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EastmanPRO gyorsismertető

Adja meg a kivágni kívánt jelölőfájlt (CMD, DXF, EDF 
stb.). Ehhez kattintson a „File” (Fájl) menü „Open File” 
(Fájl megnyitása) sorára az EastmanPro szoftverben. 
Keresse meg a megfelelő fájlt, majd kattintson az „Open” 
(Megnyitás) lehetőségre.
Az EastmanPRO legördülő menüjéből válassza ki a 
használni kívánt anyagot (ez csak akkor használható, ha 
az anyagfájlokat a felhasználó állította be és használja).
Kattintson a vágás (  ) ikonra. A képernyő háttere 
szürkéről sárgára vált, ami azt jelzi, hogy a szoftver 
elküldte a fájlt a berendezésre.
Terítse az anyagot az asztalra, ügyelve rá, hogy a széle 
egyenesen álljon a berendezés X-tengelyéhez képest.
Kapcsolja be a ventilátort és állítsa a rázószíjat kb. 
60 cm-re, a mechanikus felgyűrődések kisimításához.
Helyezze a lézermutatót az anyagnak arra a részére, ahol 
a vágást szeretné kezdeni. (Általában ez az anyagi bal 
alsó sarka).
Koppintson a ZERO (NULLPONT) gombra az érintő-
képernyőn. Az érintőképernyőn az X, Y és Z pozíciónak 
0-nak kell lennie.
A vágás indításához koppintson a NEXT (TOVÁBB) 
gombra az érintőképernyőn.
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Kapcsolja ON (BE) állásba a számítógépház hátoldalán 
található PIROS főkapcsolót (ha van ilyen), és kapcsolja 
be a vezérlőszekrényen található főkapcsolót is 
(a berendezés kezelővel ellentétes oldalán).
Kapcsolja BE a számítógépet, és várja meg, amíg 
a rendszerindítás  befejeződik.
Az EastmanPRO ikonra kétszer kattintva nyissa meg az 
EastmanPRO szoftvert.
Az EastmanPRO megnyitásakor megjelenik a „Do you 
want to look for Home Switch Positions?” (Szeretné 
ellenőrizni az alaphelyzet kapcsoló állását?) kérdés. 
Kattintson a YES (IGEN) gombra.
Az EastmanPRO ezt követően megkérdezi: „Do you want 
to check Limits?” (Szeretné ellenőrizni a határértékeket?) 
Kattintson a YES (IGEN) vagy a NO (NEM) gombra. 
Általában a NO (NEM) lehetőséget ajánlott választani.
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FIGYELEM: A megfelelő beindítás elmulasztása véletlen 
gépmozgást, személyi sérülést és/vagy a berendezés meghibá-
sodását okozhatja.

A berendezés nem mozog
Ha a mozgatóállvány kap áramellátást és a motorok is áram 
alatt vannak, ellenőrizze, hogy a szüneteltető lapok/gombok 
nincsenek-e bekapcsolva. Sárga szünet gomb világít a 
mozgatóállványon, ha a szüneteltetést bekapcsolta. Állítsa be 
a megszakító lapok pálcáit úgy, hogy azzal feloldja a fennálló 
szüneteltetést. Ha a mozgatóállvány nem kap áramellátást, 
és tolással elmozdítható, akkor keressen hibaüzenetet az 
érintőképernyőn, és keresse meg az ennek megfelelő részt a 
kézikönyv hibaelhárítással foglalkozó részében.

Legutóbbi hibák megkeresése
Kattintson a „View” (Nézet) menü „EastmanPRO log” 
(EastmanPRO naplózás) sorára. Ekkor létrejön egy szövegfájl, 
amely tartalmazza a berendezés legutóbbi műveleteit és az 
esetleges hibákat. Ez alapján azonosíthatók az ismétlődő hibák, 
és a fájlt elküldheti elemzésre az Eastman egyik technikusának.

Egyszerű hibaelhárítás

Zárja be az EastmanPRO szoftvert.
Kapcsolja ki a számítógépet. Ehhez kattintson a Windows 
képernyő bal alsó sarkában található „START” gombra, 
majd válassza ki a „Leállítás” lehetőséget.
Áramtalanítsa a számítógépet. Ehhez kapcsolja OFF 
(KI) állásba a számítógép házán található PIROS 
KAPCSOLÓT (ha van ilyen), és kapcsolja le a vezérlő-
szekrényen található főkapcsolót is (a berendezés 
kezelővel ellentétes oldalán).

Leállítás
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FIGYELEM: A megfelelő leállítás elmulasztása véletlen 
gépmozgást, személyi sérülést és/vagy a berendezés meghibá-
sodását okozhatja.
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Mit jelent a „Remove Common Lines” (Közös vonalak törlése), és hogyan állíthatom be?
A közös vonalak eltávolításával törölhetők a felesleges vagy kettőzött vágási vonalak 
az aktuális rajzról. A vonal eltávolításához három beállítási feltételnek kell teljesülnie. 
A beállítások a CutPro>Job Settings>Optimize Drawing (CutPro>Munkabeállítások> 
Rajzoptimalizálás) lapfülön találhatók. Ez a három beállítás a „maximális távolság,  
a maximális szög és a minimális hossz”. Az egyes beállítások részletes leírását az 
EastmanPRO Súgó menüje ismerteti.

Mi az az „LP angle” (LP-szög), és mit kell itt beállítani?
Az LP-szög egy adott szerszám emelési és süllyesztési szögét jelenti. Ez az az érintőszög, 
amellyel a szerszámot emelni és visszaengedni kell a vágás folytatásához. Ez megvédi 
a vágóélt a töréstől, és a vágás egyéni beállításához használható.
BEÁLLÍTÁSOK: Vonókésekhez: legfeljebb 89 fok. Kerek késekhez: tipikus esetben 30 foknál 
nem nagyobb. Toll és festékszóró: 179 fok.

Miből derül ki, hogy a rendszer megfelelően érzékeli a szerszámaimat?
A szerszámoknak ugyanabban a befogóban kell elhelyezkedniük a berendezésen, ahogyan 
az EastmanPRO képernyőjén láthatóak. Például: Ha az 1’’-os kerek kés az 1. befogóban van, 
akkor annak az 1. befogóban kell megjelenni a képernyőn. Ha nem a megfelelő szerszámokat 
érzékeli a rendszer, az súlyos kárt okozhat a szerszámokon és a vágófelületen. A rétegeket is 
a megfelelő szerszámhoz kell társítani az EastmanPRO képernyőn. 

Hol kaphatok további segítséget?
Az EastmanPRO Súgó menüje az összes funkciót ismerteti.

Hogyan léphetek kapcsolatba egy Eastman technikussal, ha további segítségre 
van szükségem?
Készítse elő a berendezés sorozatszámát.
Hívja a +1-(716)-856-2200 számot, és kérje a Műszaki Osztályt.
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