiepte juist is ingesteld, wordt het karton niet doorsneden.
ü Controleer het mesje op slijtage. Vervang het mesje.

Het mesje breekt regelmatig en de snedes zijn rafelig.
ü Contoleer of het mes ondersteuningsschroefje juist is afgesteld. 

In de hoeken van de passe-partout zijn oversnedes zichtbaar.
ü Kalibreer ……. 

De maat van het venster van de passe-partout is te groot /klein.
ü Kalibreer ………..

De snedes zijn niet mooi recht.
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13 Historie Instellingen

Klant

Datum

Maat eenheid          

Correctie Links          

Correctie Onder          

Kunststof voet          

Machine breedte          

Machine hoogte          

V-groef voor          

V-groef achter          

V-groef breedte          

Mes Positie V-groef          

Mes Positie Voor          

Mes Correctie rechthoek          

Mes Correctie ovaal          

Timing rechthoek          

Timing ovaal          

Correctie horizontaal          

Correctie verticaal          

Seriële  poort          
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