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Zoek het te knippen markeringsbestand (CMD, 
DXF, EDF, etc.) op door in de EastmanPro-software 
achtereenvolgens te klikken op 'File' en 'Open File'.  
Wanneer u het juiste bestand hebt gevonden, klikt 
u op 'Open'.
Kies het te gebruiken materiaal in het vervolgkeuze-
menu in EastmanPRO (doe dit alleen als de klant 
materiaalbestanden heeft geconfigureerd en deze 
gebruikt).
Klik op het pictogram Knippen.    De schermachter-
grond verandert van grijs in geel. Dit geeft aan dat 
het bestand naar de machine is verzonden.
Spreid het materiaal uit op de tafel en zorg dat het 
recht ligt ten opzichte van de X-as van de machine. 
Schakel de ventilator in en verplaats de band circa 
60 cm om mechanisch oprollen te elimineren.
Verplaats de laserpointer naar de plaats op het 
materiaal waar u met snijden wilt beginnen. (Dit is 
meestal de linkeronderkant van het materiaal.)7. 
Druk op het touchscreen op de knop ZERO.  De 
posities X, Y en Z moeten op het touchscreen nu op 
0 staan.
Druk op het touchscreen op NEXT om met snijden 
te beginnen.

Een bestand knippen
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2. 

3. 
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8.

Zet de rode hoofdstroomschakelaar op de achterzi-
jde van de computerkast (indien van toepassing) en 
die op de schakelkast (de schakelaar bevindt zich 
op de kast aan de andere kant van de operatorzijde 
van de machine) op AAN
Zet de computer AAN en wacht tot deze volledig is 
opgestart.
Dubbelklik op het pictogram EastmanPRO om de 
EastmanPRO-software te openen.
Na het openen wordt de vraag 'Do you want to look 
for Home Switch positions?' weergegeven. Klik op 
YES.
Daarna verschijnt de vraag 'Do you want to check 
Limits?'  Klik op YES of NO.

Opstartprocedures
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

WAARSCHUWING: Als u de machine niet goed op-
start, kan dat onverwachte bewegingen van de machine 
veroorzaken en leiden tot persoonlijk letsel en/of besch-
adiging van de machine.

De machine beweegt niet 
Als de stroom naar de brug en de motoren is ingeschake-
ld, moet u controleren of de pauzeerkleppen/-knoppen vrij 
zijn.  De  gele Pauze-knop op de brug gaat branden. Dit 
geeft aan dat de machine is gepauzeerd. Stel de pau-
zeerkleppen bij om eventuele pauzes op te heffen.  Als 
de brug geen stroom heeft en kan worden verplaatst door 
ertegen te duwen, moet u nagaan of er op het scherm 
een foutbericht wordt weergegeven en het hoofdstuk over 
problemen oplossen in de handleiding raadplegen.

Recente fouten opzoeken 
lik op View en vervolgens op EastmanPRO log.  Er wordt 
dan een tekstbestand gemaakt met recente machinebe-
werkingen en eventuele fouten.  Dit is een goede manier 
om terugkerende fouten te vinden en de gegevens des-
gewenst naar Eastman Tech te sturen.

Eenvoudige problemen oplossen

Sluit de EastmanPRO-software.
Schakel de computer uit door te klikken op de 
START-knop linksonder in Windows en selecteer 
Computer afsluiten.  
Schakel de machine zelf uit door de RODE 
SCHAKELAAR op de computerkast (indien van to-
epassing) en die op de schakelkast (de schakelaar 
bevindt zich op de kast aan de andere kant van de 
operatorzijde van de machine) op UIT te zetten.

Afsluitprocedures
1. 
2. 

3. 

WAARSCHUWING: Als u de machine niet goed op-
start, kan dat onverwachte bewegingen van de machine 
veroorzaken en leiden tot persoonlijk letsel en/of besch-
adiging van de machine.
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Veelgestelde vragen

Wat is Remove Common Lines en hoe pas ik die aan?
Remove Common Lines dient om overbodige of dubbele snijlijnen te verwijderen uit de huidige 
tekening.  De drie daarvoor vereiste criteria vindt u onder CutPro>Job Settings>Tabblad Op-
timize Drawing.  Een lijn kan alleen worden verwijderd als aan alle drie de criteria is voldaan.  
Zie het menu Help in EastmanPRO voor een volledige beschrijving van elke instelling.

Wat is LP angle en waarop moet die worden ingesteld?
De LP angle is de hoek waaronder een specifiek gereedschap omhoog en omlaag gaat.  Het is 
de hoek waaronder een gereedschap omhoog en vervolgens terug moet komen om het snijden 
voort te zetten.  Dit voorkomt dat het blad afbreekt en kan worden gebruikt om uw insnijdingen 
aan te passen.
INSTELLINGEN: Drag Knives: maximaal 89 graden, Round Knives niet meer dan maximaal 30 
graden, Pen en Airbrush: 179 graden.

Hoe weet ik of mijn gereedschappen juist zijn toegewezen?
Gereedschappen moeten op de machine op dezelfde bevestiging zijn aangebracht als op het 
scherm in EastmanPRO.  Bijvoorbeeld:  Als het ronde mes van 2,54 cm (1 inch) is aangebracht 
op Bevestiging 1, dan moet het ook op het scherm op Bevestiging 1 zijn aangebracht.  Als de 
verkeerde gereedschappen zijn toegewezen, kunnen de gereedschappen en het snijoppervlak 
ernstig beschadigd raken.  Lagen moeten op het EastmanPRO-scherm ook aan het juiste ger-
eedschap zijn toegewezen.  

Hoe vind ik extra hulp?
Alle functies worden uitgelegd in het menu Help van EastmanPRO.

Hoe neem ik voor verdere assistentie contact op met een technisch medewerker van 
EastmanPRO?
Zorg dat u het serienummer van de machine bij de hand hebt.
Bel naar +1-(716)-856-2200 en vraag naar de Technical Services.
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