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 الصورة الرئٌسٌة للجهاز
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 خطوات التركٌب

 

 

 بٌن منفذ الجهاز ومنفذ الكمبٌوتر كما فً الصورة باألعلى. USBتوصٌل كبل  -

 الدور للنمش على المجوهرات الدائرٌة الشكل. Rotaryتوصٌل كبل  -

 . Foot Switchتوصٌل كبل  -

 توصٌل كبل التغذٌة الرئٌسً. -
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 الضبط  البرمجً للمكنة
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لمولد اللٌزر على لٌمة عالٌة ولفترة : نظرا لالستخدام ٌنصح بعدم وضع مصدر الطالة مالحظة

 طوٌلة حفاظا على عمر مولد اللٌزر.

 % من الطالة العظمى.50على لٌمة  Powerكما نالحظ فً الصورة باألعلى تم ضبط الطالة 

 مع مراعة التردد المفضل هو :  KHZ 80-20ضبط لٌمة التردد: ٌمكن ضبط التردد ضمن مجال  -

20 KHZ. 

 

 

 ضبط البعد البؤري لعدسة اللٌزر )تركٌز اللٌزر( -

تعتمد عملٌة النمش والمص فً هذه اآللة على تركٌز أشعة اللٌزر الى أكبر تركٌز على المطعة  -

 المشغولة.
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 : focus الطرٌمة المدٌمة واألساسٌة لضبط التركٌز

 طول أشعة اللٌزر تدوٌر عجلة ضبط االرتفاع لتحدٌد -

 

 مم/ثا1000% واضبط السرعة على  60أو  50ضبط طالة البور على : اعلى سبٌل المثال 

ومن ثم ضع الصحٌفة التً ترٌد أن تنمش علٌها على طاولة العمل وافتح طالة اللٌزر و ماسح اللٌزر 

 وضع اللوحة او الصفٌحة فً المكان المناسب 

 " mark sel " و"continue انتً "فً برنامج  السفت وٌر علم على خ

 

وفً نفس الولت لم بتدوٌر ممبض الدوران وعندما تجد ألوى ضوء للٌزر  Markومن ثم اضغط على زر 

 ٌز المناسب للعمل,تكون وصلت الى الترك

فً حال عدم الوصول الى التركٌز المناسب للعمل لم بتدوٌر عجلة التدوٌر لألعلى واألسفل حتى تحصل 

 النتٌجة التً ترٌدها.على 

حٌث عند لٌامن بتجرٌب ارتفاع التركٌز صعودا أو هبوط ستجد نتائج عالمات اللٌزر على الصفٌحة او 

 مختلفة حسب شكل العالمة أو النمش التً ترٌد ٌمكنن ضبط التركٌز.

 .ٌختلف التركٌز لطالة اللٌزر من مادة ألخرى ومن سماكة ألخرى وحسب الشكل المرغوب فً العمل
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 الطرٌمة الثانٌة لضبط تركٌز اللٌزر:

تموم الشركة بإضافة مؤشر النمطة الحمراء للجهاز وعند تطابك النمطتٌن نكون حصلنا على التركٌز 

 المناسب للعمل

 

 سم, كما فً الصورة التالٌة:23سم ٌكون االرتفاع المناسب للعمل هو 11*11من أجل مساحة عمل 
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 جٌد ٌمكن اآلن البدء فً عملٌة النمش.تم ضبط الماعدة بشكل  أنعد ب -1

 كٌفٌة النمش على األشٌاء الدائرٌة باستخدام الراوتر الدورا : -2

 

 وتثبٌت الراوتر فً المكان المناسب للعمل.ٌمكنن فن طاولة العمل ستجد البراغً فً األسفل 

 ٌجب التأكد من توصٌل الراوتر لبل البدء فً العمل.
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 : RotarytextMarkاختر  Laserافتح السفت وٌر ومن لائمة  -

 

 وستظهر لن النافذة التالٌة:

 

 وهو اصغر مساحة للكلمات المراد نمشها. :Part Diameter اضغط على 
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 كٌفٌة استخدام الراوتر الدوار للنمش على االشٌاء المستدٌرة :

 : SplitMark2اختر  Laserمن لائمة 

 

 النافذة التالٌة:ستظهر لن 

 

هنا تعنً لطر االشٌاء المستدٌرة ولٌس مساحة الكلمات, ثم   part diameter, لطر الجزءانتبه هنا

 " Param اضغط على "
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 وهو جزء المطر من المنتج. part diameterومن ثم اضبط  Yكما ٌظهر فً الصور اختر 

 الطريقة الثانية الستخدام الراوتر الدوار:
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 "  ولم بتمسٌم الرسمة الى السام RotaryMark اختر" Laserمن لائمة  -

 كل ما تحتاجه هو وضع تحدٌد المطر ووضع تحدٌد على خط التمسٌم -
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 مالحظات:

فً ظروف جٌدة وخاصة عند خلعها, وعند عدم استخدام  F-thetaٌجب الحفاظ على العدسة  -

 .الجهاز حٌث ٌجب تغطً العدسة بالغطاء المناسب

 خطوات ايقاف تشغيل الجهاز:

 أغلك زر ذو اللون األحمر. -

 .Scanner supply buttonأغلك كباس  -

 ثانٌة(.20)بعد اغالق الكباس انتظر  .Laser supply button أغلك كباس  -

 أغلك جهاز الكمبٌوتر. -

 أغلك ا -

 أغلك مفتاح الهواء. -

 ثانٌة. 40فً فصل الشتاء ٌجب تحمٌة الجهاز لمدة  -

-  

 

 


