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Beste klant, 
 
 
Hartelijk dank voor de aanschaf van een LaserPro Mercury III, een machine die beantwoordt aan 
de hoogste veiligheidseisen en uitgerust is met een aantal technologische nieuwigheden waarover 
geen enkele andere lasermachine beschikt. Uw Mercury werd gebouwd  door GCC, een 
internationaal gerenommeerd bedrijf in de sector van lasergraveermachines. 
 
GCC stelt u met trots de LaserPro Mercury voor, de meest economische laser die zij tot op heden 
ontwikkeld hebben. Deze gebruiksvriendelijke machine werd specifiek ontwikkeld met het oog op 
kwaliteit, productiviteit en veiligheid. Met  nieuwigheden zoals het QSMTM, Drag-N-Engrave, en het 
SmartFILE bestandsbeheer, zal het duidelijk zijn dat de LaserPro MERCURY aan de spits staat 
van de lasertechnologie. 
 
Naast een eigen team van ingenieurs en ontwikkelaars beschikt GCC ook over een sterk 
wereldwijd dealernetwerk, dat werd uitgekozen om de normen en kwaliteitsstandaarden, eigen aan 
GCC, verder te zetten bij de levering en de ondersteuning na verkoop van de door u uitgekozen 
machine. 
 
Wij wensen u in ieder geval veel succes toe met deze aanschaf en hebben er alle vertrouwen in 
dat deze de basis zal vormen van een uitstekende verdere samenwerking. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Leonard Shih Erik Ketele 
President of G.C.C.  gedelegeerd bestuurd van Ketele N.V. 
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Hoofdstuk I - Veiligheid 

1.1 Principes van a CO2 Laser 
 
LASER is een acroniem voor "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Een CO2-

laser werkt door het elektrisch stimuleren van de molecules in een mengeling op basis van 
koolstofdioxydegas. Om te graveren wordt de straal gebundeld door een lens. Deze gebundelde 
straal kan de oppervlakte van bepaalde materiaal verpulveren en zo een beeld achterlaten. In 
sommige gevallen kan de laserstraal door het materiaal snijden. 
 
 
1.2 Safety Ratings 
 
De LaserPro MERCURY is uitgerust met een verzegelde koolstofdioxyde laserbron die intense 
onzichtbare laserstraling uitzendt, met een golflengte van 10,6 micron in het infraroodspectrum. 
Het lasersysteem is gekwalificeerd als een Klasse I lasertoestel, wat betekent dat het system is 
uitgerust met cruciale veiligheidsvoorzieningen en een omsloten laserbron, zodat de laserstraal bij 
normaal gebruik volledig ontoegankelijk is. Eén van de cruciale veiligheidsvoorzieningen van de 
LaserPro Mercury  is een Klasse 2 rode laserpointer, vergelijkbaar met laserpresentatiepennen 
gebruikt tijdens colleges en voordrachten, die de operator toelaat de exacte locatie  te kunnen 
bepalen waar de laserstraal het materiaal gaat raken. Hoewel de LaserPro MERCURY is uitgerust 
met de krachtigste laserstraal van het moment, zorgen een correct gebruik en de voorziene 
hardwarebeveiligingen ervoor dat het een uiterst veilige machine betreft. Wanneer de kleppen voor- 
of achteraan de machine geopend worden, dan valt de machine onder laserklasse 4-uitrusting en 
dient de machine-operator een aangepaste laserbril te dragen om de machine te bedienen. 

 
1.3 De veiligheidsvergrendeling 
 
De lasermachine is uitgerust met een veiligheidsvergrendelingssysteem dat gebruik maakt van 
magnetische sensoren op de klep bovenaan en de zijdeuren, en signaalmapjes op het 
controlepaneel die aangeven wanneer de laser actief is en de deur geopend. De magnetische 
sensoren schakelen de laser uit wanneer één van beide deuren geopend wordt. Op dat ogenblik 
gaat het led-lampje op het controlepaneel branden, zodat u weet wanneer een deur geopend of 
slecht gesloten werd. If at any time, any of the access doors are open and the “laser” LED is 
illuminated, IMMEDIATELY unplugs the laser system and contact GCC technical support for 
service instructions. 
 
 

• Gebruik de lasermachine NIET wanneer eender welke component van het 
veiligheidssysteem niet of slecht functioneert.  

• VERWIJDER NOOIT een onderdeel van het veiligheidsvergrendelingssysteem. 
 
 
1.4 Veiligheidslabels 
 
Volgens de normen van het CDRH dienen alle vaste of verwijderbare deksels en afschermingen 
voorzien te zijn van waarschuwingslabels met betrekking tot de laser. Deze waarschuwingslabels 
dienen duidelijk zichtbaar te zijn voor de operator voordat de afscherming verwijderd wordt. Verder 
moet aan de buitenkant van de machine een typeplaatje bevestigd worden waarop vermeld staan: 
de naam van de fabrikant, de productiedatum, het modelnummer, serienummer, en een verklaring 
van overeenstemming. Volgens de CE-regelgeving dient het typeplaatje ook het CE-logo te 
vermelden. 
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In overeenstemming met de regels van het CDRH worden deze aanduidingen door de fabrikant 
aangebracht op de juiste plaatsen tijdens het productiepreces. Deze labels mogen op geen enkele 
manier gewijzigd of verwijderd worden. Gelieve uzelf vertrouwd te maken met de specifieke labels 
en hun positie op de machine. Hieronder volgt een lijst van alle labels, met hun respectievelijke 
posities op de LaserPro MERCURY. 
 
Typeplaatje 
 
Het typeplaatje bevindt zich op de achterzijde van de machine, aan de rechterzijde. Alle relevante 
productinformatie zoals het serienummer, het laservermogen, de voedingsspanning en het 
opgenomen vermogen kan u daar terugvinden. Wanneer u contact opneemt met de 
naverkoopdienst van uw leverancier dient u deze gegevens bij de hand te houden.  
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CE-Label 
 

Dit label specifieert de 
classificering van de laser-
machine volgens de inter-
nationale norm IEC 60825-1. 
Het bevindt zich aan de achter-
zijde van de machinebehuizing. 
 
 
 
 

 
 
 
CDRH Label 
 

Dit label geeft de classificering weer volgens de 
indeling van het CDRH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarschuwingslabel m.b.t. het parcours van de laserstraal 
 
LaserPro-machines zijn erg veilig bij normaal gebruik. 
Desondanks dient er op de machine een waarschuwingslabel 
aangebracht te worden in verband met het parcours dat de 
lasersteraal aflegt (laser path). Wanneer een operator zich in 
de nabijheid van dit parcours bevindt, dan dient hij met de 
nodige omzichtigheid te werk te gaan.  
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Waarschuwingslabel 
 
Het waarschuwingslabel bevat alle noodzakelijke 
informatie waarmee de operator dient rekening te houden 
bij elke activiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevaar-label m.b.t. het laserparcours 
 
Dit label bevindt zich vlakbij het laserparcours. Het 
bevindt zich normaal gesproken aan de binnenkant 
van de machine. Gelieve zeer omzichtig te werk te 
gaan wanneer u onderhoud verricht aan de machine.  
 
 
 
 
Waarschuwingslabels m.b.t. de apertuur van de spiegel 
 
Dit label bevindt zich nabij het laserparcours. U  kan d i t  label  
te rugvinden  aan  de  b innenkan t  van  de  laserm ach ine  
of  aan  de  u i tg ang  van  de  lasers traal . 
      
 
 
 
 
 
Waarschuwingslabel m.b.t. geopende deuren. 
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Protection Window Label 
 
Dit label geeft aan op welke golflengte de klep 
bovenaan is afgestemd. U kan dit label aantreffen 
in de rechter bovenhoek van de klep bovenaan. 
 
 
 

1.5 Veiligheidsmaatregelen 
 
� WAARSCHUWING M.B.T. LASERSTRALING: Blootstelling aan laserstraling kan leiden tot 

brandwonden of ernstig oogletsel. Een correct gebruik en regelmatig onderhoud aan de 
machine zijn belangrijk voor de veiligheid van alle mensen die zich in de onmiddellijke 
omgeving kunnen bevinden. 

 
� Vooraleer de machine te bedienen dient u de labels en deze machinehandleiding aandachtig 

te lezen en u vertrouwd te maken met de inhoud en betekenis. 
 
� Laat de machine nooit onbewaakt achter tijdens het graver- of snijproces. De laser kan 

brandbare materialen doen ontbranden. Een correct onderhouden brandblusapparaat en een 
werkende rook- of branddetector dienen zich in de onmiddellijke omgeving van de machine te 
bevinden. 

 
� Afval van het lasersnijproces kan gevaarlijk zijn en een risico op brand betekenen. 
 
� Opgelet: Het gebruik of de aanpassing van de bedieningselementen anders dan 

aangegeven in deze handleiding kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. 
 

� LAAT GEEN AFVAL OF RESTEN in de lasermachine nada teen job werd beëindigd. U 
dient de machine te allen tijde zuiver te houden. 

NOOT 
SmartGUARD™ is een optioneel branddetectiesysteem, ontwikkeld door de 
machinefabrikant. Neem contact op met uw leverancier indien u een machine wenst die 
hiermee is uitgerust. 

 
• Draag steeds een aangepaste veiligheidsbril wanneer de lasermachine aan het werk is. 

Reflecterende materialen zoals spiegels, geëmailleerde platen en gfeandiseerd aluminium 
kunnen (gedeeltelijk) de onzichtbare laserstraling reflecteren en op die manier ernstige schade 
aan de ogen veroorzaken wanneer u geen veiligheidsbril draagt. 
 

NOOT 
Elke LaserPro lasermachine wordt geleverd met één veiligheidsbril. Wanneer bijkomende 
brillen vereist zijn, gelieve contact op te nemen met uw leverancier. Wie via een ander 
kanaal een veiligheidsbril aanschaft, dient er in elk geval op toe te zien dat die 
beantwoordt aan de volgende specificaties: 

 
190 - 398 nm OD5+ 
10,600 nm OD5+ 
Doorlaatbaarheid van zichtbaar licht: 92.9% 
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• Sluit de machine aan op een goed geaard stopcontact. Controleer of de netspanning 
beantwoordt aan de vereiste spanning voor de machine. 

 
• Open nooit het toegangspaneel tot de laser wanneer de machine is aangesloten. 
 
• Tracht ook geen wijziging door te voeren aan de laserbron en demonteer de laserbron niet. 
 
• Tracht ook geen wijzigingen door te voern aan het veiligheidssysteem van de lasermachine, 

en demonteer nooit onderdelen van het veiligheidssysteem. 
 
• Vergewis u ervan dat de werkomgeving goed geventileerd is. Geuren, damp en stof zijn 

nevenproducten die inherent zijn aan het laserproces. Een afzuigsysteem, een vacuüm 
snijtafel en een hongingraattafel zijn aanbevolen. Voor meer informatie contacteert u best uw 
GCC toeleverancier. 

 
• LMaser nooit materialen die tijdens het process giftige stoffen of dampen produceren, zoals 

PVC en Teflon (PTFE). 
 

• Reinig en onderhoud uw machine op een regelmatige basis, in overeenstemming met de 
reinigings- en onderhoudsinstructies in deze handleiding. Een correct onderhoud heeft een 
gunstig effect op de betrouwbaarheid, de perstaties en de veiligheid gedurende een langere 
periode. 

 
 

1.6 Werkomgeving 
 
Wanneer u voor de LaserPro MERCURY een werkplek in overweging neemt, dient u rekening te 
houden met de onderstaande eisen. Een onaangepaste werkplek kan leiden tot een slechte 
werking van het toestel en/of onveilige werkomstandigheden. De LaserPro MERCURY dient 
geplaatst en bediend te worden in een standard kantooromgeving. 
 
Vermijd omgevingen waar de machine wordt blootgesteld aan stof, hoge temperaturen 
(temperatuur hoger dan 30°C of 85°F) en vochtigheid (vochtigheid boven de 70% of waar de 
omgevingstemperatuur in de buurt van het dauwpunt ligt). 
Vermijd kleine gesloten ruimtes met een slechte ventilatie. 
Vermijd omgevingen met veel achtergrondlawaai en elektrische storing. 
Kies een werkplek die ruim genoeg is om naast de machine en een filter- en ventilatiesysteem ook 
een computer en een werktafel te voorzien. 
Kies een locatie waar de omgevingstemperatuur steeds tussen de 15°C en de 30°C (60°F to 85°F) 
ligt. 
Kies een locatie waar er een korte, rechtstreekse verbinding kan gelegd worden met de filter- en 
afzuiginstallatie. 
Plaats de LaserPro MERCURY op een vlak, waterpas en stabiel vloeroppervlak. 
Zorg ervoor dat in de onmiddellijke omgeving van de machine een rook- of branddetector staat 
opgesteld en dat die in goede staat van werking is. 
 

NOOT 
 
SmartGUARD™ is een optioneel vuurdetectiesysteem met alarmsignaal dat ontwikkeld werd 
door GCC. Neem contact op met uw GCC-leverancier voor meer informatie. 
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1.7 EC-conformiteitsverklaring 
 
 
 

EC-Declaration of conformity 
 
The manufacturer  
 
 GCC Great Computer  
 4F-1., No.236, Fude 2nd Rd., Xizhi Dist., 
 New Taipei City 22151, 
 Taiwan 
 
hereby declares that the following product  
 
 GCC LaserPro Mercury III 
 Model Number 12 W / 25 W / 40 W / 60 W  
 
has demonstrated conformity to the following guidelines:  
 2006/42/EC Machinery Directive  
 2006/95/EC Low Voltage Directive  
 2004/108/EC EMC Directive  
 
Applied during design and construction of this product:  
 
 - EMC 61000-6-4:2001 
 - EMC 61000-6-2:2005 
 - EN 60204-1 LVD 
 
 
GCC Great Computer Company 
 
 
 
1.8 Geluidstest 
 
Testomstandigheden: gemeten op een afstand van één meter van de buitenzijde van het toestel 
en op een hoogte van 1,6 meter van de vloer. 

 
Resultaat van de geluidstest van de Mercury III: 68.4 dB 
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Hoofdstuk II – Uitpakken en inhoudscontrole 
2.1 Uitladen en uitpakken 
 
De LaserPro MERCURY wordt verscheept in een kist die behalve de machine ook de software en 
alle megeleverde accessoires. Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde instructies die stap voor stap 
uitleggen hoe u de machine dient uit te pakken en voor te bereiden voor de installatie. 
 

WAARSCHUWING 
 
Om kwetsuren aan mensen of schade aan de machine te vermijden, gelieve assistentie te 
vragen bij het laden en lossen van de kist. 

 

NOOT 
 
Gelieve de originele kist te bewaren. Als de machine dient getransporteerd te worden, naar 
aanleiding van een verhuizing of voor servicedoeleinden, dient zij verpakt te worden in de 
originele kist. 

 
Om de kist te openen gaat u als volgt te werk:  

 
U plaatst de kist in de nabijheid van de voorziene werkplek.  
U verwijdert de schroeven waarmee de bovenplaat van de kist bevestigd is en verwijdert de 
bovenplaat. 
U verwijdert de schroeven van de zijpanelen en verwijdert volgens elk van de zijpanelen. 
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Om de machine los te maken gaat u als volgt te werk: 
 
Maak de beide veiligheidsriemen los en verwijder de riemen met behulp van de gespen aan de 
voorkant van de machine. 

 
Verwijder de schroeven waarmee de afstandslatten aan de linker- en de rechterzijde van de 
machine bevestigd zijn, en de schroeven waarmee de latten voor- en achteraan bevestigd zijn. 
Verwijder de afstandslatten en de latten voor- en achteraan. 
 

 Veiligheidsriemen 
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Afladen en transport naar de werkplek: 
 
Met het linker en rechter zijpaneel verwijderd, kan u één van beide gebruiken om als hellend vlak 
te dienen, in combinatie met de "Step board" (zie afbeelding). U plaatst de "Step board" tegen de 
hellende plaat. 
Rol de machine voorzichtig van de bodemplaat van de kist en stel ze op op de gewenste werkplek.  

 
 
 

Zijpaneel 

Step Board 

Afstandslat 

Step Board 
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2.2 Controlelijst machinebijhorigheden 
 
Gelieve onderstaande lijst afte punten ter controle dat alle items zich bij de machine bevinden. 
Wanneer er items ontbreken, gelieve dit onmiddellijk aan uw leverancier te melden. 
 

ITEM QUANTITY  
 
Reiningskit: 
 Katoenstaafjes (zakje) 
 Reinigingsproduct voor lenzen 
 Poetsdoekjes voor de lens 

 

 
1 
1 
1 
1 

 

 

 
Focusgereedschap 

 
1 

 

 
Voedingskabel 

 
6 

 

 
USB-kabel 

 
1 

 

 
Installatie-CD met driver en gebruikershandleiding 

 
1 

 

 
Veiligheidsbril 

 
1 

 

 
Gegraveerd plaatje 

 
1  

 

 
Controlesleutel voor de werking van de laserstraal 

 
1 
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Hoofdstuk III – Mechanisch overzicht 
Please take some time to familiarize yourself with this section regarding the mechanical overview 
of the LaserPro MERCURY. References will be made back to the different parts of the LaserPro 
MERCURY in later sections. 
 
3.1 Voorzaanzicht 
3.2 Bovenaanzicht 

 
 

SmartEXT™  
Pass-Through  
Door (Front) 

 

Noodstopknop 

Controlepaneel 

Sleutel werking laser 

 

Lenswagen 
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3.3 Rechter zijaanzicht 

 
 

3.4 Linker zijaanzicht 

 

Hoofdschakelaar en 
connector voor 
voedingskabel 
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3.5 Achteraanzicht 

  
  

Aansluiting voor 
filterinstallatie 

Toegangspaneel 
laserbron 
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Hoofdstuk IV – Installatie en configuratie 
 
4.1 Machine-installatie 
 
4.1.2 Elektrische aansluiting 
 

 OPGELET 
 
Controleer vooraf of dat de LaserPro MERCURY en de computer uitgeschakeld zijn. 

 
Sluit de vrouwelijke zijde van de voedingskabel aan op de connector aan de kant van de machine 
en de mannelijke zijde van uw voedingskabel op een degelijk geaard stopcontact van uw elektrisch 
net. 
Sluit uw computer aan op dezelfde wijze.  

 
 

4.1.3 De computer aansluiten 
 
De LaserPro MERCURY kan communiceren met een computer via een USB aansluiting of een 
Parallelle Printeraansluiting. Aansluiting via een USB-poort biedt het voordeel van snellere 
bestandsoverdracht ten opzichte van een parallelle verbinding. Afhankelijk van de keuze van 
interface zal u de overeenkomstige van de LaserPro MERCURY naar de computer dienen aan te 
sluiten. 
 
USB-aansluiting: Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort aan de rechterzijde van 
de LaserPro MERCURY. 

 

NOOT 
Wanneer u bepaalde optionele accessoires heft aangeschaft voor de LaserPro MERCURY, 
dan verwijzen wij u naar hoofdstuk VII voor instructies over de installatie van deze accessoires. 
U dient deze te installeren voordat u met de LaserPro MERCURY begint te werken. 

 
 
4.2 Installatie van de grafische software 
 
De LaserPro MERCURY is compatible met grafische softwarepakketten die HPGL-instructies 
kunnen uitsturen, zoals CorelDraw, Adobe Photoshop, AutoCAD, Illustrator enz. 
 
Ondersteunde grafische software 
Photoshop 
CorelDraw 
Illustrator 
AutoCAD  
 
Other software such as EngraveLab and PhotoGrav may work with the LaserPro MERCURY, but 
these are not supported. Any software that can output to the LaserPro Print Driver should work.  

 

NOTE 
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Support will not be offered, if you experience output problems with non-supported graphics 
software. 

 
 

4.2.1 Aanbevolen computerconfiguratie 
 
The LaserPro MERCURY werkt onder Windows 7 of 8. Uw computer dient te beantwoorden aan 
de volgende minimumvereisten   
 
Computer  
CPU Pentium IV of recenter 
RAM 512 MB of meer 
HDD 64 GB Harde schijf 
SVGA 15” Super VGA Monitor 
 
Voor aansluiting via een parallelle poort: 
On Board Parallel Mode (geconfigureerd in de BIOS op de moederkaart): 
SPP 
Parallelle printerkabel, maximum lengte 1.8 meter 
 
Software 
De drivers voor de LaserPro MERCURY III werden ontworpen voor Windows 7, of een recenter 
besturingssysteem. (Noot 31/08/2015: Voorbehoud voor Windows 10. Raadpleeg uw leverancier.) 
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4.2.2 Installatie van de standaard USB-driver 
 
Wanneer u machine en computer aansluit via USB, dan zal de computer automatisch een 
standaard USB-driver installatie uitvoeren. Dit proces neemt enkele minuten in beslag. 
 

 
 
4.2.3 Installatie van de LaserPro printerdriver 
 

1) Plaats de LaserPro CD in de drive. (Wanneer Autorun is uitgeschakeld, start u het programma 
manueel op via Verkenner.) 

2) Vanuit the menu dat verschijnt, kiest u MERCURY à LaserPro Driver om de installatie van 
de LaserPro printerdriver te starten. 
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3) In het keuzescherm tussen lokale of netwerkprinter, selecteert u <Local printer attached to this 
computer>, en vervolgens klikt u Next om verder te gaan. 

4) In het scherm waar u een printerpoort kiest, selecteert u <Use the following port> en vervolgens 
de poort waarop u LaserPro MERCURY aansluit, en dan Next om verder te gaan. 

5) Het volgende scherm zal u om de fabrikant en het type printer vragen. In dat scherm kiest u 
Have Disk. Een ander menu verschijnt dan waarin u kan aangeven op welke lokatie zich de 
printerdriver bevindt. Met de LaserPro-CD nog in uw drive, klikt u op Browse en geeft u aan 
dat het bestand is terug te vinden in "D:\MERCURY\LaserPro driver\WIN 
XP\Dv3.45\GL345.inf". ("D:\" geeft hier de stationsletter aan die werd toegekend aan uw CD-
of DVD-Rom drive.) U klikt OPEN om de MERCURY weer te geven als de "printer" van uw 
keuze.  

6) U kiest nu MERCURY uit de lijst met printers. (In principe zal die "lijst" zich tot de MERCURY 
beperken) en klikt op Next om verder te gaan. 

7) Wanneer er nu een scherm verschijnt waarin u gevraagd wordt of u een vorige driver wenst te 
vervangen, dan kiest u Replace Existing Driver en klikt op Next om verder te gaan. 

8) Vervolgens krijgt u een scherm te zien waarin u een nama voor uw printer kan kiezen. U tikt 
gewoon <MERCURY> en kiest met Yes of No of u de Mercury als uw standaardprinter wenst. 
Dan klikt u Next om verder te gaan. 

NOOTWanneer u in uw grafische software met de LaserPro MERCURY printerdriver 
werkt, dan is het aangewezen om deze als standard driver te selecteren om zeker te zijn van 
een juiste aansturing. Wanneer u de MERCURY niet instelt als uw standard printer, vergeet 
dan niet om deze manueel in te stellen, hetzij bij de printerkeuze in uw software, hetzij via het 
Windows Control Panel à Printers and Faxes.  

9) At the Printer Sharing screen, select <Do not share this printer> and click Next to continue. 
10) Wanneer u gevraagd wordt of u een testpagina wil afdrukken, kiest u <No> en u klikt op Next 

om verder te gaan. 
11) Nu wordt de eigenlijke installatie uitgevoerd. Wanneer u een waarschuwingsboodschap krijgt 

dat de niet gecontroleerd is door Windows, dan klikt u Continue Anyway om deze melding te 
negeren. 

12) Gelukgewenst, uw printerdriver werd succesvol geïnstalleerd ! 
13) (Deze stap wordt enkel vereist bij USB-aansluitingen.) U gaat via Windows à Control Panel 
à Printer and Faxes. Daar klikt u rechts op de MERCURY en kiest "Properties" 
(Eigenschappen). Ga naar het menu "Ports" en vink de GCC USB0 USB aan. Vervolgens klikt 
u OK en verlaat het scherm. 

 
 
4.2.4 Parallels Desktops for MAC OS Users 
 
MAC users can use GCC LaserPro machines by purchasing the Parallels Desktop software which 
allows you to install Windows OS in MAC computers and run Windows based software under MAC 
computer and output with GCC print driver. 
 
 
4.2.5 Gebruik van de eCut Plug-in met een GCC LaserPro 
 
eCut is een goedkoop en krachtig plugin-programma dat werkt onder CorelDRAW of Illustrator in 
combinatie GCC lasers. Het voegt een aantal functies toe in CorelDraw of Illustrator of het 
vereenvoudigt de workflow. Informatie en trainigsvideo’s over de werking van eCut kan u 
terugvinden in http://eng.e-cut.ru/. 
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Eigenschappen van eCut: 
 
� Nesting 
� Puzzles 
� Berekening van materiaalgebruik 
� AutoText om bestanden te importeren, ondermeer afbeeldingen, tekst,  QR codes en barcodes. 

Aan gekoppelde kolommen met variabelen.  
� Slice/ Tile functie 
� CAD editing functie 
� Assistentie bij het ontwerpen van Sign-dozen en verpakkingsdozen  
� 2D barcode  
� QR code 
 



 

 23  32001390G(07) 

Hoofdstuk V – Bediening van de LaserPro MERCURY 
Eens u de LaserPro USB Driver, en de LaserPro Printerdriver heft geïnstalleerd op uw computer, 
zal u zich moeten vertrouwd maken met de wering van het controlepaneel en van de LaserPro 
MERCURY printerdriver. In de printerdriver zal u de laserparamaters voor uw jobs configureren, 
terwijl het controlepaneel dient om in te stellen hoeveel keer u een job wenst uit te voeren, in welke 
volgorde u uw jobs uitvoert, manueel of automatisch de focusafstand instelt, het startpunt bepaalt, 
enzovoort. 
 
5.1 Gebruik van de hardware 
 
5.1.1 Contrastinstelling van het LCD-scherm 
 
Afhankelijk van de lichtinval op de werkplek, kan het wenselijk zijn dat u het contrast van het LCD-
scherm bijregelt. Dat doet u met behulp van het regelwieltje dat u onderaan rechts aan de 
binnenkant van het voorste deksel bevindt. U kan dit wieltje bijregelen door de toegangsklep te 
openen. Aan de rechterzijde, vooraan bevindt zich het wieltje om het contrast bij de regelen (zie 
afbeelding).  
 

 
 
5.1.2 Overzicht van het bedieningspaneel 
 
Het bedieningspaneel 
 
Het bedineingspaneel van de LaserPro MERCURY geeft envoudig toegang to alle manuele 
controles die u nodig heft om te snijden of te graveren. Het LCD-scherm, de verschillende toetsen 
en de LEDs maken de bediening erg eenvoudig. 
 

Wieltje contrastregeling LCD-
scherm. 
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LED INDICATIELAMPJES 
 
Op het bedieningspaneel van de LaserPro MERCURY bevinden zich drie LED- indicatielampjes 
die deel uitmaken van het veiligheidsvrgrendelingssysteem van uw machine. 
 
§ DEUR – Het deurlcht gaat branden wanneer één van deuren niet gesloten of de schakelaar niet 

correct functioneert. De bovenste klep, de deuren voor- en achteraan, het paneel dat de 
laserbuisafschermt, en bij een watergekoelde machine de sensoren die de doorstroming van 
het water controleren. 

§ VERMOGEN – Het vermogenlampje gaat branden wanneer de LaserPro MERCURY is 
aangeschakeld. 

§ LASER – Het laserlampje gaat branden wanneer de laserbron aan het werk is. 
 

 WAARSCHUWINGEN 
 
PROBEER IN GEEN GEVAL een van de beveiligingscomponenten uit te schakelen of te 
verwijderen. 
Wanneer op eender welk moment een van de toegangsdeuren zou geopend zijn en het 
signaallampje "laser" zou branden, schakel de machine dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit 
het stopcontact, en neem contact op met de technische dienst van uw leverancier.  
Gebruik uw lasermachine nooit wanneer één van de veiligheidscomponenten defect is of 
slecht functioneert. 

 
FUNCTIETOETSEN 
 
Functietoetsen (F1 / F2 / F3 / F4) – Vier functietoetsen laten u toe om bepaalde functies te 
selecteren. Welke die functies zijn hangt af van de menusectie waar u zich bevindt. Elke 

LED indicatielampjes 

LCD display 

Functietoetsen 

Pijl- en selectietoetsen 
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overeenkomstige functie zal vlak boven de overeenkomstige knop staan aangegeven op het LCD-
scherm. Gelieve te noteren dat in bepaalde menu’s, niet elke functieknop gekoppeld zal worden 
aan een bepaalde handeling. Afhankelijk daarvan kan het voorvallen dat aan een functietoets op 
dat ogenblik geen functie is toegekend. 
 
PIJL- EN SELECTIETOETSEN 
 
Pijltoetsen (r / s / v / w) – Cier pijltoetsen laten u toe om de selectiecursor door het menu van 
het bedieningspaneel te laten scrollen en om de waarde van bepaalde instellingen aan te passen. 
Doorgaans zullen de pijltoetsen r / s door de verschillende menukeuzes lopen en zullen de 
pijltoetsen v / w de waarde van een geselecteerde parameter wijzigen.  
 
Enter – Confirms the current selection.  
 
Start / Stop – Laat u toe om jobs te starten en en te stoppen nadat deze in het geheugen van uw 
lasergraveermachine warden geladen. 
 
Delete – Geeft u de mogelijkheid om een job te wissen. 
 
Pause – Pauzeert het actieve jobproces. Wanneer u opnieuw op Pause drukt, dan wordt de 
verwerking hervat. 
 
Auto Focus – Nadat u uw materiaal inde machine heft geplaatst en de laserkop naar het werkvlak 
verplaatst, dan drukt u deze toets in en de machine zal automatisch de verticale afstand tussen het 
material en de laser instellen. 
 
Manual Focus (▲ / ▼) – Om manueel de vertical focusafstand tussen de laserkop en het materiaal 
te bepalen. Nadat u de knop "Manual focus" heft ingedrukt kan u de verticale pijltjestoetsen ▲ / ▼ 
gebruiken om de tafel te laten stijgen of dalen. Daarbij maakt doorgaans gebruik van de 
meegeleverde manuele focuspen. 
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5.1.3 Navigatieschema van het controlepaneel 
 
 

 

Other Page 
 

Reset Page 
 

Scherm Bestandsbeheer Scherm Machine-
informatie 

Hoofdscherm 

Machine-instellingen 

Link/DLink-scherm 
 

Scherm Lens instellen 

Tune Auto Focus Page 

Set Red Beam Page 
 

Carriage Lock Page 
 

Command Mode Page 
 

File Save Mode Page 
 

Save Position Page 
 

Functies-scherm 

Scherm 
Bestandsinformatie 

File Edit  
Vector Page 

 

Carriage / Work Table 
Adjustment Page 

File Management  
Edit Page 
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5.1.4 Controlepaneel - Functieschermen 
 
Wanneer de LaserPro MERCURY aangeschakeld is, dan zal de machine beginnen met een aantal 
veiligheidscontroles en initialisatieprocedures. Het LCD-scherm toont achtereenvolgens  een 
copyright-boodschap, het LaserPro logo, en het machine-initialisatiescherm vooraleer de 
hoofdpagina weer te geven. 
 
Hoofdscherm  
 

 
 
Het Hoofdscherm is het scherm dat de LaserPro MERCURY standard toont na de opstart en zal 
de "vertrekbasis" zijn wanneer u de verschillende functies via het controlepaneel doorloopt. Dit 
scherm word took weergegeven wanneer de machine haar jobs verwerkt.  
 
Het vermeldt specifieke informatie met betrekking tot de job: de jobnaam, de snelheid, het 
vermogen, PPI- en DPI-instelling, verwerkingstijd en resterende tijd en het aantal geladen jobs.  
                              

 Hoofdscherm  
Relevante knoppen Functie 

F1 (Voorgaande) Scroll door de voorgaande jobs 
F2 (Volgende) Scroll door de volgende jobs 
F3 (Z) Ga naar het Regelvenster voor de laserkop en de 

werktafel 
F4 (Func) Ga naar het "Functies"-scherm 
r / s / v / w Pijltjes Ga naar het Regelvenster voor de laserkop en de 

werktafel 
Start / Stop Start / Stop de huidige job 
Delete Wis de momenteel geselecteerde job 
Auto Focus Initialiseer de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen De hoogte van de werktafel manueel instellen (Z-as) 
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Regelvenster voor de laserkop en de werktafel 
 

 
 
Het regelvenster voor de laserkop en de werktafel laat u toe om de hoogte van het werkblad 
manueel te verhogen of verlagen. Daarnaast kan u de X- en Y-aspositie van de lenswagen 
manueel wijzigen. 

 
Regelvenster voor de laserkop en de werktafel 

Relevante knoppen Functie 
F1 (Voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F3 (Omlaag) Het werkblad manueel laten zakken (Z-as) 
F4 (Omhoog) Het werkblad manueel laten stijgen (Z-as) 
r / s Pijltoetsen Manueel de Y-aspositie van de lenskop aanpassen 
v / w Pijltoetsen Manueel de X-aspositie van de lenskop aanpassen 
Start / Stop Terugkeren naar de hoofdpagina 
Auto Focus De autofocus-functie opstarten 
▲ / ▼ Manual Focus Buttons Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 
 

Hoofdscherm 

Carriage / Work Table  
Adjustment Page 

Press r, s, v, w, or F3 
 

☼ navigating to this page: 
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Functies-scherm 
 

 
 
 
Het Functies-scherm laat u toe om de instellingen van het bestandsbeheer en de machine-
instellingen aan te passen. Vanuit dit scherm krijgt u toegang tot de schermen "Bestandsbeheer", 
"Machine-instelling" en "Machine-informatie". 
 
§ Scherm "Bestandsbeheer" – Dit scherm laat u toe de bestanden te beheren die u in het 

geheugen van de LaserPro MERCURY hebt opgeslagen. 
§ Scherm "Machine-instelling" (Machine Setting) – Deze pagina laat u toe om een 

verscheidenheid aan machineparameters in te stellen, zo onder meer: Set Lens, Tune Auto 
Focus, Set Table Down, Set Red Beam, Carriage Lock, Set Command Mode, Save Position, 
Flash Memory, Set File Save Mode, Set Vector Mode, Tune Image Power, Set Laser Wattage, 
Set Fine Mode, Other, Reset. 

§ Scherm "Machine Information" – Deze pagina laat u toe om informatie te bekijken met 
betrekking tot uw machine: het GCC logo, de machinenaam, de firmwareversie, enzovoort. 

 
Functies-scherm 

Relevante knoppen Functie 
F1 (Voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F3 (Help) Help over het scherm 
F4 (Terug) Terug naar het vorige scherm 
r / s Pijltoetsen Om de menuselectie te doorlopen 
Enter De geselecteerde menukeuze bevestigen 
Start / Stop Terug naar het vorige werkscherm 
Auto Focus De autofocus-functie starten 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 
  

Hoofdscherm 

Druk F4 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 
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Scherm bestandsbeheer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het scherm "Bestandsbeheer" laat u toe de bestanden te beheren die u in het geheugen van de 
LaserPro MERCURY hebt opgeslagen. U kan door de jobbestanden scrollen, een geselecteerd 
bestand wissen, alle bestanden wissen en naar het Link/DLink-scherm gaan om meerdere 
bestanden in het geheugen in een wachrij te plaatsen om ze na elkaar uit te voeren. 
 

Scherm "Bestandsbeheer" 
Relevante knoppen Functie 

F1 (Voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F2 (Link) Ga naar het Link/DLink-scherm 
F3 (D-All) Wis alle jobbestanden in het geheugen 
F4 (Del) Wis alleen het geselecteerde jobbestand 
r / s Pijltoetsen Om de menuselectie te doorlopen 
Enter Ga naar het venster "Bestandsinformatie" met gegevens 

over de geselecteerde job 
Start / Stop Ga naar het hoofdscherm voor het geselecteerde 

bestand 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer de optie 
<File Management>  

Scherm bestandsbeheer 



 

 - 31 -
 32001390G(07) 

Link/DLink-scherm 
 

 
 
 
 
 

 
Het Link/DLink-scherm laat u toe om bestanden te selecteren en in een wachtrij te plaatsen, te 
rangschikken, en ze uit de wachtrij te verwijderen. Met de pijltoetsen doorloopt u de geladen 
bestanden, en met <F2 (Link)> voegt u een bestand toe aan de wachtrijk. Dat bestand wordt telkens 
als laatste toegevoegd. Om bestanden uit de wachtrij te verwijderen drukt u op de toets <F4 
(DLink)>. 
 
De linker kolom (voor de bestandsnaam) geeft het nummer van de job aan. De sequentie voor de 
wachtrij wordt aangegeven in de beide kolommen aan de rechterkant. De eerste kolom geeft het 
jobnummer weer van de voorgaande job in de wachtrij. De meest rechtse kolom na de 
bestandsnaam geeft het volgende bestand aan in de wachtrij. Bij de eerste job in een wachtrij staat 
er in de kolom voor de voorgaande job een horizontale streep ––, bij de laatste job staat er voor de 
volgende job eveneens een horizontale streep. In het hierboven afgebeelde scherm is de volgorde 
van uitvoering: 03:Marble.cdr à 01:Marble.cdr à 02:Marble.cdr. 
 

Link/DLink-scherm 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F2 (Link) Voeg de momenteel geselecteerde job toe aan de 

wachtrij 
F4 (DLink) Verwijder de momenteel geselecteerde job uit de 

wachtrij 
r / s Pijltoetsen Om de menuselectie te doorlopen 
Start / Stop Ga naar het Hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer  
<File Management>  
 

Scherm Bestandsbeheer 

Press F2 
 

Link/DLink-scherm 
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Scherm Bestandsinformatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het scherm Bestandsinformatie laat u toe om de snelheid, het vermogen, en de DPI- en PPI-
instellingen van de geselecteerde job te bekijken. U kan van hieruit ook naar het scherm 
Bestandsbeheer Editeren om de instellingen met betrekking tot raster of vector, snelheid en 
vermogen voor de geselecteerde job aan te passen. 
 

Scherm Bestandsinformatie 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Edit) Ga naar het scherm Bestandsbeheer Editeren voor de 

geselecteerde job. 
Start / Stop Keer terug naar Hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer <File Management> 
uit het menu 

Scherm Bestandsbeheer 

Selecteer een jobbestand 
en druk Enter 

Scherm 
Bestandsinformatie 
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Scherm Bestandsbeheer editeren 
 
 

 
 
 
 
Het scherm Bestandsbeheer editeren laat u toe 
om de raster- of vectorinstellingen van de 
geselecteerde job aan te passen, en het aantal 
keren in te stellen da teen job gelaserd dient te 
worden (Repeat Num). 
 
 

Scherm Bestandsbeheer editeren 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
r / s Pijltoetsen Doorloop de jobbestanden in het geheugen 
v / w Pijltoetsen Doorloop de verschillende menu-opties 
Enter Bevestig de geseleceteerde menu-optie 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 
 
 

Scherm Bestandsbeheer 

Selecteer een jobbestand 
en druk Enter 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

Functies-scherm 

Selecteer <File Management> 
uit het menu 
 

Scherm Bestandsinformatie 

Druk F4 
 

Scherm Bestandsbeheer editeren 
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Scherm Bestand editeren - Vector 
 

 
Het scherm Bestand Editeren – Vector (File Edit 
Vector) laat de gebruiker toe om alle snijparameters: 
vector pen, vector power, vector speed, and vector 
PPI, en de "power ramp”-instelling voor een 
geselecteerde job te wijzigen. Deze instellingen 
stemmen zijn afkomstig uit de parameters die u in de 
LaserPro MERCURY printerdriver hebt ingegeven.  
 
Dankzij dit scherm kan u de ingegeven waarden 
eenvoudig wijzigen zonder via de computersoftware 
te moeten. 
 
Vector Pen: 1 - 16 
Vector Power: 0.0% - 100% 
Vector Speed: 0.0%  100% 
Vector PPI: 30 - 1524 
Power Ramp: YES / NO 
 

Scherm Bestand editeren - Vector 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Save) Save your current settings 
r / s Pijltoetsen Om de menuselectie te doorlopen 
v / w Pïjltoetsen De waarde van de geselecteerde parameter aanpassen 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

  

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer <File Management> 
uit het menu 
 

Scherm Bestandsbeheer 

Selecteer een jobbestand en 
druk Enter 
 

Scherm Bestandsinformatie 

Druk F4 
 

Scherm Bestandsbeheer editeren 

Select <Vector Setting> 
uit het menu 
 

File Edit Vector Page 
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Scherm Machine-instellingen 
 

 
 
 
 
Het scherm Machine-instellingen laat de operator toe om een hele reeks machine-instellingen te 
wijzigen, zo onder meer: Set Lens, Tune Auto Focus, Set Table Down, Set Red Beam, Carriage 
Lock, Set Command Mode, Save Position, Flash Memory, Set File Save Mode, Set Vector Mode, 
Tune Image Power, Set Laser Wattage, Set Fine Mode, Other, Reset. 
 

Scherm Machine-instellingen 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
r / s Pijltoetsen Om de menuselectie te doorlopen 
Enter Bevestig uw menukeuze 
Start / Stop Terug naar het Hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 
  

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer <Machine 
Setting> uit het menu 
 

Scherm machine-instellingen 
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Scherm Lens instellen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het scherm Lens instellen laat u toe om in de machine in te geven welk type focuslens u gebruikt. 
Vergeet ook niet om de gewijzigde instellingen te bewaren nadat u ze heeft ingevoerd. Wanneer u 
dan de autofocus-functie gebruikt, dan zal deze op een correcte manier rekening houden met het 
gekozen lenstype. De standaardinstelling bij de LaserPro MERCURY is <2.0”> (50 mm): 
 
Lens:  2.0” / 4.0” 
 

Scherm Lens instellen 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Save) Save your current settings 
v / w Pijltoetsen Doorloop de verschillende menu-opties 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Hoofdscherm 

Druk F4 

Functies-scherm 

Selecteer 
<Machine Setting>  
uit het menu 

Scherm machine-instellingen 

Selecteer <Set Lens>  
uit het menu. 
 

Scherm Lens instellen 
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Scherm Autofocus afstellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het scherm Autofocus afstellen laat u toe om manueel de standard autofocus-afstand (de verticale 
positie van de werktafel) in te stellen op het ogenblik dat u de autofocus-knop gebruikt. 

 
Scherm Autofocus afstellen 

Relevante knoppen Functie 
F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Bewaar) Uw huidige instellingen opslaan 
r / s Pijltoetsen De hoogte van het werkblad manueel aanpassen 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 
 
  

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer  
<Machine Setting>  
uit het menu 
 

Machine Setting Page 

Selecteer  
<Tune Auto Focus>  
uit het menu 
 

Tune Auto Focus Page 
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Scherm Set Table Down 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het scherm Verplaats tafel omlaag (Set Table Down) laat u toe om bij de opstart van de machine 
een waarschuwing te laten verschijnen. Wanneer u hier <YES> kiest, dan zal op het display van 
de LaserPro MERCURY een boodschap verschijnen bij het opstarten: “Table will move down and 
remove objects on table”. Wanneer u dan Enter drukt, dan zal de werktafel zakken naar haar 
laagste stand. Wanneer u hier <NO> instelt, dan zal deze boodschap niet verschijnen bij het 
opsarten.  
 
Table Down: YES / NO 
Distance: 0 - 165 mm 
 

Scherm Set Table Down 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Save) Bewaar uw huidige instelllingen 
r / s Pijltoetsen Om de menuselectie te doorlopen 
v / w Pijltoetsen De waarde van de geselecteerde parameter aanpassen 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Select <Machine Setting> 
uit hte menu 
 

Scherm Machine-instellingen 

Select <Set Table Down>  
uit hte menu 
 

Scherm Set Table Down 
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Scherm Rode straal instellen 
 

 
 

Het scherm Rode straal instellen (Set Beam) laat u 
toe om de rode laserpointer die zich naast de 
lenswagen bevindt aan en uit te schakelen. Met deze 
rode straal kan u de exacte locatie bepalen waar de 
laser het materiaal zal raken. 
 
Red Beam: YES / NO 
 
 

Scherm Rode straal instellen 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Bewaar) Uw huidige instellingen opslaan 
v / w Pijltoetsen Rode straal aan- (YES) en uitschakelen (NO) 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 
 
  

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer 
<Machine Setting>  
uit het menu 

Scherm machine-instellingen 

Selecteer 
 <Set Red Beam>  
uit het menu 
 

Set Red Beam Page 
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Scherm Carriage Lock 
 

 
 
Het scherm Carriage Lock laat u toe om te 
bepalen wanneer de lenskop vrij bewogen kan 
worden of vergrendeld wordt. Als "Carriage Free" 
staat ingesteld op <YES>, dan zal u de laserkop 
manueel kunnen bewegen in de X- en Y-asrichting 
via de toegangsklep bovenaan. Wanneer deze 
parameter op <NO> is ingesteld, dan kan u de 
laserkop enkel bewegen door middel van de pijltoetsen op het bedieningspaneel. 
  
Carriage Free YES / NO 
 
 

Scherm Carriage Lock 
Relevante knoppen Functie 

F1 (Voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Bewaar) Bewaar uw huidige instellingen 
v / w Pijltoetsen Carriage Free wijzigen van YES naar NO en omgekeerd 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van de werktafel bijregelen 

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Select <Machine Setting> 
uit hte menu 
 

Scherm Machine-instelling 

Select <Carriage Lock>  
uit hte menu 
 

Scherm Carriage Lock 
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Scherm Set Command Mode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het scherm Set Command Mode laat u u toe 
om vectoren uit te sturen in de 
standaardinstelling of als HPGL. De 
standaardinstelling is de Windows 

printerdriver, die wordt herkend door de meeste 
bekende grafische programma's, zoals 
CorelDraw, Photoshop, Illustrator, enz. HPGL is 
een wat minder algemeen exportformaat dat 
wordt gegenereerd door bepaalde 
outputformaten die worden gegenereerd door 
sommige RIP-applicaties in de signindustrie. 
Onafhankelijk van welk formaat u gebruikt, 
worden beide standaarden ondersteund. 
 

§ Mode: Default / HPGL 
§ Vector Pen: 1 – 16 
§ Vector Speed: 0.0% - 100% 
§ Vector PPI: 0.0% - 100% 
§ Power Ramp: YES / NO 

 
Scherm Set Command Mode 

Relevante knoppen Functie 
F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Save) Uw huidige instellingen opslaan 
r / s Pijltoetsen Om de menuselectie te doorlopen 
v / w Pïjltoetsen De waarde voor de gekozen selectie wijzigen 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer 
<Machine Setting> 
uit het menu 
 

Scherm Machine-instelling 

Selecteer 
<Set Command Mode >  
uit het menu 
 

Scherm Set Command 
Mode 
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Functie Bewaar positie (Save Position) 
 

 
 
The functie Bewaar Positie laat u toe de huidige 
positie van de lenskop in X- en Y-as te bewaren 
en stelt die positie daarmee in als oorsprongspunt 
voor de daaropvolgende jobs. 
 
 
 
 
 
 
 

TIP   
 
Dit is een perfect geschikte functie wanneer u een aantal identieke items moet verwerken of 
wanneer u kleine objecten moet laseren, waarbij het gemakkelijker is om die op een zekere 
afstand van het eigenlijke machinenulpunt te plaatsen. 
  
 
 
  

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 

Functies-scherm 

Selecteer 
<Machine Setting> 
uit het menu 
 

Pagina Machine-instelling 

Selecteer 
<Save Position >  
uit het menu 
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Scherm Set File Save Mode 
 
 

 
 
 
 
Het scherm Set File Save Mode laat de gebruiker 
toe om de machine zo in te stellen dat elk 
jobbestand na verwerking automatisch gewist 
wordt. Wanneer Setting File Save op  <NO> staat 
ingesteld, dan zal elke job automatisch gewist 
worden na het laseren. Wanneer die optie op 
<YES> ingesteld staat, dan blijft het jobbestand na 
het uitvoeren bewaard in het interne geheugen van 
de LaserPro MERCURY. 
 
§ File Save: YES / NO 

 
 

Set File Save Mode Page 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Save) Bewaar uw huidige instellingen 
v / w Pïjltoetsen Cycle File Save between YES / NO  
Start / Stop Back to Hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdscherm 

Druk F4 
 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 
 
 

Functies-scherm 

Selecteer 
<Machine Setting> uit het 
menu 
 

Machine Setting Page 

Select <Set File Save 
Mode > uit het menu 
 

Set File Save Mode 
Page 
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Scherm "Andere" 

 

 

 
Het scherm Other laat u toe om een reeks instellingen 
te veranderen in verband met het bedieningspaneel. 
De optie Language laat u toe om de taal in te stellen 
waarin het controlepaneel wordt weergegeven. "Unit" 
laat u toe om over te schakelen tussen afmetingen in 
mm en in inch (of duim). EOF (end of file) Alarm laat u toe om een geluidssignaal te activeren of te desactiveren 
wanneer een job is afgewerkt. Air Delay laat u de vertragingstijd in seconden instellen waarmee de SmartAIR air-
assist functie start na het moment waarop de laser begint te werken.  
 
§ Language: ENGLISH (andere talen afhankelijk van de geprogrammeerde firmware) 
§ Unit: METRIC / ENGLISH 
§ EOF Alarm: YES / NO 
§ Air Delay: 1-100 seconds 

 

TIP 
Depending on the material you are working with, your laser settings, and the desired results, please 
experiment with the air delay to achieve your desired results. 

 

Other Page 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
F4 (Save) Save your current settings 
r / s Pïjltoetsen Scroll through the menu selections 
v / w Pïjltoetsen Adjust the value for that selection 
Start / Stop Back to Hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 

  

Hoofdscherm 

Druk F4 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 

Functies-scherm 

Selecteer <Machine Setting> in 

het File-menu 

Scherm Machine-instelling 

Selecteer <Other> 

Scherm Other 
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Reset-scherm 

 
The Reset-scherm laat u toe om alle wijzigingen die 
u hebt aangebracht aan de instellingen in de 
LaserPro MERCURY’s, te herstellen naar de 
oorspronkelijke waarden. Dit heft geen invloed op 
de instellingen die u heeft ingesteld voor een 
afbeeldoing op uw computer, maar enkel voor de 
manier waarop dit bestand wordt uitgevoerd op de 
laser. Er zijn twee menukeuzes: User Reset stelt alle instellingen terug in op hun standaardwaarde. Na een 
firmware-updtae door een technicus, dient de System Reset functie gebruikt te worden. Uw oorspronkelijke 
instellingen blijven dan bewaard. 

 
• User Reset 
• System Reset 

 
Na elk van beide keuzes wordt er een venster getoond waarin gevraagd wordt uw keuze te bevestigen. 

 

Reset Page 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
r / s Pïjltoetsen Om de menukeuzes te doorlopen 
Enter Maakt uw selectie 
Start / Stop Keert terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

Hoofdscherm 

Druk F4 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 

Functies-scherm 

Kies <Machine Setting>  

in het menu 

Scherm Machine-instelling 

Kies <Reset>  

in het menu 

Scherm Reset 
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Scherm Machine-informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Machine-informatie-scherm laat u toe om informatie 
te bekijken  met betrekking tot het system: het GCC 
logo, de machinenaam, de firmwareversie, en andere 
informatie. 
 

Scherm Machine-informatie 
Relevante knoppen Functie 

F1 (voorgaande) Terug naar het vorige scherm 
r / s Pïjltoetsen De schermen doorlopen 
Start / Stop Terug naar het hoofdscherm 
Auto Focus Start de autofocus-functie 
▲ / ▼ Manuele focusknoppen Manueel de hoogte van het werkblad aanpassen (Z-as) 

 

 

 

Hoofdscherm 

Druk F4 

☼ Om naar dit scherm te gaan: 

Functies-scherm 

Select <Machine Information> 

uit hte menu 

Scherm Machine-informatie 
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5.2 De LaserPro MERCURY Printerdriver 
 
Eens de printerdriver voor de LaserPro MERCURY correct geïnstalleerd is, zal u de standaardinstellingen voor 
de printer en de pagina-afmetingen dienen aan te passen voordat u jobs kan ontwerpen en uitvoeren. Door die 
instellingen aan te passen, stelt u het werkvlak in uw grafische software in op het feitelijke werkbereik van de 
LaserPro MERCURY. 
 

 NOOT 
 
Controleer vooraf of de MERCURY is ingesteld als de standaardprinter (default printer) voordat u begint met 
de setup van pagina en layout.  

 

Om na te kijken of de LaserPro MERCURY werd ingesteld als de standaardprinter gaat u via het Windows 

Configuratiescherm (of Control Panel) à Printers en Faxapparaten. 
 
U kan de LaserPro MERCURY ook als standaardprinter instellen met behulp van de grafische software die u 
gebruikt. In het onderstaande voorbeeld vertrekken we vanuit CorelDraw. 
 
1) In de menubalk bovenaan kiest u Bestand (File) à Printerinstellingen (Print Setup). 

2) In het venster printerinstellingen kiest u onder naam "Mercury” en bevestigt met [OK]. 

 

  

 

 

5.2.1 Pagina-instelling en -oriëntatie 
 
Het eerste wat u moet doen voordat u met de LaserPro MERCURY begint te werken is ervoor zorgen dat de 
pagina- en layoutinstellingen correct geconfigureerd zijn in de grafische software. In uw grafische software dient 
u dus het venster met de pagina-instellingen en de layout te poenen en daar de nodige wijzigingen aan te brengen 
zodat de afmetingen van het werkbereik van de LaserPro MERCURY en de oriëntatie van het werkvlak correct 
staat ingesteld. 
 
De waarden die u dient in te stellen zijn de volgende: 
- pagina-oriëntatie: Landschap (Landscape) 
- pagina-afmetingen: horizontaal 635 mm (25 inch) x verticaal 458 mm (18 inch). 
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Voorbeeld: Coreldraw (Page Setup and Orientation) 

 
In onderstaand voorbeeld leggen we uit hoe de pagina-instelling en -oriëntatie in een grafische software als 
Coreldraw ingesteld wordt. Voor andere softwarepakketten of –versies verwijzen wij u naar de handleidingen van 
het desbetreffende softwarepakket. 

1) In het hoofdmenu selecteert u de menukeuze Layout en daaronder de optie Pagina-instelling (Page Setup) 
(Layout à Page Setup). 

2) In het venster "Opties" dat dan verschijnt kiest u in de navigatiebalk aan de linkerkant Document à Pagina 
à Grootte. 

3) Selecteer de opties "Normaal papier" (Normal Paper) en "Liggend" (Landscape). 

4) Stel bij "Papier" de breedte in op 635 mm (25 inch) en de "Hoogte" op 458 mm (18 inch). 

5) Bevestig de nieuwe instellingen met de [OK]-knop. 
 

 TIP 
 
In plaats van alle instellingen manueel aan te passen kan u in Coreldraw ook op de knop "Bepaald door 
printer" klikken, en het programma zal automatisch de juiste oriëntatie en afmetingen inlezen vanuit de 
printerdriver. Daarvoor dient u wel eerst de Mercury als standaardprinter te hebben ingesteld. 
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5.2.2 Kleurenbeheer 
 
De LaserPro driver gebruikt de kleuren uit uw ontwerp om de uitvoerparameters in de machine in te stellen. Om 
ervoor te zorgen dat dit op een correcte manier gebeurt, dient u dus het kleurenbeheer in de grafische software 
zelf uit te schakelen.  
 
We tonen opnieuw aan de hand van Coreldraw hoe dit dient te gebeuren. Voor andere softwarepakketten, gelieve 
de desbetreffende handleidingen te raadplegen. 
 
Voorbeeld: Coreldraw Kleurenbeheer (Color Management) 
 
Onderstaand voorbeeld toont hoe je het kleurenbeheer correct uitschakelt in Coreldraw.  
 

1) In de menubalk kiest u "Extra" ("Tools") à "Kleurenbeheer" ("Color management") om het "Kleurenbeheer"-
venster van Coreldraw te openen. 

2) Onder “Instellingen” (naargelang de versie bovenaan of onderaan het venster, kan u in het pull down-venster, 
het “Kleurenbeheer uit” kiezen. 

3) Met de [OK]-knop bevestigt u uw instellingen. 
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5.2.3 Gebruik van de LaserPro Mercury printerdriver 
 
Nu alle instellingen correct gebeurd zijn, gaan we alle parameters en instellingen van de printerdriver overlopen. 
Onafhankelijk van het grafisch programma data u gebruikt, krijgt u toegang tot de driver via "Bestand" ("File") à 
"Afdrukken" ("Print") à "Eigenschappen" ("Properties"). 
 

   
 

NOOT 
 
De bovenstaande en volgende afbeeldingen werden gemaakt met de driver van de Spirit, die volledig 
hetzelfde is als die van de Mercury III, en vanuit CorelDraw. 

 
De printerdriver van de Mercury bevat zeven tabbladen, waarin u kan kiezen uit verschillende opties en 
instellingen. Standaard verschijnen de volgende vijf tabbladen: 
 
§ Option 
§ Pen 
§ Advance 
§ Paper 
§ Language 

 

TIP 
 
De volgende paragrafen beschrijven de specifieke functies van elk van die tabbladen. Als u geen enkele 
ervaring heeft met de techniek van het lasergraveren en -snijden, is het aangewezen dat  u eerst de 
basisprincipes van het laserproces doorneemt zoals beschreven in hoofdstuk 6, vooral dan betreffende het 
lasersnijden van vectoren. Dit maakt het gemakkelijker om de terminologie in dit hoofdstuk te begrijpen. 
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5.2.3.1 Printerdriver – Tabblad "Options" 
 

 
 

"Mode Setting" (standaardinstelling: "Black & White") 

■ Black & White: 

Met deze functie zal de driver uw kleurentekeningen of -afbeeldingen interpreten al seen ontwerp in 
grijswaarden, vergelijkbaar met een afdruk van een zwart-wit laserprinter. Het volledige bestand zal 
uitgevoerd worden aan de hand van één set vermogens- en snelheidsinstellingen, zoals bepaald door de 
zwarte pen uit het "Pen"-menu. In de volgende gaan we verder in op de instellingen van het tabblad "Pen". 
 
De printerdriver zal gekleurde en grijze zones in uw ontwerp als grijstinten interpreteren en ze bij het 
graveren uitvoeren als een halftoon. In plaats van alleen volle lijnen te graveren, zullen de grijze zones 
worden uitgevoerd als een verzameling puntjes met wisselende densiteit. 
 
De resolutie en de diepte van deze halftonen kan worden aangepast met behulp van de DPI-instellingen die 
u terugvindt onder het tabblad "Options". U zal merken dat de Black & White-instelling een extra tabblad 
"Raster" aanmaakt in de printerdriver. Daar kan u dan de specifieke parameters met betrekking tot deze 
instelling wijzigen. 
 

TIP 
 
Zoals gezegd interpreteert de Black & White-instelling uw kleurafbeelding als een reeks grijswaarden. Om een 
goed beeld te krijgen van het eindresultaat kan het aangewezen zijn om uw originele kleurenafbeelding zelf te 
converteren naar grijswaarden, dus voordat u de Black & White-instelling kiest in de driver. 
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NOOT 
 
Het "Raster"-tabblad dat door de Black & White-functie wordt geactiveerd, laat u eveneens toe om bepaalde 
geavanceerde instellingen in te brengen met betrekking tot het lasergraveren van stempels. 

 

■ Manual Color Fill: 
Selecteer deze optie wanneer u een specifieke vermogens- en snelheidsinstelling wil koppelen aan 
bepaalde kleuren in uw afbeelding. The LaserPro ondersteunt maximaal 16 verschillende kleuren 
gekoppeld aan bepaalde machineparameters. 
 

■ 3D Mode: 
Wanneer u deze optie selecteert, geeft u aan uw gravure een gesculpteerde 3-dimensionale look. Door 
afbeeldingen te gebruiken die een aantal grijsvlakken hebben kan de printerdriver het beeld zo manipuleren 
dat het bijkomende diepte krijgt, door het vermogen (en dus de graveerdiepte) te koppelen aan specifieke 
kleuren. De instellingen kunnen worden aangepast door de DPI-instelling (tabblad Options) en door de 
instellingen voor PPI, vermogen (power) en snelheid (speed) op het tabblad "Pen". Wij verwijzen u naar 
Hoofdstuk 6 voor het creëren van grafische 3D-bestanden. 
 

■ Stamp Mode: 
Wanneer u stempels wil graveren, dan dient u deze optie aan te vinken. Er verschijnt dan een bijkomend 
tabblad "Stamp". "Stamp mode" is één van de meest dynamische functies van de LaserPro printerdriver. 
Als gevolg van de specifieke eisen die het lasergraveren van stempels stelt, vereist de productie van 
stempels een heel andere aanpak dan de meeste andere graver- of snijtoepassingen. 
 

■ Raster & Stamp: 
Deze optie vinkt u aan wanneer u op een stempel gerasterde afbeeldingen wil laseren. De functie 
combineert de verwerking van een afbeelding met 200 grijswaarden, met de specifieke functie die toelaat 
om hellende "schouders" te creëren aan stempels. 

 

"DPI" (Default setting: 500) 
DPI betekent "dots per inch" en verwijst naar hat aantal keren dat de laser zal vuren over een afstand van 
1 duim of inch (25,4 mm). Deze instelling geeft de resolutie en dus de kwaliteit aan waarmee rastergravures 
worden uitgevoerd. Een hogere DPI-instelling resulteert in zuiverder en diepere gravures, maar duren 
langer om uit te voeren. Lagere DPI-instellingen geven een ruwere, ondiepere gravure, maar worden sneller 
afgewerkt. De LaserPro Mercury kent acht DPI-instellingen: 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, en 
1500 dpi. U experimenteert best met verschillende instellingen in verschillende materialen om het gewenste 
effect te bereiken. 
 
Bij de omzetting van de ingestelde DPI-waarde naar de uitvoer op de laser treedt een lichte afwijking op. 
Hieronder vindt u een omzettingstabel tussen beide waarden: 
 

Ingestelde 
DPI-waarde1 125 250 300 380 500 600 760 1000 1500 

Feitelijke 
output 127 254 381 381 508 762 762 1016 1524 

 
                                                   
1 Wanneer u een job uitvoert die het  hele werkblad in beslag neemt en u maakt gebruikt van de 300 of de 600 DPI-instelling, dan krijgt u een 
afrondingsfout. Die is het gevolg van de grote afwijking tussen de ingestelde DPI-waarde en de reële output. We adviseren u daarom om die 
beide instellingen te vermijden en veeleer gebruik te maken van 380 of 7860 DPI. 
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"Mirror" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 
Wanneer u dit vakje aanvinkt, wordt de afbeelding in spiegelbeeld gegraveerd. De spiegeling gebeurt langs 
de Y-as. 
 

TIP 
 
Wanneer u een stempel graveer, met behulp van de "Stamp”-functie, dan moet het ontwerp in spiegelbeeld 
gegraveerd worden, zodat de stempel bij gebruik niet gespiegeld wordt afgebeeld. 
 

 

"Invert" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

Wanneer u deze keuze-optie aanvinkt, dan wordt de kleur van uw afbeelding automatisch omgekeerd: wit, wordt 

zwart, zwart wordt wit). Wanneer bij de “Manual Color File” geselecteerd wordt, dan is deze functie 

gedesactiveerd. 
 

TIP 
 
De optie “Invert” is nuttig wanneer u een stempel ontwerpt. Bij een klassiek ontwerp dat u wil afdrukken, wordt 
het afgedrukte gedeelte ingekleurd (meestal zwart), maar bij het graveren van een stempel wordt juist het deel 
daarbuiten weggelaserd, zodat het niet-weggelaserde gedeelte van de stempel in de inkt wordt gedrukt en een 
afdruk achterlaat. 
 

 

"Print Immediately" - Onmiddellijk afdrukken (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

Wanneer deze optie staat aangevinkt, dan zal de Mercury onmiddellijk beginnen te laseren wanneer u in uw 

ontwerpprogramma de optie “Afdrukken” selecteert. Wanneer deze optie niet is aangevinkt, dan zal de job 

worden doorgestuurd naar de machinesturing, en kan ze daar dan gestart worden via het bedieningspaneel. 
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"SmartACT" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

SmartACT vermindert de duurtijd om een job te verwerken door de overbodige verplaatsingen van de 

lenswagen te beperken, maar kan een minimaal effect hebben op de laserkwaliteit. Hoe groot het 

kwaliteitsverlies is, hangt af van het ontwerp; door met deze functie te experimenteren krijgt u ervaring met 

het mogelijke kwaliteitsverlies, en kan u zelf bepalen of de tijdwinst de moeite waard loont. Bovendien 

vergroot u met SmartACT het werkbereik van uw machine.  
 

TIP 
 
De tijdwinst met SmartACT zal verhoudingsgewijs groter zijn naarmate het ontwerp hoger is (in de Y-asrichting) 
ten opzichte van de breedte (of de X-asrichting). 
 

"Preview" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

De operator kan gebruik maken van het “Preview”-scherm om een gesimuleerde uitvoer van de job te 

controleren. Deze functie zal eveneens een geschatte werktijd tonen. Zorgt u er dan wel voor dat de optie 

“print to file” geselecteerd is, teneinde de "Preview"-functie te kunnen activeren. 
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Nadat de je in de printerdriver op "OK" klikt, zal de gebruiker gevraagd worden om een bestandsnaam: 
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Nadat u een bestandsnaam hebt ingevoerd en op de "OK"-knop geklikt hebt, dan zal het "Preview"-scherm 

verschijnen. 

 

Op die manier kan u het uitvoerbestand bekijken; verder wordt ook nog een geschatte duurtijd van de job 

weergegeven. 
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"File Function": 

Onder "File Function" vind je een hele 

reeks laserparameters terug. Deze 

sectie is nuttig wanneer je een job een 

aantal keren moet reproduceren op 

verschillende materialen of objecten. U 

kan hier frequent gebruikte instellingen 

bewaren en nadien terug oproepen. 

• "SAVE" (Bewaar): Deze optie bewaart 

de huidige instellingen in een 

computerbestand met de naam van uw 

keuze. (Saved parameter setting files 

will be tagged with the .Spi extension) 

• LOAD (Laden): Deze functie laat u toe 

om voorheen bewaarde instellingen op 

te roepen. 

• ORIGINAL (Origineel): Met deze optie laadt u de fabrieksinstellingen voor de printerdriver. 

• SAVE TO DEFAULT (Bewaar als standard): Met deze functie bewaart u de huidige instellingen als uw 

standaardinstellingen. Ook wanneer u van ontwerpprogramma of de computer afsluit en opnieuw opstart 

zullen in de toekomst de huidige instellingen gebruikt worden. 

• DELETE (Verwijderen): Deze optie laat u toe om een bestand te wissen uit de lijst "History File" die er vlak 

onder staat. Het Spi-bestand wordt niet van uw hared schijf verwijderd, daarvoor zal u via Windows verkenner 

naar de juiste map moeten gaan en het bestand manueel verwijderen.) 

 

Noot: 

 
Wanneer u onder Windows 2000 of XP draait, dan dient u in te loggen als administrator of met 
administrator-rechten om de instellingen te kunnen opslaan in een bestand. 

 

TIP 
 
De laserPro materialenlijst laat u toe om op een eenvoudige manieer een aantal parameterste laden. 
Wanneer u de database met LaserPro-instellingen laadt, gelieve die dan rechtstreeks te laden vanuit meerder 
ingebouwde mappen met parameters. 

 

• HISTORY FILE (geschiedenis): Dit venster toont een lijst van bestanden die u recent hebt gecreëerd of 

gebruikt. 
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5.2.3.2 Printerdriver – Tabblad "Pen" 
 

De driver van de LaserPro Mercury 

machinereeks laat toe om aan de hand 

van 16 verschillende kleuren evenveel 

verschillende vermogens- en 

snelheidsinstellingen te bepalen voor het 

lasersnijden (vector) en -graveren 

(raster). Deze kleuren worden aangeduid 

met de term "Pen". U kan zo een "Pen" 

best beschouwen als een vooraf 

bepaalde set laserparameters, eerder dan 

als een "kleur". Zo zal een tekening die 

enkel uit zwart en wit bestaat slechts één 

specifieke combinatie van snelheid en 

vermogen gebruiken, aangeduid als 

"Black” (in het voorbeeld hiernaast: 50% 

snelheid, 50% vermogen). 

 

Bij een afbeelding die bestaat uit zwart, rood en blauw – volgens de kleurinstellingen die in de driver aan die 

specifieke kleur in de ontwerpsoftware werd gekoppeld – zal de driver telkens de specifieke instellingen voor 

die specifieke kleur toepassen. Daarbij is het wel belangrijk dat uw ontwerpsoftware zo is ingesteld dat hij 

de 16 kleuren die in de driver voor de Mercury zijn ingesteld, ook correct kan toekennen. 

 

U kan een bepaalde kleur ook aanpassen 

aan uw eigen voorkeur. Het volstaat om te 

dubbelklikken op die specifieke kleur uit 

het menu "Pen", en er zal een venster 

"Kleurbeheer" opengaan waarin u zelf 

een kleur kan bepalen.  

Dit kan nuttig zijn wanneer uw afbeelding 

uit kleuren bestaat die niet 

overeenstemmen met de 

standaardkleuren in het "Pen"-scherm. In 

plaats van de kleuren in uw afbeelding te 

wijzigen, kan u hier de kleuren aanpassen 

aan de kleuren in uw ontwerp. 
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"Speed" (Snelheid) (Standaardinstelling: 50) 

De schuifbalk voor de snelheid bepaalt de verplaatsingssnelheid van de laserkop (de graveer- of 

snijsnelheid), gaande van 0,1 tot 100%. Houd er wel rekening mee dat die snelheid alleen gehandhaafd 

wordt wanneer de laserkop zich in rechte lijn verplaatst. Wanneer de laserkop een bocht maakt, dan zal hij 

vertragen. 
 

TIP 
 
De snij- en graveerdiepte worden bepaald door een combinatie van vermogen en snelheid. Lagere snelheden 
en hogere vermogens leveren diepere gravures op, hogere snelheden en lagere vermogens zullen ondiepere 
gravures en snedes opleveren. 

"Power" (Vermogen) (Standaardinstelling: 50) 

Deze schuifbalk regelt het vermogen van de laserbuis tijdens de werking, met een bereik van 0 tot 100%. 

Het ingestelde percentage vertegenwoordigt het vermogen in verhouding tot het maximale vermogen, dat 

wordt uitgestuurd bij elke gevuurde laserpuls. 

"PPI" (Standaardinstelling: 400) 

PPI (pulses-per-inch) vertegenwoordigt het aantal laserpulsen per duim. Deze parameter is enkel van 

toepassing bij vestorsnijden. Hogere PPI-instellingen resulteren in diepere laserpulsen die elkaar 

overlappen, en geven ook een zuivere snede. Lagere PPI-instellingen (lager dan 150) zal resulteren in een 

sterkere spreading van de laserpulsen, waardoor je een geperforeerd effect verkrijgt (vergelijkbaar met de 

perforatie van een blad papier daar je een strook kan afscheuren, of een vel postzegels). 

Als je de PPI-schuifbalk helemaal naar rechts verschuift (maximum), dan zal u merken dat de waarde wijzigt 

in X. Hiermee schakelt u de PPI-instelling helemaal uit; de laserbuis stuurt nu continu een laserstraal uit, 

zonder pulsen. U schakelt hiermee ook de "power ramp" functie uit, die ervoor zorgt dat de PPI-waarde 

wordt aangepast aan de snelheid van de laserkop (zoals wanneer je de hoek van een figuur snijdt en de 

laserkop vertraagt). 
 

TIP 
 
Cutting / engraving depth and quality are determined by a combination of power and speed.  Slower speeds at 
higher power will produce deeper cuts and engravings, whereas higher speeds at lower power will produce 
shallower cuts and engravings. 
 

"Raster" / "Vector" (Standaardinstelling: aangevinkt) 

Wanneer er een vinkje staat voor de optie "Raster", dan zullen de rasterfuncties die zijn ingesteld voor die 

specifieke penkleur worden uitgevoerd. Wanneer er een vinkje staat voor de optie "Vector", dan zullen de 

specifieke vectorfuncties die zijn ingesteld voor die specifieke penkleur worden uitgevoerd.  
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Een voorbeeld: U kan een specifieke penkleur toekennen aan bepaalde vlakken in uw tekening die 

kleurvullingen bevatten en dus bedoeld zijn voor rastergravures, en daarnaast ook aan een contourlijn die 

bedoeld is om uit te snijden. Door bij die penkleur de opties "Raster" en "Vector" aan of uit te schakelen 

kan u via de driver beslissen of dat vlak of die contour wordt gegraveerd, respectievelijk uitgesneden. 

 

"Air" (Perslucht) (Standaardinstelling: uitgevinkt) 

Hiermee bepaalt u of u via de SmartAIR-functie perslucht wil laten blazen tijdens het laseren, uiteraard op 

voorwaarde dat er een compressor is aangesloten. Door een penkleur te selecteren en daar de optie "Air" 

aan te vinken zal er bij hhet laseren van die specifieke penkleur perslucht geblazen worden. 

Een voorbeeld: wanneer u een graveerjob uitvoert die gevold wordt door een diepe snede, bij voorbeeld in 

acrylglas, dank an u perslucht willen gebruiken om een zuivere snede te gebruiken. In dat geval gaat u voor 

de penkleur die u toekent aan  de contour de functie "Air" aanvinken. De laser zal dan gebruik maken van 

perslucht wanneer de contour wordt uitgesneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Vector" aangevinkt "Vector" uitgevinkt 

"Raster" 
aangevinkt 

Zowel de raster- als de vectorfuncties 
zullen voor die penkleur worden 
uitgevoerd. 

Alleen de rasterfuncties worden 
uitgevoerd, de vectorfuncties worden 
genegeerd. 

"Raster" 
uitgevinkt 

Alleen de vectorfuncties worden voor 
die kleur uitgevoerd, de rasterfuncties 
worden genegeerd. 

Noch de raster- noch de vectorfuncties 
worden uitgevoerd. 

Noot: 

Om de "Air Delay”-functie in de firmware te kunnen gebruiken, of de "Air”-functie bij specifieke penkleuren 

dient u een compressor aan te sluiten op de daartoe bestemde aansluiting aan de machine. 

Sluit uw compressor aan op de 
voeding die voorzien is in de voet 
van de machine. 
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"Auto Focus" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

Met deze optie activeert u de Auto Focus-functie voor die specifieke job. Wanneer deze optie actief staat, 

dan zal de Mercury automatisch vóór de aanvang van de job de autofocusprocedure opstarten. Op die 

manier bent u er zeker van dat de focusafstand correct ingesteld staat voor het specifieke material waarmee 

u aan de slag wil gaan. 

"Defocus" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

Hiermee kan u de "defocus"-afstand instellen voor een specifieke job. De defocus-afstand is een bepaalde 

afstand tussen de ideale focusafstand en de werkelijke afstand van de lens tot het te laseren oppervlak. 

Voor bepaalde materialen kan je met deze techniek een beter resultaat of een bepaald effect verkrijgen. U 

kan die afstand dus instellen per penkleur. 

"Bridge Cutting" (Bruggetjes leggen) (Standaardinstelling: niet aangevinkt / 0.0 mm) 

Met deze functie kan u gemakkelijk een perforatielijn (stippellijn) aanbrengen. U kan deze penkleur ook in 

combinatie met een andere penkleur gebruiken zodat u de dikte van het resterende materiaal kan bepalen.  

(Zo kan u Pen 1 gebruiken voor "Bridge cutting", Pen 9 voor de lengte van de verbindingsstreepjes van de 

perforatie. Voor Pen 2 gebruikt u dan Pen 10, enz). 
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5.2.3.3 Printerdriver – Tabblad "Advanced" 
 

 

"Scaling" (Standaardinstelling: 0) 

In bepaalde gevallen kan er een kleine maatafwijking optreden in de gelaserde job ten opzichte van de 

instelling in uw ontserpsoftware. Deze afwijking is zeer beperkt (ongeveer 1/300). Via de "Scaling”-functie 

kan u een dergelijke afwijking corrigeren. 

Een eenvoudig voorbeeld: wanneer u een rechte lijn graveert van 300 mm en het eindresultaat is slechts 

299 mm lang, dan kan u dit compenseren door de scaling op + 1/1000 in te stellen. Op dezaelfde manier 

kan u een rechte lijn van 300 mm die in werkelijkheid 301 mm lang is corrigeren door de scaling op -1/1000 

in te stellen. 

 

"Position Modes" (Standaardinstelling: Home) 

Met deze functie kan u bepalen waar de laserwagen zich gaat positioneren na het uitvoeren van een job. 

• Home: De laserkop zal zich aan het einde van een job opnieuw verplaatsen naar zijn thuispositie, de linker 

bovenhoek. 

• Without Home: De laserkop zal zich positioneren aan het einde van de job en zal van daar uit vertrekken bij 

het uitvoeren van een volgende job. 
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• Relative: Deze instelling plaatst de laserkop op een positive die overeenkomt met het oorsprongspunt dat is 

aangegeven in de grafische ontwerpsoftware. De laserkop zal de job uitvoeren vanaf zijn huidige positie, 

afhankelijk van welke positie werd aangegeven in de grafische software. 

• Center: Daarmee deifinieert u de huidige positive van uw laserkop als het centerpunt van de volgende job. 

Wanneer u volgende job erin bestaat van een cirkel uit te snijden, bij voorbeeld, en u stelt hier "Center" in, 

dan zal de Mercury een cirkel uitsnijden, met de starpositie van uw laserkop als centerpunt. 

• SmartCENTER: Deze optie is een verbeterde versie van de "Center"-instelling. Zij zal het centerpunt bepalen 

aan de hand van twee of vier punten. De operator kan die twee of vier punten aanduiden en opslaan door de 

laserkop te verplaatsen en de rode richtstraal te gebruiken. Wanneer deze optie geselecteerd werd, dan zal 

de machinedisplay de operator vragen om de laserkop te verplaatsen en vervolgens de locatie op te slaan als 

eerste punt, en vervolgens om de laserkop opnieuw te verplaatsen naar een tweede punt. Wanneer u de 

vierpuntsmodus gekozen heft, dan zal u ook nog om een derde en een vierde punt gevraagd worden. Eens 

de posities van de punten gekend zijn, dan zal de laserkop zich in het centerpunt van de vier opgeslagen 

punten positioneren. 
 

TIPS 
 
(1) De SmartCENTER functie is een snelle en eenvoudige manier om het centerpunt te bepalen tussen twee 
of vier punten. Het is een handig instrument voor jobs waarbij vereist is dat je binnen een specifiek gebied 
graveert, zoals bij awards en herdenkingsborden. 
 
(2) Het is ten zeerste aan te raden om de rode ledpointer te gebruiken bij het instellen van de twee of vier 
punten. Niet alleen werkt dit gemakkelijker, het komt ook de nauwkeurigheid ten goede. 
 

"Image Output Direction" (Standaardinstelling: Top to Bottom) 

Deze instellingen laten u toe om de richting aan te geven waarin een lasergravure zal worden uitgevoerd:  

• Top To Bottom (van boven naar onder): Bij deze instelling werkt de machine de gravure af, vertrekkende 

van de linker bovenhoek en zo geleidelijk aan naar de rechter onderzijde van het ontwerp. 

• Bottom To Top (van onder naar boven): Met deze optie zal de lenswagen de graveerjob van onder naar 

boven afwerken. Normaal gesproken graveert de Mercury van links naar rechts, van boven naar onder. 

Wanneer u deze optie selecteert begint de laser onderaan, dus aan de voorzijde van de machine, en 

werkt de job af door zich stelselmatig naar achteren te verplaatsen. 
 

TIP 
 
Vooral wanneer het material dat u verwerkt erg veel rook- of stofontwikkeling met zich meebrengt, kan het 
aangewezen zijn om "Bottom To Top" te werk te gaan. Op die manier worden rook en stof via de achterzijde 
van de machine afgezogen naar de filterinstallatie, zodat zij slechts in beperkte mate tussen de laserkop en 
het materiaal komen en het gegraveerde eindresultaat niet kunnen beïnvloeden. 
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"Drilling" 

Deze functie is alleen beschikbaar in combinatie met AutoCad. Gebruikers kunnen via het icoon  in de 

tool bar van AutoCad punten invoegen en vervolgens de "Drilling"-functie gebruiken om bevestigingsgaatjes 

te maken in het graveermateriaal. 

 

"Border" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

In gevallen waar u met een negatief, geïnverteerd beeld werkt (waarbij de negatieve gebieden van uw 

afbeelding gegraveerd worden in plaats van de positieve), kan het nuttig zijn om rond uw ontwerp een 

"Border" te plaatsen. Deze functie kan onder meer nuttig zijn bij het graveren van rubberen stempels. 

Om op de juiste manier een "Border" toe te voegen zal u eerst in het "Options" tabblad uw tekening moeten 

omkeren met de functie "Invert". Dan gaat u naar het "Options" tabblad en vinkt u "Use Border" aan. 

Vervolgens bepaalt u een waarde om de dikte van de border aan te geven. 

 

NOOT 
 
Wanneer u deze functie wil gebruiken in combinatie met de "Cluster"-functie (zie verder), dan dient de 
dikte ("Thickness") van uw border kleiner te zijn dan de waarde voor de afstand die u opgeeft onder 
"Cluster". 
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"Vector Function" (Standaardinstelling: Normal) 

• Normal: Deze keuzemogelijkheid zal geen speciale instellingen toepassen op het vectoriële (snij-)gedeelte 

van uw ontwerp. Dit is de standaardinstelling. 

• All Raster Output: Met deze optie zal uw hele ontwerp als een rastergravure uitgevoerd worden. Eventuele 

vectorlijnen in uw ontwerp zullen als rasterdata behandeld worden en uitgevoerd worden als ging het om een 

rastergravure. 

• Vector Sorting: Wanneer het vectoriële deel van uw tekening een vector bevat die ingesloten is door een 

andere vector, dan gebruikt u deze optie. Zij geeft de machine de instructie om de binnenste (ingesloten) 

vectoren eerst uit te voeren en pas daarna de buitenliggende vectoren. Wanneer u een vectorafbeelding 

uitvoert die meerdere lagen bevat en u gebruikt deze functie niet, dan kan het gebeuren dat de buitenste 

vector eerst wordt gesneden. Daardoor komt het materiaal dat daarbinnen valt los te liggen, en die losse 

stukjes materiaal kunnen naar beneden vallen, waardoor de binnenste vector in het ijle gesneden wordt. 

Wanneer u met behulp van "Vector sorting" van binnen naar buiten snijdt, dan bestaat dit risico niet. 

• Optimization Sorting: Deze optie beperkt de verwerkingstijd door de driver opdracht te geven het ontwerp 

te analyseren en te laten bepalen welke de efficiëntste weg is die de machine kan afleggen bij het uitvoeren 

van de opdracht. 

"Use Cluster" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

Deze instelling bepaalt hoe de Mercury de afzonderlijke deelgebieden van uw ontwerp verwerkt, en beperkt 

op die manier de verwerkingstijd van een opdracht. Zij heeft alleen nut wanneer uw ontwerp bestaat uit 

verschillende lossstaande delen die gescheiden zijn door een witruimte. Om effect te hebben moeten die 

afzonderlijke delen ook een zekere overlapping hebben in de X-asrichting, echter zonder elkaar te raken. 

De tussenafstand kan ingesteld worden door de operator en bepaalt wanneer de losse elementen in Cluster 

mode zullen uitgevoerd worden: als de afstand tussen naast elkaar geplaatste elementen groter is dan de 

ingestelde waarde, dan zullen ze uitgevoerd worden in Cluster mode; is de afstand kleiner, dan zullen de 

lossen elementen op de normale manier verwerkt worden. 

 

Een voorbeeld: u wil twee vierkantjes naast elkaar graveren met een onderlinge afstand van 30 cm. Zonder 

de Cluster-instelling zou de laser zich zigzaggend over en weer verplaatsen over de hele afstand van de 

linkerzijde van het eerste vierkant tot de rechterzijde van het tweede vierkant. Met de Cluster-mode zal de 

Mercury eerst het linker vierkantje laseren, zich vervolgens verplaatsen naar het rechter vierkantje end at 

dan afwerken. Op die manier wordt de tijd om de job uit te voeren drastisch ingeperkt. 

 

Noot 
 
Indien u deze functie gebruikt in combinatie met de Border-functie, zorg er dan wel voor dat de dikte van de 
Border lager is dan de afstand (Distance) die u instelt onder Cluster. 
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"Enhanced Vector Mode" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

Deze instelling laat u toe om de snijkwaliteit te verbeteren, ten koste van de snelheid. De snelheid zal met 

50% verlaagd worden, teneinde het vermogen te maximaliseren. Vooral nuttig bij dikkere materialen. 

 

"True Image Mode" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

This setting allows you to improve the engraving quality by reordering the line by line output sequence and 

by doing so masking the banding problems. Deze optie heeft alleen een zichtbaar effect bij grotere vlakken. 

Houd er wel rekening mee dat de totale verwerkingstijd verhoogd worden. 

 

True Image is a function that will shuffle the normal engraving sequence to produces a nicer 

engraving output by reducing possible banding occurrences. 
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5.2.3.4 Printerdriver – Tabblad "Paper" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Paper Size" 

De "Paper Size" (papierafmeting) stelt uw totale werkbereik voor. The paper size represents your total work 

area. Ensure that the paper size is never set greater than the Spirit Series’ work table area of 25" x 18" 

(635 mm x 458 mm). The X value represents the length and the Y value represents the width. 

 

NOTE 
 
When using the optional rotary attachment system and with the Rotary Fixture option checked, the X value 
represents the length of your working piece. The Y value will be changed to Diameter, which represents 
the diameter of your working piece (at the position you wish to engrave). 

 

"Unit" (Standaardinstelling: Metric (mm)) 

Hier kan u kiezen welke maateenheden u wil gebruiken. U hebt de keuze uit metrische en duimse 

maateenheden. 
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"Image Tuning" (Standaardinstelling: 0) 

Wanneer u extreem fijne en gedetailleerde ontwerpen moet graveren die een quasi-microscopische pressie 

aan de randen vereisen, dan kan het nodig zijn om in te grijpen in de "Image Tuning"-instelling.  

Om die instelling te wijzigen kan u best een klein zwart vierkantje graveren en met een vergrootglas het 

gegraveerde resultaat bekijken. U zal merken dat de zigzaglijntjes niet perfect onder elkaar staan, maar dat 

om de andere lijn uw lijntjes naar links of naar rechts uitsteken. Dit fenomeen kan u corrigeren door de 

"Image Tuning"-instelling aan te passen. Wanneer de eerste lijn, en daarna om de andere lijn naar links 

uitspringt, dan dienst u een negatieve correctiefactor in te voeren. Als de eerste lijn en vanaf dan over 

andere lijn naar rechts 

uitspringt, dan voert u 

een positieve 

correctiefactor in. De 

grootte van de factor 

hangt af van de mate 

waarin de positive van 

de lijntjes afwijkt. Hoe 

groter de afwijking, 

hoe groter de factor. 

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van het effect dat een goede "Image tuning" kan hebben op de kwaliteit van 

een kleine fijne tekst. Links ziet u de tekst zonder "image tuning", rechts werd een tuningfactor doorgevoerd. 

 

    

Linkerzijde vierkant Rechterzijde vierkant 
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"Rotary Fixture" (Standaardinstelling: niet aangevinkt) 

 

Noot 
 

Deze optie dient u enkel te gebruiken in combinatie met het cilindrisch accessoire, dat correct dient 
aangesloten en opgesteld te worden. Voor nadere instructies verwijzen wij u naar Hoofdstuk VII van deze 
handleiding over de accessoires in optie. 

 

Deze optie dient u aan te vinken wanneer u het accessoire gebruikt om op cilindrische voorwerpen te 

graveren. Wanneer u uw accessoire hebt opgesteld en aangesloten en het te graveren voorwerp geplaatst 

hebt, gaat u als volgt te werk: 

1) Controleer de functie "Rotary Fixture" en merk hoe de velden onder "Paper Size"  warden aangepast: de 

X-aswaarde verwijst naar de lengte van uw voorwerp. Breng dan de exacte lengte in. 

2) Nog steeds bij "Paper Size" stelt het veld "Diameter" de diameter van uw voorwerp voor, ter hoogte van 

de plaats waar u wil gaan graveren. Is het voorwerp in kwestie niet helemaal cilindrisch, maar lichtjes 

conisch, geef dan een gemiddelde diameter op. 

3) De "Offset" waarde vertegenwoordigt de afstand van het open kant van uw werkstuk tot aan de basis van 

het rubberen wiel. Deze waarde wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine. In het veld 

"Offset" geeft u de juiste waarde in. 

 

"Uninstall Driver" 

Selecteer deze optie wanneer u de printerdriver wil verwijderen. U zal aan het einde van de desinstallatie 

uw computer moeten heropstarten. 
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5.2.3.5 Printerdriver – Tabblad "Language" 
Deze pagina laat u toe om de taal in te stellen voor de interface van uw printerdriver. De volgende talen 

staan ter beschikking: Engels, Spaans, Frans, Chinees (vereenvoudigd, traditioneel), Japans, en Duits. 
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5.2.3.6 Printerdriver – Tabblad "Raster" 
 

Noot:  
 
Dit tabblad is alleen beschikbaar als in het tabblad "Options" de "Black & White"-optie geselecteerd werd. 

 

Het tabblad "Raster Engraving" bevat een aantal geavanceerde instellingsmogelijkheden in verband met 

rastergravures. 

 

 
 

Contrast (Standaardinstelling: 0) 

Deze optie biedt de operator een snelle en eenvoudige manier om het contrast van een lasergravure in de 

driver aan te passen. Wanneer hij of zij de schuifbalk naar links ("Dark") verplaatst, dan zal het contrast bij 

het graveren verhoogd worden, "Light" (de schuifbalk naar rechts) zal de contrastinstellingen verlagen. 
 

TIP 
 
There are other ways to adjust an engraved image’s contrast such as: adjust the power / speed settings or 
simply adjust the contrast of the image in software with the graphic software application. 
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"Halftone" 

Deze optie controleert de manier waarop een rastergravure verwerkt wordt. Het proces waarbij een digitale 

rasterafbeelding naar een gravure wordt omgezet kan volgens twee methodes gebeuren: "Dithering" en 

"Error Diffusion". Each offer additional output options yielding different output effects, style, and quality. 

 

§ Dithering: "Dithering" is een proces dat gebruikt wordt om als een soort van optisch bedrog met een beperkt 

aantal kleuren of grijswaarden toch het effect van vloeiende overgangen te bekomen. Wanneer u deze 

methode kiest, zal u het patroontype ("Pattern Type") de "Dithering Matrix", en "Enhanced (verbeterde) 

Dithering" kunnen instellen. Enige toelichting: 

o Pattern Type: "Dot", "Bayer", "Corner", "45 Degree" (standaardinstelling: Dot) 

De concrete betekenis van deze termen is niet relevant, tenzij voor grafische specialisten. Belangrijk 

om weten is dat elk van deze patroontypes een verschillende vorm en schikking van de punten 

gebruikt om de grijswaarden en overgangen van een rasterbeeld samen te stellen. Hieronder ziet u 

een paar concrete voorbeelden van wat het effect is van de verschillende patrpoontypes: 

 

o Dithering Matrix: Instellingen afhankelijk van het geselecteerde patroontype (standaardinstelling: 8x8) 

Hiermee controleert u de resolutie (de puntgrootte) en het aantal punten waarin het beeld wordt 

opgesplitst bij het ditheringproces. Zo zal de instelling "2 x 2" een halftoon in 5 niveaus opleveren, terwijl 

"8 x 8", een halftoon van 65 niveaus oplevert. 

Hieronder een voorbeeld van de rastereffecten, al dan niet in combinatie met de optie "Enhanced 

dithering" (zie verder). 

 
 

o Enhanced Dithering: (standaardinstelling: niet aangevinkt) 

Wanneer u deze optie aanvinkt, dan krijgt u een fijnere output. 
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§ Foutdiffusie ("Error Diffusion"): Foutdiffusie is naast "Dithering" een tweede method om rastergravures uit 

te voeren op een lasermachine. Om die foutdiffusie te laten berekenen beschikt de machinedriver over drie 

verschillende methodes: "Floyd", "Stucki", en "Jarvis". 

o Type diffusie ("Diffusion Type"): Floyd, Stucki, Jarvis (standaardinstelling: Floyd) 

The gaat hier opnieuw om drie verschillende berekeningsmethoden van de manier waarop de 

foutdiffusie op een rasterafbeelding wordt toegepast. Het onderstaande voorbeeld geeft het verschil 

in resultaat weer van de drie methodes: 

 
 
 

TIP 
 
Er is geen "juiste" of zelfs "beste" instelling die algemeen geldt bij rastergravures. De meest geschikte instelling 
zal afhangen van een hele reeks factoren: het rasterbeeld waarvan u vertrekt, het materiaal dat u wil graveren, 
het resultaat dat u wenst te bereiken, enz. Wanneer u niet vertrouwd bent met lasergraveren en de 
verschillende technieken, dan u er de tijd voor te nemen om vertrouwd te geraken met de sterke kanten van 
elke methode. Zo doet u ook zelf vertrouwen op in uw eigen kunnen en in de mogelijkheden van de LaserPro 
Mercury. 
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5.2.3.7 Printerdriver – Tabblad "Stamp" 
 

Het lasergraveren van stempels vergt een heel eigen methodiek dan wanneer u meer "klassieke" graveer-

of snijjobs uitvoert. Het tabblad "Stamp" bevat net die functies en instellingen die u nodig heeft om  stempels 

te kunnen graveren. 

 

Noot: 
 
Om het tabblad "Stamp" zichtbaar te maken dient u eerst in het tabblad "Options" de "Stamp"-optie aan te 
vinken. 

 
 

TIP 
 
Er zijn een aantal functie die erg nuttig zijn wanneer u een stempel maakt, maar die niet specifiek aan stempels 
gebonden zijn en die daarom op andere tabbladen terug te vinden zijn: "Set Shoulder" (welk tabblad?), "Border" 
(tabblad "Advanced"), "Invert" (tabblad "Options"), en "Mirror" (tabblad "Options"). 

 

 

Slope of ridge (shoulder level) 

Base of ridge (pitch) 

Ridge: contact area of the stamp 
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"Pitch" 

Uw stempel is een omgekeerde afbeelding die bestaat uit smalle opliggende vlakken en verzonken 

gedeelten. Die opliggende vlakken vormen de gebieden waar uw stempel contact zal maken met het 

papieroppervlak. Als deze vlakken te dun zijn, dan kunnen ze bij het gebruik van de stempel gemakkelijk 

beschadigd geraken. De instelling van de "Pitch" laat u toe om de breedte van de basis van de 

stempelvlakken te verhogen, waardoor het contactvlak stabieler wordt en de stempel langer meegaat. Een 

brede "Pitch" geeft de beste ondersteuning voor elk stempelvlak. Het verdient aanbeveling met deze 

waarden te experimenteren, zodat  u proefondervindelijk ontdekt welke instellingen het beste resultaat voor 

uw toepassing bieden. 

 

"Adjusting Bar/ Power Level" 

Een ander belangrijk aspect is de hellingsgraad van de schouders. De "schouder" is het deel dat begint aan de 

rand van het contactvlak tot de basis – het dieperliggende gedeelte van het stempelkussen. Met de "Adjusting 

Bar" past u de helling van de schouder aan.  U kan dat doen, zowel door de schuifbalken te verplaatsen als door 

rechtstreeks het vermogen in te voeren. 

 

 

Noot: 
 
De visuele voorstelling van de hoogte van "Pitch" en van "Shoulder" in de driver van de Mercury zijn 
verhoudingsgewijs overdriven, zodat u een vidueel duidelijke voorstelling krijgt. Het gaat hier in werkelijkheid 
over afstanden kleiner dan 1 mm. 
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Hoofdstuk VI - Snijtechnieken 
6.1 Vectorsnijden 
 
Een lasergraveermachine kan teksten, lijntekeningen en afbeeldingen die uit lijnen bestaand verwerken door het 
voortdurend vuren van de laserstraal, en op die manier allerlei vormen uitsnijden. Wanneer de laser aan het 
vectorsnijden is, dan kan u dat vergelijken met een schaar di de lijnen uitknipt zoals in uw ontwerp is aangegeven. 
When performing vector cutting operations, imagine the laser head as a pair of scissors cutting out the lines 
specified in your design. Hieronder ziet u een voorbeeld van figuren die werden uitgesneden met een laser. 

 

 
 
De LaserPro Mercury driver bepaalt of een lijn in het ontwerp een contour aangeeft op basis van de manier waarop 
een lijn in het ontwerp gedefinieerd is. U dient de vulkleur van het voorwerp op wit in te stellen; bovendien dient u 
in de ontwerpsoftware de dikte van de contourlijn in te stellen tussen de 0.025 mm (0.001") en de 0.1 mm (0.004").  
 
Hieronder geven we een voorbeeld hoe u een bepaald gebied voorbereidt voor vectorsnijden. We maken daarbij 
van CorelDraw als ontwerpsoftware en we tonen dit aan de hand van een stukje tekst. 
 

1) Met de "Tekst"-functie in CorelDraw tikt u een willekeurig stukje tekst, en u selecteert die tekst vervolgens 
door erop te klikken. 

2) Verander de vulkleur van de tekst naar wit door met de linker muisknop op het witte vakje van het 
kleurenpalet in CorelDraw te klikken. Die bevindt zich in de rechterzijde van het scherm. 

3) Verander de kleur van de contour van de geselecteerde tekst door te klikken met de rechter muisknop op 
de gewenste kleur in het CorelDraw kleurenpalet. 

4) Wijzig de dikte van de contour door rechts te klikken op de geselecteerde tekst. Er verschijnt dan een 
menuutje, waarin u "Eigenschappen" ("Properties") kiest. Dan kiest u op het tabblad "Outline" en verandert 
de breedte ("Width) naar de kleinst mogelijke dikte. U klikt op "OK" om uw keurzes te bevestigen. 

5) U bent nu klaar om het ontwerp door te sturen naar de machine.  
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6.2 3D Tips 
 
De 3D-mode is één van de functies van een LaserPro lasergraveermachine. In plaats van een job 
tweedimensionaal te verwerken, kan u met de 3D-mode de krommingen van een 3D-effect produceren. Hoewel 
het gemakkelijk is om met een LaserPro 3D-voorbeelden te laseren, kan het maken van een 3D-ontwerp een 
complexe aangelegenheid zijn. 
 

Het principe van 3D-gravures met een laser 

De laser 
 
Driedimensionaal graveren maakt gebruik van 
grijswaarden om de energie-output van de 
laserbron te regelen. Als je kijkt naar de 
afbeelding rechts, dan zie je wanneer een 
bepaald vlak is ingesteld op 100% zwart, het 
outputvermogen van de laserbuis eveneens 
100% zal bedragen. Daardoor zal het materiaal 
tot op een bepaalde diepte worden 
weggelaserd. Wanneer de grijswaarde is 
ingesteld op 50%, dan zal ook het uitgestuurde 
vermogen 50% bedragen, en het materiaal 
wordt minder diep weggelaserd. 
 
Door op die manier de verschillende grijswaarden te laten variëren, kan je door het variërende vermogen van de 
laserstraal een driedimensionaal effect verkrijgen. 
 

De software 
 
Er zijn talrijke methodes om driedimensionale afbeeldingen te bekomen. Als u al vertrouwd bent met een bepaalde 
3D-software, dan kan u die gebruiken. Wanneer een ontwerp is afgewerkt en bewaard dan kan u het opslaan (of 
exporteren) in een bestandsformaat dat geschikt is voor de lasergraveermachine (JPG of BMP) en laten uitvoeren 
door de machine.  
 
Als u nog niet vertrouwd bent met een 3D-ontwerpsoftware, dan zijn er een aantal pakketten beschikbaar die 
specifiek ontwikkeld zijn voor lasergraveermachines, inclusief de 3D-functionaliteit. U kan uiteraard ook gebruik 
maken van pakketten als Photoshop van Adobe of CorelDRAW en Photopaint van Corel, die ook voor andere 
toepassingen geschikt zijn. In de onderstaande uitleg zullen wij aan de hand van een aantal eenvoudige 
voorbeelden uitleggen hoe een en ander werkt, en we zullen daarbij ook verwijzen naar de werking van de 
softwarepakketten. 
 
■ Laser Professional AP 
 
Er bestaan momenteel ook nogal wat Laser Professional AP. Gebruikers kunnen met deze AP niet alleen alle 
soorten vectorafbeeldingen creëren, maar je kan die afbeeldingen ook converteren in 3D-objecten, wat tot 
fantastische resultaten kan leiden.  
 
In de afbeelding hiernaast ziet u een voorbeeld: al wat 
u hoeft te doen is de richting van de vector aangeven, 
en vervolgens opgeven welke lengte en vorm uw 
convexe of concave oppervlak moet krijgen. 
Vervolgens zal de software voor u volautomatisch een 
3D-object creëren. 
 
Bovendien kan u het afgewerkte object rechtstreeks doorsturen naar de lasergraveermachine, ofwel kan u het 
ontwerp exporteren als JPG- of BMP-bestand en vervolgens via CorelDRAW of Illustrator, wanneer u daar beter 
mee vertrouwd bent, het bestand doorsturen naar de lasermachine. 
 
 
■ Photoshop & CorelDRAW 
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De methode om 3D-objecten te creëren in Photoshop 
en in CorelDRAW is sterk gelijkend: u vult een 
getekende contour met de gewenste grijswaarden en 
kan die voorwerpen vervolgens schikken en 
combineren, en vervolgens stuurt u het 3D-ontwerp 
door naar machine. 
 
Hiernaast geven we een voorbeeld: nadat je twee 
objecten hebt gemaakt met bepaalde grijswaarden, dan kan u beide voorwerpen combineren. Vervolgens gaat u 
het gecombineerde object uitvoeren naar de lasergraveermachine. 
 

Een 3D-ontwerp maken: een voorbeeld 
 
Om een grafisch 3D-bestand te ontwerpen is het 
belangrijk om de nodige tijd te besteden aan het ontwerp. 
In ons voorbeeld "LaserPro" gaan we een vrij eenvoudig 
3D-ontwerp maken om u een aantal basisprincipes te 
tonen. We gaan dit ontwerp maken met behulp van 
CorelDRAW versie X6. 
 

Stap 1. De achtergrond in grijsverloop maken 
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TIP 
 
Als je cirkelvormige 3D-ontwerpen wil maken dan moet je voor het 
kleurverloop "Radial" selecteren in plaats van "Linear". 

 
 

Stap 2. Driedimensionale tekst ontwerpen 
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Stap 3. De tekst voor het webadres ontwerpen 
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Stap 4. De driedimensionale beelden combineren 
 
Nadat u elke van de 
afzonderlijke 3D-objecten heft 
ontworpen kan u overgaan naar 
het samenvoegen van de 
verschillende objecten.  
 
Het gecombineerde ontwerp kan 
vervolgens worden uitgevoerd 
op de lasergraveermachine. 
 
 

Het 3D-ontwerp graveren 
 
Wanneer u een 3D-ontwerp heeft dat u wil graveren, stel de driver 
dan in in "3D mode". Nadat u alle andere graveerparameters heeft 
ingesteld, kan u het 3D-ontwerp doorsturen naar de machine. 
 
Tips voor het graveren van 3D-objecten: 

Hieronder geven we u nog een aantal tips en trucs mee om een 
mooi gelaserd eindresultaat te bekomen bij het laseren van 3D-
ontwerpen. 

Tip 1: Gebruik de "Air Assist"-functie 

Wanneer u tijdens het 
graveren gebruik maakt van 
de "Air Assist"-optie, dan zal 
de gravure doorgaans 
dieper zijn. U kan die optie 
gewoon aanvinken in de 
driver. 

 

Tip 2: Acrylaat: het gegraveerde resultaat polijsten 

Het vrijgekomen graveerstof zal gedeeltelijk neerslaan op het 
acrylaat, waardoor het oppervlak mat en ondoorzichtig wordt. 
Na het uitvoeren van de gravure laat u het gegraveerde object 
op zijn plaats liggen en met behulp van het bedieningspaneel 
laat u de graveertafel ongeveer 7 tot 8 mm zakken. Dan 
graveert u het voorwerp een tweede keer om een betere 
afwerking te verkrijgen. 

Er bestaat overigens ook speciale polijstpasta om acrylaat na 
te behandelen. 

 

 

Tip 3: Lasergravures in hout nabehandelen 
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Nadat u een houten voorwerp gegraveerd hebt, dan kan u het houten oppervlak reinigen met een tandenborstel 
en zuiver water. Hiernaast ziet u 
het voorwerp dat we gegraveerd 
hebben aan de hand van het 
ontwerp dat we hiervoor 
besproken hebben. 
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Hoofdstuk VII – Optionele accessoires 
 
Uw lokale verdeler zal u in combinatie met de LaserPro Mercury altijd een aantal accessoires in optie aanbieden, 
vaak afhankelijk van de graveermaterialen en toepassingsgebieden  die u bij aanschaf in gedachten had. De 
meeste van die accessoires kunnen ook naderhand bij aangeschaft worden. In dat geval neemt u gewoon met 
contact op met uw verdeler.  
 
 
7.1 Stofafzuig- en filtersysteem 
 
Om stof, rook en gassen af te voeren is het nodig om een aangepaste stofafzuig- en filterinstallatie te installeren. 
Ketele werkt hiervoor samen met de firma Bofa uit het Verenigd Koninkrijk en biedt toestellen aan, afhankelijk van 
de machinekeuze en de beoogde toepassingen. Bij de meerderheid van de materialen en de toepassingen is een 
filtersysteem een noodzaak en een wettelijke verplichting, zowel om redenen van veiligheid en gezondheid als uit 
milieu-overwegingen.  
 
Hieronder tonen we u waar het afzuig- en filtersysteem dient te worden aangesloten op de LaserPro Mercury. Voor 
verdere instructies omtrent de installatie, het gebruik en het onderhoud verwijzen wij u door naar de 
gebruikershandleiding van het desbetreffende type apparaat. 
 

Installatie: 
 

1) Plaats het filtersysteem in een toegankelijke ruimte, niet te ver van de Mercury, zodat het gemakkelijk kan 
ingeschakeld worden wanneer u gaat lasergraveren. De maximale afstand tussen de Mercury en de 
filterinstallatie hangt overigens af van het luchtdebiet van de filterinstallatie. Naargelang het gewenste 
geluidsniveau en de geluidsdruk van de filterinstallatie kan het raadzaam zijn om de filterinstallatie in een apart 
lokaal op te stellen. 

2) Verbind de uitgang van de Mercury (zie afbeelding) met de ingang van het filtersysteem met behulp van een 
slang of buis met een diameter van 200 mm en een gladde binnenwand, zoals een PVC-buis of aluminium 
slang zoals die ook voor dampkappen gebruikt wordt. Tracht het aantal hoeken en bochten in de slang tot een 
minimum te beperken, en gebruik aangepaste klemmen en dichtingen om de buis of slang te bevestigen. 

 
 
 

Uitgang afzuiging 
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7.2 Luchtcompressor 
 
 
De luchtcompressor die GCC aanbiedt werd special geselecteerd voor de eigen lasergraveermachines. Hij is 
uitgerust met een olievrij diafragma. Hij zorgt ervoor dat schadelijke rook en gassen uit de buurt gehouden worden 
van de optica van uw lasermachine (lens en spiegels), zodat hun levensduur wordt gevrijwaard. Bovendien zorgt 
de compressor voor een optimale luchtstraat doorheen de SmartAIR blaaspijpjes en reduceert zo het gevaar op 
ontbranding, drukt de temperatuur die wordt ontwikkeld en blast stof en partikels weg van het laserproces. 
 
 

 

Slang 1/4" 
luchttoevoer 

Voedingskabel 

Voedingskabel 
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7.3 SmartBOX 
 
De SmartBOX is een innovatieve combinatie van een snijbox, een honingraattafel, en steunblokjes voor het 
lasermateriaal. Tijdens het graveer- en snijproces worden ongewenste stukjes afval en stof achtergelaten. Die 
worden opgevangen in de snijbox, terwijl de kleinere partikels zullen worden afgezogen via de filterinstallatie, 
samen met eventuele rook en gassen. De SmartBOX zorgt er mee voor dat uw werktafel zuiver blijft en helpt 
vermijden dat het laserproces sporen achterlaat aan de achterzijde van uw materiaal, zowel bij dunnere en flexibele 
materialen als bij dikke, stijve stukken.  

 
SmartBOX Componenten 

Snijbox 

 
 

Honingraattafel 

 
 

Steunblokjes (niet afgebeeld) 

 
Naargelang de fysieke eigenschappen van het materiaal dat u verwekt kan u kiezen voor het gebruik van de 
honingraattafel of de steunblokjes en van de snijbox. Hieronder geven we u een paar suggesties: 
 
 

Component 
Materiaal 

Snijbox Hongingraattafel 

Dunne, flexibele materialen Vereist Vereist 

Dikke, stevige materialen Vereist Niet vereist 
 
 
Toepassing Voorgestelde componenten 

Graveren Geen Smart Box 

Licht snijwerk Honingraattafel 

Dik snijwerk Snijbox en steun 

Dun textiel / weefselmodule Smart Box 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noot: 
 
Ervaren gebruikers kunnen andere setups kiezen in functie van hun specifieke behoefte, toepassing of materiaal. 
U kan gerust experimenteren met verschillende opstellingen. 
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Installatie en bediening (snijbox en honginraattafel): 
 
Open de klep vooraan en laat met de tafel zakken behulp van het bedieningspaneel tot op haar laagste stand. 
 
Plaats de snijbox en de daaraan bevestigde honingraattafel op de tafel via de open klep. Zorg ervooor dat de 
luchtuitgang aan de achterzijde zit. Controleer ook dat de achterzijde en de linkerzijde van de snijbox uitgelijnd 
staan met de linealen op de werktafel. 
 
Open de honingraattafel zodat de vier bevestigingsgaten op de bodem van de snijbox zichtbaar zijn. 
 
[OPTIONEEL] Als u over een filter- en afzuiginstallatie beschikt, dan sluit u die aan op de aansluiting aan de 
achterzijde van de snijbox. (Voor meer informative over de aansluiting van de filterinstallatie, zie paragraaf 7.1 en 
de afzonderlijke handleiding van de filterinstallatie). 
 
Eens de snijbox en de hongraattafel geïnstalleerd is uw setup klaar voor het snijden van dunne, flexibele matetalen. 
 

Installatie en bediening (snijbox en materiaalsteuntjes):  
 
Wanneer u de snijbox wil gebruiken in combinatie met de materiaalsteuntjes, 
dan moet u eerst de honingraattafel verwijderen. Dat doet u door de schroefjes 
los te maken waarmee de scharnieren van de honingraattafel aan de snijbox 
bevestigd zijn. Verwijder de honingraattafel. Houd in gedachten dat het 
oppervlak van de honingraattafel vrij kwetsbaar is. Bewaar de honingraattafel 
daarom op een veilige plaats. 
 
Open de voorklep van de Mercury en laat de werktafel zakken tot de laagste 
stand, met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel. 
 
Plaats de snijbox op de werktafel via de open klep.  Zorg ervooor dat de 
luchtuitgang aan de achterzijde zit. Controleer ook dat de achterzijde en de 
linkerzijde van de snijbox uitgelijnd staan met de linealen op de werktafel. 
 
Op de bodem van de snijbox, aan de binnenzijde, bevinden zich de vier 
bevestigingsgaten. Bevestig de snijbox met behulp van de vier meegeleverde 
duimschroeven. 
 
Aan de rechter voorkant van de snijtafel zit een metalen aanslaglat die u naar 
buiten draait zodat ze haaks op de voorkant van de snijtafel staat (zie 
afbeeldingen rechts). Daarmee kan de Mercury rekening houden met de extra hoogte die de snijtafel met zich 
meebrengt  
 

 

 OPGELET 
 
Wanneer u de tafel omhoogbrengt zonder dat u de metalen aanslaglat in de juiste stand plaats, riskeert u de 
machine te beschadigen. 

 
 
Nu plaatst u de materiaalsteuntjes zodanig dat zij het (dikkere) materiaal ondersteunen dat u wenst te snijden. 
Vermijd om de steuntjes te plaatsen op de plekken waar de laserstraal gaat snijden. 
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7.4 SmartAIR fijne en ultrafijne blaaspijpjes 
 
 
De SmartAIR™ fijne en ultrafijne blaaspijpjes beperken vlammen, onderdrukken de temperatuurontwikkeling en 
blazen stof en partikels weg die vrijkomen tijdens het laserproces. 
 
De fijne blaaspijp is aanbevolen wanneer u dunne materialen zoals textile wil snijden. De uitgang van het 
blaaspijpje wordt vlakbij het object geplaatst om een geconcentreerde straal te bekomen op een klein oppervlak 
en zo verbranding aan de rand te vermijden. Het verticale ontwerp van het fijne blaaspijpje produceert een 
geconcentreerde luchtstroom.  
 
De ultrafijne blaaspijp is aangewezen bij het snijden van dikkere materialen zoals acrylaat. Het pijpje produceert 
een sterke luchtstroom over een breder oppervlak en voorkomt vlammen wanneer de laser aan lagere snelheden 
snijdt.  
 

Noot: 
 
De Mercury wordt standaard geleverd met het standaard SmartAIR blaaspijpje, maar voor gespecialiseerd werk 
in specifieke materialen raden we u ten stelligste de fijne of ultrafijne blaaspijpjes aan. 

 

Installatie 
 

1. Schroef de duimschroeven los die de frontplaat van de laserkop op haar plaats houden, en verwijder de 
frontplaat. 

2. Verwijder het blaaspijpje door het voorzichtig naar u toe te trekken.  
3. Plaats vervolgens de fijne of ultrafijne SmartAIR blaaspijp in de plaats door ze in de gleuf te duwen waar u de 

oorspronkelijk blaaspijp hebt verwijderd, met het puntige uiteinde naar beneden gericht. 
4. Plaats de frontplaat terug op de laserkop en bevestig ze opnieuw met behulp van de duimschroeven. 
 

Bediening 
 

Eens de luchtcompressor en het gewenste blaaspijpje correct geïnstalleerd schakelt u de luchtcompressor aan en 
controleert u of de debietregelaar op het luchtventiel open staat (in wijzerzin draaien om de luchtstroom te 
verhogen, in tegenwijzerzin om de luchtstroom te verminderen). Als alles correct is aangesloten, dan komt er nu 
een gestage luchtstroom uit het blaaspijpje onder de laserkop.  
 
Alle verdere instellingen in verband met het gebruik van de perslucht gebeuren in de Mercury printerdriver en het 
bedieningspaneel van de machine. Wij verwijzen u graag naar de desbetreffende hoofdstukken voor verdere 
informatie over het gebruik. 
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7.5 Cilindrisch accessoire 
 
Het cilindrisch accessoire biedt de mogelijkheid om met de Mercury cilindrische, conische en bolvormige 
voorwerpen te graveren. Naast de standaard X-, Y- en Z-as biedt het cilindrisch accessoire een vierde as, langs 
waar uw voorwerp over een omtrek  van 360° gegraveerd kan worden. U mag daarbij denken aan trofeeën, wijn- 
en champagneflessen, drinkglazen, mokken en ballen. 
 

 
Beperkingen voor het werkstuk 

Maximum lengte 450 mm 

Maximum laadgewicht 4 kg 

Minimum diameter 90 mm 

Maximum diameter 180 mm 
 
 
 

Installatie 
 
1) Schakel eerst de lasermachine uit met behulp van de hoofdschakelaar. 
2) Plaats het cilindrisch accessoire zodanig dat de bevestigingsschroeven onderaan het accessoire zich op de 

juiste plaats bevinden ten opzichte van de positioneergaten in het werkblad van de machine. De bovenzijde 
van het roterend accessoire moet bovendien uitgelijnd staan aan de hand van de positive-indicator die zich in 
het centermunt van de bovenkant van het accessoire bevindt. 

3) Eens het cilindrisch accessoire zich op de juiste positive bevindt, schroef de bevestigingsschroeven vat zodat 
het accessoire vastzit aan de tafel. 

4) Open het frontpaneel van de Mercury en sluit de kabel van het cilindrisch accessoire aan met behulp van de 
DB9-stekker (zie onderstaande foto). 

 
 

5) Sluit het frontpaneel. 
6) Het cilindrisch accessoire is nu correct geïnstalleerd. Zet de hoofdschakelaar van de Mercury aan. Het 

cilindrisch accessoire wordt nu automatisch gedetecteerd en de graveertafel zal zich automatisch in haar 
laagste stand plaatsen. 

 
Wanneer de operator de bovenstaande instructies correct naleeft, is het in principe niet mogelijk om het 
cilindrisch accessoire verkeerd te installeren en aan te sluiten. Voer aan het einde van de bovenstaande 
procedure toch altijd zorgvuldig een controle uit of alles correct werd aangesloten 

 

DB9-aansluiting voor het 
cilindrisch accessoire 
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Bediening 
 
1) Met een maatlat of een schuifmaat meet u de diameter van het werkstuk ter hoogte van het punt waar u het 

werkstuk gaat graveren, en de lengte van het werkstuk. Noteer de beide maten. 
2) Plaats het werkstuk in het cilindrisch accessoire:  

o maak de grendel los op het accessoire, waarmee u het regelbare uiteinde van het cilindrisch accessoire 
losmaakt;  

o verplaats  het regelbare uiteinde, zodat de positive is aangepast aan de lengte van het werkstuk;  
o plaats het werkstuk, door de open zijde van het werkstuk tegen het rubberen wiel te plaatsen en vervolgens 

het regelbare uiteinde te verschuiven tot tegen de bodem van het werkstuk; 
o sluit de grendel om het werkstuk te klemmen in het cilindrisch accessoire. 

 
Opgelet: 
 
Als het om een klein werkstuk gaat gebruikt u best de 4" lens, om te vermijden dat de lenswagen tegen 
het cilindrisch accessoire aanloopt tijdens het graveren. 

 
3) Bereid het ontwerp voor dat u wenst te graveren op het opgespannen werkstuk en ga naar het tabblad "Paper" 

van de printerdriver. Voor de correcte instellingen in de printerdriver verwijzen wij u ook naar paragraaf 5.2.  
4) In het tabblad "Paper" kijkt u eerst en vooral na of de optie "Rotary Fixture" geselecteerd is. "Paper Size" en 

de parameter "Rotary Parameter" will change to allow for proper input based on your rotary attachment. 
a. Bij "Paper Size" vertegenwoordigt de X-aswaarde de lengte van uw werkstuk. Breng hier de waarde in die 

u onder stap 1 genoteerd heeft voor de lengte. 
b. Nog bij "Paper Size" vertegenwoordigt het veld "Diameter" de diameter van uw werkstuk, die u eveneens 

genoteerd heft en die u hier inbrengt. 
c. Onder "Rotary Parameter" vertegenwoordigt de "Offset"-waarde de afstand van het open einde van uw 

werkstuk tot de basis van het rubberen wiel. Deze waarde zal getoond worden op het LCD-scherm van de 
Mercury. 

5) De instellingen van uw Mercury printerdriver zijn nu correct ingesteld. Plaats de laserkop manueel op de juiste 
locatie in X- en Y-asrichting boven het voorwerp dat u wil gaan graveren en plaats de autofocuspen over het 
vlak dat u wil gaan graveren op het werkstuk. Druk op de Auto Focus-toets op het bedieningspaneel en de 
Mercury zal nu een autofocus-operatie uitvoeren op de locatie waar u gaat graveren. 

6) Keer terug naar de Mercury printerdriver om uw ontwerp door te sturen naar de machine en het graveren te 
starten. 

 
Noot: 
 
De maximale diameter en lengte van het voorwerp dat u kan graveren met behulp van het cilindrisch accessoire 
zijn respectievelijk 180 mm en 450 mm. Het maximumgewicht mag niet hoger zijn dan 4 kg. 
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Hoofdstuk VIII Basisonderhoud 
 
Een basisvoorwaarde voor een goede werking, een betrouwbare machine en een lange levensduur is dat u de 
machine zuiver houdt en regelmatig onderhoudt. Rook, stof en achtergebleven restanten van het laserproces 
kunnen een verminderd of onregelmatig laservermogen tot gevolg hebben, ongeregeldheden in het het 
aandrijfsysteem en de geleidingen, een verminderde levensduur van bepaalde onderdelen een een gele waaier 
aan problemen die perfect vermeden kunnen worden. Dit hoofdstuk behandelt reiniging en onderhoud van de 
machine: het lasercompartiment, de geleidingen, de spiegels en de brandpuntlens. 
 
De frequentie waarmee u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert hangt van een aantal factoren af 
waar enkel de operator voldoende zicht op heft: de intensiteit in gebruik, de aard van de werkzaamheden en de 
gebruikte materialen, de kwaliteit van en het onderhoud aan de filterinstallatie (en met name de vervanging van 
de filterelementen), enz. Bij normaal gebruik is een wekelijkse reinigingsbeurt aangewezen, maar in concrete 
gevallen kan een hogere frequentie, en bij bepaalde materialen en toepassingen zelfs een dagelijkse poetsbeurt 
aangeraden zijn. 
 

 OPGELET 
 
Zet de machine altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u aan de machine werkt (reiniging, 
onderhoud,…). Wanneer u de machine niet uitschakelt en loskoppelt bestaat er een reëel risico, zowel op 
schade door kortsluiting aan de machine, als voor de operator, die gevaar loopt voor elektrocutie. 
 

 
 
8.1 Overzichtslijst reinigings- en onderhoudsmateriaal 
 

Materiaal / gereedschap Noten en opmerkingen 
Stofzuiger met een flexibele zuigmond Mag uitsluitend gebruikt worden voor oppervlakkige reiniging van 

het lasercompartiment: het werkblad en de bewegende delen 
Katoenen poetsdoeken  
Zeepoplossing of reinigingsmiddel voor 
huishoudelijk gebruik 

 

Keukenrol  
Gedenatureerde alcohol In geen geval gebruiken op gelakte oppervlakken, kunststof delen 

of het lasersysteem! 
Aceton Enkel te gebruiken voor het werkblad. 
Lichte machine-olie  
Katoenstaafjes meegeleverd 
Lensreinigingsproduct2 meegeleverd 
Lensreinigingsdoekjes meegeleverd 
#2 Phillips schroevendraaier  
Inbussleutel .050”   

 
 

                                                   
2 Lensreinigingsproduct en lensreinigingsdoekjes zijn verkrijgbaar fotografiewinkels. 
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8.2 Onderhoud aan de werktafel en de bewegende delen 
 

8.2.1 Toegang tot de werktafel en de bewegende delen 
 

Verwijder de schroeven waarmee de blauwe kap bevestigd is en verwijder de blauwe kap. 
 
8.2.2 De werktafel en de bewegende delen reinigen 
 
Reinig de werktafel en de bewegende delen op wekelijkse basis. Gaat u daarbij als volgt te werk: 

 
1) Zet de hoofdschakelaar uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 
2) Gebruik een stofzuiger met een flexibele zuigkop om oppervlak stof en spanen te verwijderen van de werktafel 

en de bewegende delen. 
3) Breng kleine hoeveelheden huishoudreiniger, alcohol of aceton aan op een katoenen poetsdoek of een stuk 

keukenrol en reinig het werkblad. 
4) Breng een zeepoplossing, huishoudreiniger of alcohol aan op een katoenen poetsdoek of een stuk keukenrol 

en wrijf de geleidingen zuiver. 
5) Wacht totdat alle vocht en residu van reinigingsproducten is opgedroogd voordat u de Mercury opnieuw 

aansluit en gebruikt. 
 

 Opgelet: 
 
Never pour or spray alcohol or acetone directly to the working table. 
Oil, alcohol and acetone can cause fires or smoke build-up if improperly used. 

 
 
8.3 De optica (spiegels en lens) reinigen 
 
We raden u aan om de spiegels één tot twee keer per week te controleren. Als ze ook maar de minste sporen van 
vervuiling vertonen, dan dient ze als volgt te reinigen. Verwijder en reinig slechts één spiegel tegelijk. 

8.3.1 De spiegels verwijderen 
 
In deze paragraaf leggen we u uit hoe u de spiegels één voor één kan verwijderen om ze te inspecteren en te 
reinigen. 

 

Duimschroef 
Duimschroef 

Duimschroef 
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Spiegel 1 
 
Spiegel 1 bevindt zich niet in het lasercompartiment van de Mercury, maar in het compartiment waar zich ook de 
laserbuis zelf bevindt. U gaat als volgt te werk: 
 
1) Met een #2 Phillips schroevendraaier opent u de achterzijde van de Mercury. 
2) Schroef de duimschroef los en verwijder het stofdeksel dat de spiegel beschermt (zie afbeelding op vorige 

pagina). 
3) Reinig de spiegel zoals hieronder beschreven. 
4) Plaats de spiegel terug na het reinigen. 
5) Plaats de duimschroef terug en schroef ze vast. 
6) Plaats het achterdeksel terug en bevestigen de schroeven. 
 

Spiegel 2, 3 en 4 
 
Deze drie spiegels bevinden zich alle in 
het lasercompartiment van de Mercury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegel 2 
 
1) Schroef het zwarte dekseltje van spiegel 2 los en neem het weg. 
2) Schroef de duimschroef los die spiegel 2 op zijn plaats houdt. 
3) Reinig de spiegel zoals hieronder beschreven. 
4) Plaats de spiegel terug na het reinigen. 
5) Plaats de duimschroef terug en schroef ze vast. 
6) Plaats het achterdeksel terug en bevestigen de schroeven. 
 

Spiegel 3 
 
1) Schroef het zwarte dekseltje van spiegel 3 los en neem het weg. 
2) Reinig de spiegel zoals hieronder beschreven. 
3) Plaats de spiegel terug na het reinigen. 
4) Plaats het achterdeksel terug en bevestigen de schroeven. 
 

Spiegel 4 
 
Verwijder de drie duimschroeven aan de voorzijde van de lenswagen die het deksel van de laserkop op zijn plaats 
houden; verwijder het deksel, zodat u spiegel 4 en de brandpuntlens ziet zitten.  
Schroef de bovenste duimschroef los los en verwijder spiegel 4 (zie onderstaande afbeelding). 
 

Spiegel  3 

Spiegel 2 

Spiegel 4 
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1) Reinig de spiegel zoals hieronder beschreven. 
2) Plaats de spiegel terug na het reinigen. 
3) Plaats de duimschroef terug en schroef ze vast. 
4) Plaats het deksel van de laserkop terug en bestig de drie duimschroeven. 
 

8.3.2 De spiegels reinigen 
 
Wanneer u een spiegel hebt verwijderd volgens de hierboven beschreven procedure, dan inspecteert u hem 
grondig op restanten van stof, rook of graveermateriaal en op krassen. Wanneer de spiegel krassen vertoont, dan 
dient u hem te vervangen. Wanneer de spiegel vuil is, dan reinigt u hem als volgt. 
 
1) Houd de spiegel met de reflecterende zijde omhoog. Raak daarbij nooit het reflecterende oppervlak aan, ook 

niet met uw vingertoppen. 
2) Plaats een lensreinigingsdoekje op de spiegel. 
3) Breng enkele druppels lensreiniger aan op het lensreinigingsdoekje, daar waar zich de spiegel bevindt, in een 

voldoende hoeveelheid om heel het oppervlak van de spiegel te bedekken. 
4) Trek het doekje over de spiegel, zachtjes en in één richting. 
5) Herhaal stappen 2 tot en met 4 als de spiegel niet volledig zuiver is na de eerste keer. 
6) Controleer de spiegel eventueel opnieuw op krassen, vooral in of rond het centerpunt. 
7) Laat de spiegel volledig drogen voordat u hem opnieuw in de machine plaatst. 
 

      
 
 

 Opgelet: 
 
Als het centrale gedeelte van de spiegel beschadigd is, dan dient u de spiegel te vervangen. 

 

Mirror 
Focus lens 
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8.3.3 De brandpuntlens verwijderen en reinigen 
 
1) Schroef de drie duimschroeven los aan de voorkant van de laserkop die het deksel van de laserkop op zijn 

plaats houden, en verwijder het deksel. U ziet de brandpuntlens zitten. 
2) Verwijder voorzichtig de focuslens (zie onderstaande afbeelding). 
 

 
 
3) Reinig de brandpuntlens met een katoenstaafje dat u bevochtigt met de lensreiniger. Vermijd daarbij om het 

oppervlak van de lens aan te raken met uw vingertoppen). 
4) Nadat u de lens gereinigd hebt, gebruikt u een droog katoenstaafje om de focuslens en het deksel te drogen. 

Nadien plaatst u de lens en het deksel terug op hun plaats. 

Focuslens 
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Hoofdstuk IX – Elementaire problemen 
 
9.1 Kwaliteitsproblemen 
 
- Controleer de brandpuntsafstand van de lens met behulp van de F4-toets → "Machine Setting" → "Set Focus 

Lens", om na te kijken of de instelling daar overeenstemt met de lens die u in gebruik heeft. 
- Controleer of de brandpuntlens correct geplaatst is en of ze goed vastzit. 
- Controleer of de geleidingen zuiver zijn. 
- Controleer de staat van de brandpuntlens en van spiegel 4. Wanneer beide niet in perfecte staat zijn, dan kan 

de laserstraal niet effectief tot op het materiaal geraken. 
 
 
9.2 De laserstraal werkt niet 
 
- Als de rode richtstraal niet getoond wordt, dan is het probleem vermoedelijk te wijten aan de uitlijning van de 

laserstraal. Controleer in dat geval de uitlijning van de vier spiegels. 
- Als de rode richtstraal zichtbaar is,  

o controleer dan het laservermogen. Dat kan zo laag ingesteld zijn dat de laserstraal zelfs niet gedetecteerd 
wordt. Via het bedieningspaneel van de machine kan u nagaan welk percentage staat ingesteld. 

o Controleer of de connector voor het laservermogen niet is losgeraakt. 
o Om veiligheidsredenen wordt er geen laserstraal geproduceerd wanneer de klep bovenaan of de deur 

vooraan is geopend. Controleer of de werking van de veiligheidsschakelaars in orde is. 
o Bij een watergekoelde laser dient u ook de werking van de koelgroep en de circulatie van het koelwater te 

controleren. Wanneer een watergekoelde laserbuis oververhit dreigt te geraken, dan zal de laserstraal 
uitgeschakeld worden. 

 
NOOT:  
 
Wij herinneren u er nogmaals aan dat bij werkzaamheden aan de machine: spiegels, lens, bewegende delen of 
welk onderdeel dan ook, de machine dient te worden uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektrisch net. 
 

 
 
9.3 Andere problemen 
 

Boodschap "Graphic Was Clipped…" 
 
De afmetingen van het ontwerp of de positionering ervan op het werkvlak van de machine vallen buiten het bereik 
van de machine. 
 
Plaats geen objecten rechts van het nulpunt, dit wil zeggen: niet buiten het oorsprongspunt zoals dat gedefinieerd 
is in uw ontwerpsoftware. U dient er ook rekening mee te houden dat bij vectortekeningen, zelfs bij een dunne lijn 
de lijndikte een rol speelt. Wanneer een lijn tot op de rand getekend wordt, dan kan de dikte ervoor zorgen dat de 
lijn buiten het werkbereik valt. 
 
Wanneer de foutmelding willekeurig verschijnt, zelfs bij kleinere ontwerpen die volledig binnen het bereik van uw 
machine vallen, neemt u dan contact op met uw leverancier. 
 

De autofocuspen werkt niet (behoorlijk) 
 
- Het contactpennetje aan de onderzijde van de autofocuspen kan geblokkeerd raken door residu dat in het 

pennetje terechtkomt. Soms kan het helpen het pennetje te reinigen met alcohol of aceton; anders dient u het 
pennetje te vervangen. 

- Door langdurig gebruik kan er ook een kabelbreuk optreden in de kabel naar het autofocuspennetje. 
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Hoofdstuk X - Bijlagen 
 
10.1 Woordenlijst 
 
Color Fill ("Kleurenvulling") Term die vooral gebruikt wordt in de trofeeën- en graveersector om een aantal 

technieken te beschrijven die erin bestaan om met kleuren een contrast te geven aan een gravure. 

DPI "Dots Per Inch" of "Pixels Per Inch". De resolutie van een afbeelding, uitgedrukt in het aantal punten 
of pixel die in een inch (25,4 mm). Hoe meer dots per inch, hoe hoger de resolutie en hoe 
gedetailleerder de afbeelding. Bij een DPI-instelling van 1000 gaan er 1000 dots, of machinepulsen, 
in een afstand van 25,4 mm. 

Driver Een "(printer- of machine-) driver" of een "stuurprogramma" is een stukje software dat de computer 
toelaat om te communiceren met de aangesloten randapparatuur: printers, lasergraveermachines, 
enz. Dankzij de driver kan de operator ontwerpen doorsturen naar een graveermachine. 

Firmware Een stukje programmatie dat zich niet in de stuurcomputer maar in de machinesturing bevindt.  
Naargelang het type machine kan deze firmware geherprogrammeerd worden van de 
stuurcomputer, of door de componenten die de firmware bevatten (EEPROMS), te vervangen. 

PPI "Pulses Per Inch."  Deze waarde bepaalt het aantal laserpulsen die een lasergraveermachine zal 
uitvoeren per afgelegde inch (25,4 mm). Deze parameter speelt enkel een rol bij vectorsnijden.  
Een PPI-instelling van 500 resulteert in de laserbron die elke .002” (500 keer per inch) zal pulsen.  
Als je weet dat een standaardlens een focuspunt creëert met een straal van .007", dan zullen  
hogere PPI-instellingen resulteren in diepere, elkaar overlappende pulsen. PPI-instellingen die 
lager zijn dan 150 daarentegen, zullen resulteren in afzonderlijke pulsen met een zekere 
tussenafstand zodat ze elkaar niet raken. Op die manier kan u met een lage PPI-instelling papier 
perforeren. 

Vector Met vectoren bedoelen we rechte en geboden lijnfiguren die gebruikt worden voor het uitsnijden 
van bepaalde vormen 
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10.2 LaserPro Mercury – Specificaties  
 
 
Mercury III ME-12 ME-25 ME-40 ME-60 

Laserbron 
12W 25W 40W 60W 

afgesloten CO2-laser 

Koeling Luchtgekoeld, 
Omgevingstemperatuur 15°- 30° C 

Werkbereik 640 x 460 mm 

Max. afmetingen 
werkstuk (br. x l. x h.) 

deuren gesloten 685 x 482 x 165 mm 

deuren open 685 x ∞ x 165 mm 

Tafelafmetingen 790 x 530 mm 

Totale afmetingen 1125 x 720 x 1005 mm 

Aandrijving Closed-loop DC Servomotoren 
Doorvoer* 1072.8 cm2 / uur 

Snelheidsregeling regelbaar van 0.1~100% van 1,066 m/sec.  
(maximaal 16 voorgedefinieerde snelheidsinstellingen per job) 

Vermogensregeling regelbaar van 1~100%   
(maximaal 16 voorgedefinieerde vermogensinstellingen per job) 

Z-asbeweging Automatisch 

Resolutie (DPI) beschikbaar: 125, 250, 300, 380, 500, 600,760,1000, 1500 

Bedieningspaneel 
4-regelig LCD-paneel, toont huidige bestandsnaam, totale werktijd, 

laservermogen, graveersnelheid, opgeslagen bestanden, 
en een aantal menu's 

Veiligheid Laserproduct klasse I in overeenstemming met EN60825 
Laserproduct klasse II in overeenstemming met CDRH 

Omgevingsvereisten 

Voedingsspanning 100-240 Volt AC automatisch omschakelend 

Opgenomen vermogen 700W 880W 1740W 2200W 

Luchtafzuiging Externe afzuig- en filterinstallatie vereist. 
De machine is achteraan uitgerust met een 100 mm (4") aansluiting. 

 
 
Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande keniisgeving. 
Snelheid en doorvoer zijn niet hetzelfde. Consulteer uw verdeler of raadpleeg www.GCCworld.com voor meer 
informatie. 
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