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Vinylutskärning
För utskärningen behövs programmet Easycut Studio. Ladda ner trialversionen och montera utrustningen under
tiden det laddas ned/installeras.

Utrustning
För att skära ut vinyl för tryck behövs följande:

Låda med vinyl och diverse utrustning, skäraren och skärarstativ.
Montera skäraren och rullstavarna (finns i lådan) på stativet enligt nedan:
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Välj en lämplig vinylbit ur lådan. Ska du skära ut något litet (typ namn att trycka över bröstet), ta en av
restbitarna ur plastfickorna. Använd rullen om du ska trycka ett ryggmärke eller något annat stort. Om du
använder rullen, placera den på rullstavarna. Notera hållet på bilden! Använder du en restbit kan den hänga
fritt.

För in vinylen i skäraren och flytta hjulen så att två hamnar i kanten av vinylen och en i mitten. Dessa kan
vara tröga och man kan behöva ta i lite, men inte överdrivet mycket! Tryck sedan ner spakarna på baksidan.

Koppla in strömsladden (finns i lådan) och koppla in din dator via USB-sladden (finns också i lådan). Slå på
skäraren. Använd pilknapparna för att justera Force till 140 g och Speed till 300 mm/s.
Tryck på Option och sedan på pilarna för att se att allting rullar bra. Flytta skärhuvudet så att det är strax
innanför hörnet på vinylen. Tryck på Origin så använder skäraren positionen som utgångspunkt.
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EasyCut

Starta programmet och tryck på New Project. Ändra enhet till cm och bredd och höjd till 50 respektive 100 cm

Tryck på Trace.

Välj din bild (.png och .pdf verkar fungera, osäker på andra format). Var lite försiktig med hur bakgrunden på
bilden du använder är; om den är transparent kommer den tolkas som vit av programmet, vilket kan orsaka
vissa problem. Ändra sedan Mode till Single color och tryck på Update Preview. Om allt ser bra ut kan du
klicka på OK och gå vidare. Lek runt med inställningarna om previewen inte ser bra ut.
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Ställ in höjd och bredd för utskärningen. 28 cm i diameter är standard för ryggmärken. Spegelvänd sedan
horisontellt. Om du ska skära ut flera saker samtidigt, tryck på Ctrl+A, högerklicka och sedan på Merge.

Tryck på Preview och kontrollera att allting ser rimligt ut.

Figur 4: Gå in på Cutter / Cut with.

Gå in på Cutter / Cut with. Välj märket PixMax och modellen 721 och lägg till i listan. Stäng sedan fönstret.
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Gå slutligen in på Cutter / Cut with PixMax för att öppna dialogrutan i bilden. Alla inställningar ska vara
korrekta från början, så tryck bara på Cut!

Efter utskärningen
Ta en sax och klipp loss det du har skurit ut när maskinen är klar. Om det blir några större restbitar, lägg dem
i plastfickorna i vinyllådan. Släng alla bitar som är för små för att användas. Pilla sedan bort den utskurna
vinylen för att få ut det du vill trycka. Här kan det vara bra att använda en knappnål eller liknande för att
kunna få upp vinylen. Om det du ska trycka har små detaljer kan det vara klokt att hålla fast en detalj i taget
med en knappnål och försiktigt dra bort vinylen runtomkring för att inte riskera att detaljerna hänger med.
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Trycket
Koppla in tryckpressen. Ställ in den på 160 ◦C och vänta tills den blir varm.

Tryckmpressen.
Följ följande lista när pressen är varm:
1. Lägg på plagget utan vinyl. Se till att det ligger helt slätt mot ytan. (Om plagget har en dragkedja, öppna
den och lägg plaggets insida mot ytan.)
2. Tryck ner handtaget tills det ”låser sig” och en timer dyker upp på skärmen. Håll det nedtryckt i 5 sekunder
för att få ut fukt.
3. Lägg på vinylen på plagget med det utskurna mönstret nedåt och den släta plasten uppåt.
4. Tryck i cirka 25 sekunder för en vanlig t-shirt eller hoodie.
5. Kolla om tygstrukturen syns genom vinylen; om inte, tryck lite till.
6. Dra av den genomskinliga plasten.
7. Eftertryck i 3-5 sekunder.
Plagget är klart!
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