WINPLOT JA
VINYYLILEIKKURI
Käyttöohje
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Vinyylileikkuri
Tekomon vinyylileikkuri on mallia SummaCut D-60R. Sillä voi leikata vinyylitarraa ja
lämpösiirtomateriaalia. Lämpösiirtomateriaalin voi siirtää tekstiiliin Tekomon lämpöprässillä.
Prässin käyttöön on oma ohje.
Kun olet saanut vektorikuvan valmiiksi Inkscape-ohjelmalla, laita vinyylileikkuri valmiiksi leikkausta
varten. Valitse joko vinyylitarrarulla tai lämpösiirtorulla riippuen siitä, haluatko tehdä vinyylitarran
vai tekstiilipainatuksen. Rullat löydät vinyylileikkurin vierestä.
Vinyylitarrarulla on leveämpää ja sen taustassa on valmistajan logo. Lämpösiirtomateriaalin rulla
on kapeampi ja tausta joko täysin valkoinen tai värillinen. Jos olet epävarma, onko materiaali
vinyyliä vai lämpösiirtokalvoa, kysy päivystäjältä apua.
Huom! Vinyylitarraa ei saa laittaa lämpöprässiin!
LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIRULLA: Leveys 50cm

VINYYLITARRARULLA: Leveys 61cm. Materiaali paksumpaa kuin lämpösiirtomateriaali

Materiaalin hinta on 1€/10 cm. Hinta on aina alkavalta 10 cm:ltä eli jos valmis leikattu kuvio on
12 cm, sen hinta on 2€. Materiaali maksetaan leikkauksen jälkeen.
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1. Materiaalin asettaminen vinyylileikkuriin
Laita leikkuri päälle takana oikealla olevasta virtakytkimestä.
Materiaali lasketaan koneen takana olevien rullien väliin ja sen etureuna tuodaan leikkurin läpi
kuten kuvassa alla.


Vinyylitarrassa väripuoli ylöspäin



Lämpösiirtomateriaalissa kirkas kalvopinta alaspäin.
Osassa materiaaleja molemmat puolet ovat värillisiä, toisissa vain kalvopinta. Voit myös
kokeilla kuoria materiaalia hieman reunasta.

Kysy jos olet epävarma!

Lämpösiirtomateriaalin eri puolet
Liikuta syöttörullat takana olevista kahvoista noin sentin päähän materiaalin reunoista.
Älä liikuta niitä edestä!
Vasen rulla naksautetaan paikalleen jonkun valkoisen kolmion kohdalle ja oikea valkoisella viivalla
merkitylle alueelle. Jos rullat eivät ole merkityissä kohdissa kone ei lähde lataamaan materiaalia.
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Kun materiaali on suorassa ja syöttörullat kohdillaan, nosta laitteen takana oikealla oleva vipu
pystyasentoon. Syöttörullat laskeutuvat kiinni materiaaliin ja leikkuri lataa materiaalin. Laite ottaa
materiaalia sisään pitkän pätkän ja vie sen takaisin laskien käytettävissä olevan leikkauspinta-alan.

Jos näyttää siltä, että materiaali lähtee rullautumaan koneeseen väärin, esimerkiksi vinoon,
keskeytä lataus laskemalla vipu alas ja asettele materiaali sekä syöttörullat uudestaan tarkemmin.
Varsinkin lämpösiirtomateriaali saattaa lähteä latautumaan väärin, sillä se on vinyylimateriaalia
liukkaampaa
Kun laite on ladannut materiaalin, tarkista että leikkauspää on lähellä reunaa, jotta materiaalia ei
mene hukkaan. Leikkaus alkaa aina leikkauspään kohdalta.
Leikkurin päällä olevilla nuolipainikkeilla voi siirtää materiaalia. Paina ylöspäin-nuolta, kunnes
materiaalin reuna on leikkuupään lähellä ja hyväksy muutos Enter-painikkeella.
Seuraavaksi voit siirtyä tietokoneelle ja käynnistää vinyylileikkurin Winplot-nimisen
ohjausohjelman.
Siirrä materiaalia

Leikkauspää

Hukkaan menevä materiaali
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2. Kuvan tuominen Winplot-ohjelmaan
Vinyylileikkuria ohjataan Winplot-ohjelmalla. Sillä voi tehdä monenlaisia muutoksia leikattavaan
kuvaan, mutta ohjelmassa ei voi luoda uutta vektorigrafiikkaa, esimerkiksi tekstejä tai kuvioita.
Käynnistä Winplot ja avaa tekemäsi pdf-tiedosto valitsemalla Design → Open. Varmista että kuva
avautuu oikein.
Mikäli havaitset kuviossa ongelmia, kokeile tehdä muutoksia Inkscape-ohjelmassa. Jos esimerkiksi
näet päällekkäisiä leikkausviivoja kahden objektin risteämiskohdassa, yhdistä objektien polut
Inkscapen Polku-valikossa.
Jos tiedosto aukeaa tyhjänä, Inkscapessa on voinut tallentua bittikarttakuva vektorikuvan sijasta.
Toinen syy tyhjään tiedostoon tai puuttuviin viivoihin voi olla väärä väri. Esimerkiksi punainen väri
vektorikuvassa ei näy välttämättä WinPlotissa. Palaa Inkscapeen ja tee vektorimuunnos uudelleen
tai muuta värit mustaksi.

Liikuta objekteja

Asettelutyökalut
Asettelutyökalut

Pyöritä objekteja

Lähetä kuva leikkurille

Peilaustyökalut

Valittujen objektien mitat
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3. Kuvion muokkaaminen
Valitse muokattava objekti.
Edit-valikosta Un-Group-toiminnolla voit irrottaa kuvion osia toisistaan. Osia voi poistaa tai siirtää
yksittäin. Tarvittaessa voit muuttaa kuvion takaisin kokonaisuudeksi valitsemalla kaikki sen osat ja
sen jälkeen Edit-valikosta Group-toiminnon.
Kuvio on hyvä muuttaa oikean kokoiseksi tässä vaiheessa. Jos haluat tarkat mitat, avaa Editvalikosta Rescale-valinta. Mitat annetaan millimetreinä. Laittamalla raksin kohtaan Percentage
Rescale voit muutaa kuvan kokoa prosenttilukuna. Kokoa voi muuttaa myös vetämällä kuvion
nurkasta.

Tämä valinta säilyttää
kuvan suhteet
alkuperäisinä

Jos kuviosi korkeus on paljon leveyttä suurempi, mutta pienempi kuin rullan leveys,
materiaalin säästämiseksi se kannattaa kääntää vaakatasoon. Valitse kuvio ja käännä se
työkalurivin 90°-painikkeella.

Jos olet tekemässä tekstiiliin siirrettävää kuviota, muista kääntää kuva
peilikuvaksi Flip horizontally -näppäimellä, sillä lämpösiirtomateriaali
asetetaan tekstiiliin peilikuvana!
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4. Kuvion lähettäminen leikkurille
Kun materiaali on ladattu ja haluttu kuvio valmis, lähetä se vinyylileikkurille
Send to cutter -painikkeella. Kuittaa avautuva mittaikkuna painamalla OK.
Avautuvan valikon Output-välilehdeltä löytyvät tärkeimmät asetukset.
Muilla välilehdillä oleviin asetuksiin ei tarvitse koskea.

Jos haluat useita kopioita tarrasta, voit
määritellä sen jo tässä.

No Feed -valinnalla leikkuri hyödyntää
materiaalin tarkasti sijoittamalla seuraavan
leikkauskuvion edellisen viereen, mikäli
kuvio mahtuu siihen.
Weed Box luo kuvion ympärille reunuksen
joka helpottaa perkausta. Suositellaan
käytettäväksi, mutta ei ole pakollinen.

Lähetä kuvio
vinyylileikkurille.

Send to cutter -painike lähettää kuvion vinyylileikkurille ja aloittaa kuvion leikkaamisen.
Mikäli valitsit Winplot-ohjelman leikkausvalikossa No feed -vaihtoehdon, voit hyödyntää kuvion
vasemmalle jääneen materiaalin. Voit vaikka leikata saman kuvion useaan kertaan vierekkäin.
Lähetä kuvio leikkurille uudestaan Send to Cutter -painikkeella. Leikkaus alkaa taas siitä, missä
leikkuupää on sillä hetkellä. Huom! Älä sulje ohjelmaa.
Jos leikkaus jostain syystä pitää keskeyttää, paina leikkurin päältä Exit-painiketta.
Älä missään nimessä koske sormillasi leikkuupäähän!
Huomaa, että pieleen mennyttä materiaalia ei voi käyttää uudelleen.
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5. Valmiin kuvion perkaaminen ja kiinnittäminen
Vinyylileikkuri on nyt leikannut kuvion! Vie materiaalia alaspäin nuolipainikkeilla leikkurin päältä,
kunnes kuvion yläreuna on leikkausuran alapuolella.
Leikkaa kuvion osuus rullasta leikkurityökalulla, jonka löydät koneen vierestä. Pidä kevyesti toisella
kädellä kiinni materiaalin reunasta. Aseta leikkuri uraan, paina kevyesti ja vedä oikealle uraan
pitkin.

Leikkausura

Lopuksi laske oikealla oleva vipu alas, rullaa materiaali pois koneesta, kiinnitä rulla teipillä ja aseta
se samaan paikkaan mistä otit sen.

Käy nyt lunastamassa leikattu materiaalisuikale itsellesi tietotorin päivystäjän luona.
Materiaalin hinta on1€ / 10 cm aina alkavalta 10 cm:ltä.

Tarrasta pitää vielä poistaa ylimääräinen materiaali.
Tätä toimenpidettä kutsutaan perkaamiseksi. Mitä tarkempia yksityiskohtia kuvassa on, sen
hankalampaa perkaus on. Perkaukseen on avuksi tarjolla pinsettejä ja saksia.
Jos kuvio on yhtenäinen tarra, se on nyt valmis, ja voit kiinnittää sen haluamaasi paikkaan. Mikäli
kyseessä on lämpösiirtokuvio, jonka aiot siirtää kankaaseen, etsi käsiisi lämpöprässin käyttöohje.
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Jos kyseessä on ei-yhtenäinen vinyylitarra, kuten teksti kuvassa alla, voit käyttää siirtoteippiä
kuvion siirtämiseksi halutulle pinnalle. Siirtoteippi löytyy Tekomon hyllystä

Leikkaa teipistä sopiva pala ja aseta se peratun tarran
päälle. Paina kuvio kiinni teippiin lastalla. Kannattaa
käyttää voimaa kuvion siirtymisen varmistamiseksi ja
käsitellä pienet yksityiskohdat lastan kärjellä. Iso kuvio
saattaa tarttua helpommin kuin pieni.
Huom! Siirtoteippiä ei käytetä lämpösiirtomateriaalissa.
Kun haluat kiinnittää tarran pinnalle, poista tarran
takana oleva paperi. Irrota se varovasti ja varmista,
että kaikki tarran osat jäävät kiinni siirtoteippiin.
Asettele kuvio halutulle puhtaalle pinnalle, paina kuvio
kiinni ja varmista tarttuvuus lastalla.
Ota siirtoteippi varovasti irti. Kuvion pitäisi jäädä
pinnalle. Mitä pienempiä yksityiskohtia kuviossa on,
sen hankalampaa kiinnittäminen siirtoteipillä on. Myös
kiinnityspinta vaikuttaa tarran pysyvyyteen.

6. Työskentelyn lopettaminen
Jos et ole vielä irrottanut materiaalia leikkurista, tee se lopuksi. Laske koneen takana oikealla oleva
vipu alas ja kerää materiaali rullalle. Teippaa rulla kiinni maalarinteipillä ja laita se leikkurin alle
laatikkoon.
Palauta käyttämäsi työkalut oikeille paikoille ja siivoa jälkesi!
Voit tallentaa Winplot-ohjelmalla tehdyn tiedoston omalle muistitikulle, jos haluat tulevaisuudessa
leikata samanlaisia tarroja.
Sulje lopuksi ohjelmat ja sammuta vinyylileikkuri takana olevasta virtakytkimestä.
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Yli jääneen materiaalin hyödyntäminen
Vinyylileikkuriin voi ladata pieniäkin materiaalipaloja. Teoriassa palan vähimmäismitat voivat olla
leveys 7 cm ja pituus 5 cm. Aina ei ole takeita, että laite osaa leikata näin pientä materiaalin palaa.
Esimerkkikuvissa materiaalin leveys on 33 cm ja pituus 7 cm. Se voidaan ladata vinyylileikkuriin.
Asettele syöttörullat kohdilleen palan reunoihin: vasen rulla valkoisen kolmion kohdalle ja oikea
valkoisen viivan alueelle. Nostaa vipu ylös. Kone lataa materiaalin sisään ja mittaa sen.

Lähetä kuvio leikkurille tavalliseen tapaa Send to Cutter -valinnalla.
Jos kuvio ei mahdu materiaalille, kone ilmoittaa siitä Design too big for cutting area! -ilmoituksella.
Paina peruuta ja pienennä kuviota tai vaihda materiaali.
Kone jättää aina muutaman sentin marginaalit, joten materiaalista menee väistämättä aina vähän
hukkaan.
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FlexCut eli läpileikkauksen määrittäminen
Winplot-ohjelmassa leikkuri voidaan määrittää leikkaamaan materiaalin läpi. Tätä kutsutaan
FlexCut-leikkaamiseksi.
FlexCut voi olla käytännöllinen tietyntyyppisissä tarroissa. Valitse ensin objekti, jonka haluat
leikata läpi. Muuta se punaiseksi värivalikosta.
Lähetä kuvio leikkurille Send to cutter -painikkeella ja varmista, että Output-valikossa on valittu
Cut red lines in FlexCut mode. Leikkuri leikkaa kokonaan läpi kuvion punaisista viivoista
Huom! FlexCut-leikkaus saattaa kuluttaa enemmän vinyylitarraa, koska tällöin vinyylileikkuri ei
osaa käyttää yli jäänyttä tarramateriaalia. Leikkurille lähetettävässä kuvassa voi olla sekä FlexCutobjekteja että normaaleja objekteja. FlexCut-ominaisuutta ei tule käyttää
lämpösiirtomateriaaleissa!
Värivalikko
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Tarkista tämä valinta!

