
Честито! Поздравяваме Ви за Вашия избор!

Режещите плотери модел LYNX и PUMA са високопроизводителни ролкови плотери,
продукт на революционни нововъведения,отговарящ на изискванията на малки рекламни
агенции и производители на реклами. Лесни за работа, прецизни и надеждни машини!
За да оптимизирате работата на Вашия плотер, моля, прочетете внимателно това
ръководство.Желаем Ви приятна и ползотворна работа с Вашия нов плотер!
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Дръж за дъното

Не дръж за
вдлъбнатата част
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Глава 1.1 Първоначален оглед
Преди да започнете работа с плотера, моля, внимателно го разопаковайте и проверете
комплектацията му. Кашонът трябва да съдържа следните неща:
Режещ плотер,
Ръководство за потребителя (на английски и на български език),
Захранващ кабел,
Кабел за връзка с компютър по сериен канал (RS-232C),
Пинцети,
Нож,
Държач за ножа,
Уплътнител за държача на ножа - 4бр,
Стойка за ролно фолио,
Флумастер.

Допълнително се предлагат следните неща:
Алуминиева стойка,
Валове за ролково фолио - 2 бр,
Скоби за валовете за ролково фолио - 2 бр,
Водачи за валовете за ролково фолио - 4 бр,
Накрайници за ролки - 2 бр,
Ножове (оригинални и производство на “Микро АСУ”),
Държач за нож (оригинален и производство на “Микро АСУ”),
Тефлонова подложка,
Кабел за връзка с компютър по паралелен канал (Centronics).

За моделите LYNX/PUMA-132S стандартно е включена и алуминиева стойка с четири
колела. За моделите LYNX/PUMA-60 и LYNX/PUMA-30 алуминиевата стойка не влиза в
комплектацията на плотера, но може да се поръча допълнително.
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ВАЖНО: Винаги повдигайте плотера като го хващате за дъното на корпуса, а не
за вдлъбнатата част на пластмасовите капаци (фиг. 3).
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