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Bestand op server zetten

Zet je bestand op de FabLab Server (Z-schijf ) 
als Z:\jouwnaam\jouwfile
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Vinyl inladen

Druk de handle linksachter naar beneden.
Doe je vinyl van achteren in de machine en lijn het uit 

met de lengte-ribbels aan de voorkant.
Een afgesneden stuk werkt gemakkelijker dan van de 
rol. Zorg dat de rolwieltjes onder witte markeringen 

staan.
Trek de handle linksachter weer omhoog.

Proefstukje

Houdt de knop ‘Test’ op de machine een seconde 
ingedrukt.

De vinylsnijder snijdt een testpatroontje van een 
vierkantje in een cirkeltje.

Houdt het pijltje omlaag ingedrukt, het vinyl komt 
naar voren.

Kun je met een pincetje het cirkeltje er af kan trek-
ken, terwijl het vierkantje blijft zitten, 

 is alles goed.
Als het vierkantje ook meekomt, staat de mesdruk 

niet goed. Vraag een medewerker.

Applicatiefolie

Na het snijden van het vinyl plak je er 
applicatiefolie overheen.

Dit is een makkelijk middel om het backingfolie (de 
geblokte kant van het vinyl) eraf te halen en je vinyl 

toch mooi ergens op te plakken.

Je hebt evenveel backingfolie nodig als vinyl.
Rol het backingfolie uit over een grote tafel. 

Leg hierna voorzichtig je vinyl (met de kleur naar het 
plakkerige gedeelte van het applicatiefolie) op het 

applicatiefolie. 
Begin hiermee aan één kant van je vinyl. 

Met het applicatiefolie op je vinyl kun je het vinyl 
makkelijk vervoeren.

Bij het verwijderen van het backingfolie, let op dat 
alle letters blijven plakken aan het 

applicatiefolie.

Computer naast vinylsnijder

Open CorelDraw en open dan je file.
(Dubbelklikken op je file werkt niet)

Open ‘voorwerpeigenschappen’ onder ‘ven-
ster’. Stel hier de lijndikte in als haarlijn.

Formaat instellen

De machine geeft je een keuzemenu.
Kies ‘Edge’ als het materiaal nog op de rol zit.
Kies ‘Piece’ als je een afgesneden stuk hebt. 

Kies ‘Enter’.
De kop meet nu het bewerkbare oppervlak 
tussen de rolwieltjes en toont de waarden 

‘Width’ en ‘Length’ in het venster.
Voer deze waarden linksboven in bij 

CorelDraw (W boven, L onder, bij EDGE alleen 
de W).

Vinyl instellen

Plaats met de pijltjestoetsen de snijkop bij het 
beginpunt van je ontwerp.

Houdt ‘Origin’ een seconde ingedrukt.
Het venster geeft de ingestelde snelheid en 

mesdruk weer.

Controleren

Ga naar het afdrukmenu. Vul deze waarden 
ook in onder het tabje ‘Eigenschappen’ van de 

vinylsnijder in. 
Zo kun je bij preview zien of de te snijden vorm 

past op het materiaal.

Uitsnijden

Geef printopdracht ‘Ctrl-p’.
Ga naar de tab ‘Layout’.

Vink aan ‘Afbeelding opnieuw positioneren’ 
op: ‘Linksonder’.

Klik ‘Afdrukken’.

Paniek?  Toets ‘Pauze’ en eventueel ‘Reset’.
Druk nog eens ‘Pauze’ en de job wordt hervat.

Formaat 60 x oneindig

Het plakken

Ontvet het te beplakken oppervlak d.m.v. 
ammoniak, laat dit goed verdampen.

Er zijn twee manieren van plakken. Dat ligt aan het materiaal waarop je het vinyl gaat aanbren-
gen.

 Muren en canvas etc. worden droog geplakt.
Hier word het vinyl in een keer op het oppervlak aangebracht met een rakel. Altijd vanuit het 

midden rakelen. Dit zorgt voor de minste 
luchtbellen en vouwen.

Trek voorzichtig het applicatiefolie eraf.

Ramen, plexiglas , auto’s etc. kunnen nat geplakt worden.
Dit houdt in dat het oppervlak nat gespoten word met een mengsel van water met een klein 

beetje baby shampoo (dit is PH neutraal en 
tast het vinyl niet aan). 

Breng het vinyl aan op het oppervlak. Door het vochtige laagje is het vinyl nog een beetje te ver-
schuiven. Als het vinyl goed gepositioneerd is, begin je vanuit het midden met een rakel het water 

onder het vinyl uit te vegen. 
Hierna zit het vinyl vast aan het oppervlak. 

Laat dit even zitten en trek dan voorzichtig het applicatiefolie eraf.
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