
Alvorens te starten, nieuwe messen kosten 30€, plaats enkel vinyl in de cutter! 
 

Wat is belangrijk: 
• Alles wat je wil uitsnijden moet een vector outline zijn. 
• Zorg dat er geen hulplijnen meer in je file staan. 
• De gebruikte software is Roland Cutstudio 
• Laat de mesdruk tussen 70 en 80 voor gewone vinyl en laat het mesje niet teveel 

uitsteken 
 

Klaarzetten vinylcutter 
• Druk de hendel linksachter naar beneden, dit zorgt ervoor dat je een nieuw 

materiaal kan inladen. 
• Doe je vinyl langs de achterkant in de machine en lijn uit met de lengteribbels aan de 

voorkant.  
• Kijk of er een al afgesneden stuk groot genoeg is om te gebruiken alvorens je een rol 

neemt. 
• Zorg dat de 2 rolwieltjes van de cutter onder de witte markeringen staan. 
• Trek de hendel linksachter weer omhoog om de rol vinyl te locken.  
• Druk op ENTER of zet de machine aan met de power knop.  
• De machine vraagt het volgende: SELECT SHEET: ROLL, EDGE of PIECE  

o Kies ROLL als je een rol gebruikt. 
o Kies PIECE als je met een afgesneden stuk bezig bent. 

• Druk op ENTER om de machine te laten scannen.  
• De kop meet nu het bewerkbare oppervlak tussen de rolwieletjes en toont de 

waarden W en L in het venster. (Als je ROLL hebt geselecteerd krijg je enkel W te 
zien, de lengte kan je achteraf in Cutstudio aanpassen)  

Vinyl uitsnijden 
• Na het instellen van de cutter wordt de ingestelde snelheid en mesdruk 

weergegeven. Ga nu terug naar de pc en ga naar Roland Cutstudio. 
• Druk op File > cutting setup > properties > get from machine > ok 
• Het schermblad neemt nu de afmetingen van je materiaal over.  
• Importeer je bestand, eventueel kan je nu verschalen/verplaatsen tot alles de 

gewenste positie en proporties heeft. 
 
Roep eerst een medewerker om de instellingen na te kijken alvorens je effectief 
laat uitsnijden! 
 

• Druk nu op Cutting (de machine zal direct beginnen cutten na dit commando dus 
zorg ervoor dat er niets onder of voor de machine ligt die de vinyl zou kunnen stopen 
of het meskopje van de machine beschadigen.)  
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