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      Informação importante
  
   Antes que você use sua plotter de recorte, certifique-se que você leu as precauções e 
instruções de segurança abaixo.

                           

Precauções de Segurança!

   Por questões de segurança, sempre segure a plotter de recorte firmemente pela base ao movê-
la. Não mova a plotter apertando a área de depressão em ambos os lados. 

2. Não derrube o suporte da lâmina, pois pode danificar as partes internas do suporte e a 
própria lâmina.
3. Durante a operação, não toque qualquer parte carro onde o suporte de lâmina é fixado.
4. Tome cuidado para que sua roupa ou cabelo não seja apanhado.
5. Sempre ligue o cabo de força a uma tomada aterrada utilizando uma estabilizador.
6. Use sempre o cabo de força, acessório que acompanha o equipamento. Não ligue o cabo de 
força de modo de ele fique dobrado ou fique preso entre objetos.
7. Não ligue o cabo de força à tomada secundária na qual outras máquinas estejam ligadas, 
nem use uma extensão. Há perigo de super aquecimento e de mau funcionamento da máquina.
8. Mantenha as ferramentas longe do alcance de crianças onde elas não podem 
alcançá-las.
9. Coloque sempre os pressionadores de vinil dentro das marcas brancas. 
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Cuidado!

Nunca pressione a alavanca de liberação superior e puxe a alavanca inferior de liberação ao 
mesmo tempo, como mostra a figura abaixo: 

          Pressione para baixo                                               Pressione para baixo

        Desabilitado                                                                                               Batente

                                         Puxe para cima para liberar                                                    
          Habilitado                  

 1. Informações Gerais

1.1     Introdução 

         A série JAGUAR IV Plotter de recorte, foi projetada para produzir imagens geradas pelo 
computador ou executar corte de contorno em folhas ou rolos de vinil.

1.2        Itens do pacote
        O pacote da série JAGUAR IV Plotter de recorte contém os itens listados abaixo, cheque-os 
cuidadosamente. Se algum item estiver faltando, consulte seu revendedor.

Nota: No caso das alavancas ficarem 
presas juntas, devido a operação 
incorreta, utilize a pinça para tirar a barra 
do batente ao pressionar a alavanca 
superior para abaixo. Mantenha a barra 
fora do batente enquanto libera.
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Itens Padrões

Plotter de recorte 1

Acessórios
Pedestal de mesa com suporte para rolo 1

Cabo Serial (RS-232C) 1

Cabo USB 1

Cabo de Alimentação AC 1

Cortador de Segurança 1

Pinça 1

Guia do Usuário em Português (em CD) 1

CD com driver de Instalação 1

Suporte de Lâmina 1

Lâmina 45º 1

Fita de teflon (extra) 1

Fita para corte de papel 1
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1.3      Aparência da JAGUAR IV

1.3.1   Visão Frontal

Cilindros Recartilhados:  Movem 
o material para frente e para trás 

durante a operação.
Carro da Ferramenta:  

Executa o corte com a lâmina ou 
caneta instalada.

Painel de Controle:  

Constituído de 14  botões, 
1 LED e 1 Visor que 

mostra as mensagens e 

menus.

Sulco: Sulco para 

corte do material 
utilizando o cortador 

de segurança.

Platten: Superfície para 

suportar e prender o 

material durante o corte. Réguas de alinhamento:

O material pode ser alinhado 
com  as réguas de alinhamento.

Fita de teflon: 

Fornece proteção 
para a lâmina durante 

o corte. 
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1.3.2     Visão Traseira

       1.3.3    Visão Lateral (Esquerda) 

  

Alavanca: Levanta ou abaixo 

os pressionadores do material.

Pressionadores: Prendem o 

material durante o corte.

Interruptor: Quando estiver em [I] Ligado, em [O] Desligado.

Fusível: 3 Amp.

Conector de energia: Usado para inserir cabo de energia.
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1.3.4    Visão Lateral (Direita)

Conector Serial (RS232C): Usado para 
conectar a plotter ao computador através do 

cabo serial.

Conector Serial (RS232C): Usado para 
conectar a plotter ao computador através do 

cabo serial.

Conector USB: Usado para conectar a plotter 
ao computador através do cabo USB.
Conector USB: Usado para conectar a plotter 
ao computador através do cabo USB.

Conector Paralelo: Usado para conectar a 

plotter ao computador através do cabo paralelo.
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