
Step 1:ใสวั่สดุ
ตัวอยา่งในการทำคร้ังนี้จะใช้วัสดุสตกิเกอร์ขนาด A4

ถ้ามกีารใช้วัสดุเป็นม้วน หรอืวัสดุแบบอืน่ๆ ให้ดูท ี ่"การใช้วัสดุแบบอืน่" และทำการใสวั่สดุอกีคร้ัง.

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

ดันคันโยกลง.

อยา่ใช้แรงมากเกนิไปในการโยกคันโยก.

เพราะอาจจะทำให้เสยีหายได้

เล ือ่นวัสดุสำหรับทดสอบผา่นเคร ือ่งตัด

เลือ่นวัสดุ โดยวางวัสดุในแนวต้ัง อยูด้่านหน้าคุณ



ใสวั่สดุให้ตรงกับตำแหนง่ทีว่างลกูยางดังรปูด้านลา่ง.

ตำแหนง่จะแตกตา่งกันไปตามขนาดหน้ากว้างของวัสดุ

การใสวั่สดุตามตำแหนง่ท ีว่างลูกยาง

 

เล ือ่นลกูยางจับวัสดุ (pinch rollers) ไปทีข่อบของวัสดุท้ังสองด้าน
และลกูยางจับวัสดุต้องอยูใ่นตำแหนง่วางลกูยาง.



ลกูยาง (pinch rollers) ต้องไมอ่อกมานอกตำแหนง่วางลกูยาง

จัดวัสดุให้ชดิขอบซ้ายตามตำแหนง่ของ Guide Lines
ด้านหน้ากับด้านหลังให้ตรงกัน.



โยกคันโยกข้ึนเพือ่ทำการโหลด

เพื่อยดึจับวัสดุให้แนน่.

ถ้าวัสดุเป็นไปตามเง ือ่นไขด้านลา่งน ี้

ให้ทำการยดืหรอืดัดออกกอ่นการใช้งาน

• วัสดุม้วนขี้นหรอืไมเ่รยีบ. 
• ขอบของวัสดุมรีอยพับหรอืงอ.

Step 2: เปดิเครือ่ง

 



Step 2: เปดิเคร ือ่ง
เตรยีมความพร้อมให้เคร ือ่งเพ่ือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

กดปุม่  เปดิเคร ือ่ง.

กดปุม่ , และเลอืก PIECE (แผน่).

ถ้ามกีารใช้วัสดุเป็นม้วน หรอืวัสดุแบบอืน่ๆ ให้ดูท ี ่"การใช้วัสดุแบบอืน่."

กดปุม่ .

ชดุหัวตัดจะเคล ือ่นทีไ่ปตำแหนง่ซ้ายของลูกยางจับวัสดุ และวัสดุจะเคล ือ่นทีไ่ปข้างหน้าและข้างหลัง



หน้าจอจะแสดงขนาดความกว้างและความยาวของวัสดุ (คา่ทีไ่ด้อาจจะไมเ่หมอืนกันข ึ้นอยูกั่บตำแหนง่ลูกยางและปัจจัยอ ืน่ๆ)

หลังจากเครือ่งทำการตรวจสอบวัสดุเสร็จเรยีบร้อยแล้ว
ให้ตรวจดูวา่วัสดุไมห่ลดุออกจากลกูยาง ดังรปู.

ถ้าวัสดุหลวมไมแ่นน่

กดปุม่ .



ตรวจสอบคา่ตา่งๆทีห่น้าจอ (คา่ตา่งๆในรูปเป็นแคตั่วอยา่ง)

จบข้ันตอนในการใสวั่สดุ

Step 3: การใสใ่บมดี

 

ถ้าวัสดุท ีใ่สห่ลดุ หรอืใสไ่มต่รง
ถ้าวัสดุทีใ่สม่กีารขยับเล ือ่นออกจาก ลูกยาง (pinch roller) ให้เร ิม่ทำข้ันตอนการใสวั่สดุใหม.่

ขั้นตอนการปฏบิัต ิ

กดปุม่  เปดิปดิค้างไว้ประมาณ 1 วนิาท ีหรอืมากกวา่นั้น

ถ้าไมส่ามารถปดิได้ ให้ทำการถอดสายไฟออกจากเคร ือ่ง.

ดันคันโยกลงและนำเอาวัสดุออก

 

กลับไปเร ิม่ต้นทำใหม"่Step 1: วธิกีารใสวั่สดุ"

 

Step 3: การใสใ่บมดี



ข้อควรระวัง

Step 3: การใสใ่บมดี

อยา่จับคมของใบมดีด้วยน ิ้วมอื มเิชน่น้ันอาจจะบาดมอืได้

สิง่ทีต้่องใช้

 

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

หมุน cap ของ blade holder เข้าให้แนน่ (หมุนจน cap ไมส่ามารถขยับได้อกี

ใสใ่บมดี



ปรับคา่สว่นขยายใบมดี ให้เหมาะสมกับวัสดุทีใ่ช้

สว่นขยายใบมดีทีเ่หมาะสมกับวัสดุทดสอบ คอื หมุนคลายจนกระทัง่สว่นขยายใบมดี มคีา่ประมาณ 1 mm.(เหมอืนหมุน cap 1
รอบจะมคีา่เทา่กับ 0.5 mm.)

การปรับสว่นขยายใบมดี

เมือ่คุณใช้วัสดุหลายๆแบบ

การปรับสว่นขยายใบมดีอาจจะจำเป็นสำหรับวัสดุบางประเภท (อยา่งเชน่ วัสดุทีม่ ีแผ่นรองบาง) คุณจำเป็นต้องปรับสว่นขยายใบมดี
(blade extension) ให้พอดเีพ่ือป้อง กันไมใ่ห้ใบมดีตัดทะลุวัสดุลงไป นอกจากวธิกีารปรับสว่นขยายใบมแีล้ว
ยังมอีกีหลายวธิทีีจ่ะทำให้งานตัดมคีุณภาพยิง่ข ึ้น ดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที.่

รายละเอยีดการใช้งานของใบมดีชนดิตา่งๆ

เปลีย่นคา่แรงตัดของใบมดี 

การปรับขยายใบมดี

Step 4: ตดิต้ังตัวจับใบมดี



ข้อควรระวัง

Step 4: ตดิตั้งตัวจับใบมดี

อยา่จับคมของใบมด้ีวยน ิ้วมอื มเิชน่น้ันอาจจะบาดมอืได้

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

คลายสกรอูอกเหมอืนดังในรปู

ใสตั่วจับใบมดีลงในชอ่งตามรปู

หมุนสกรใูห้แนน่



 

Step 5: ทดสอบแรงตัด



Step 5: ทดสอบแรงตัด
เพ่ือทีจ่ะให้คุณภาพงานตัดออกมาด ีควรจะทดสอบการตัด และตรวจสอบผลลัพธ์ทีไ่ด้กอ่นทำการตัดจรงิ

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

ตรวจสอบวา่แถบปรับ PEN FORCE ทีเ่ป็นสไลด์ต้องอยูใ่นตำแหนง่ตรงกลาง
(ที"่0" บนเสกล).

กดปุม่ ค้างไว้ประมาณ 1-2 วนิาท.ี

เคร ือ่งจะตัด Test Pattern ออกมา



คุณสามารถเลือ่นตำแหนง่ของใบมดี ให้อยูใ่นตำแหนง่ท ีต้่องการตัดได้ ด้วยการกดปุม่ cursor เลือ่นไปยังตำแหนง่ท ีต้่องการ.

กดปุม่ เพือ่เล ือ่นวัสดุมาด้านหน้า

ดึงสว่นทีเ่ป็นวงกลม1 (Circle1) ออก.

ใช้แหนบ (tweezers) ลอกสว่นทีตั่ดทดสอบออก เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการตัด



ถ้าดึงวงกลม 1 (Circle1) หลดุออกมาอยา่งเดยีว  Step 5

ถ้ารปูทรงส ีเ่หล ีย่มลอกออกมาด้วย / เคร ือ่งตัดถึงแผน่รองด้านหลัง 
"การต้ังคา่แรงกด"

ดึงสว่นทีเ่ป็นส ีเ่หล ีย่ม2 (rectangle 2).

ใช้แหนบ (tweezers) ลอกสว่นทีตั่ดทดสอบออก เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการตัด

ถ้ามรีอยจางๆของใบมปีรากฎอยูท่ีแ่ผน่รองด้านหลังของวัสดุทดสอบ  Step 6:
วธิต้ัีงคา่จุดเร ิม่ต้นในการตัด



ถ้ารอ่งรอยของใบมดีไมชั่ดเจน หรอื รอยลกึเกนิไป  "การต้ังคา่แรงกด"

 

Step 6: วธิต้ัีงคา่จุดเริม่ต้นในการตัด



Step 6: วธิตีั้งคา่จดุเร ิม่ต้นในการตัด
ต้ังคา่จุดเร ิม่ต้นเพ่ือกำหนดตำแหนง่เร ิม่ต้นสำหรับตัด ถ้าคุณทดสอบการตัด คุณสามารถ เล ือ่นชดุหัวตัด (cutting carriage)
ไปยังตำแหนง่ทีไ่มทั่บกับตำแหนง่ทีท่ดสอบคร้ังกอ่น ด้วยวธินี ี้คุณสามารถประหยัดวัสดุได้

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

กดปุม่ เพือ่เล ือ่นชดุหัวตัด (cutting carriage)
ไปยังตำแหนง่ทีต้่องการต้ังเป็นจุดเร ิม่ต้น

การเคลือ่นย้ายชดุหัวตัด (cutting carriage) ด้วยความเร็วสงู

กดปุม่  เพือ่เล ือ่นวัสดุไปด้านหลัง
โดยให้สว่นทีจ่ะทดสอบอยูด้่านหน้าของแผน่รองใบมดี (Blade Protector)
เล็กน้อย

หัวจับใบมดีจะเคล ือ่นทีอ่ยูเ่หนอืเส้นน ี้ การต้ังคา่จุดเร ิม่ต้นในการตัด จะทำให้พ้ืนทีท่ ีอ่ยูห่ลังเส้นน ี้เป็นพ้ืนทีส่ำหรับตัด



กดปุม่ ค้างไว้ประมาณ 1-2 วนิาท.ี

หน้าจอจะแสดงผลออกมาวา่.

เป็นอันเสร็จส ิ้นกระบวนการในการต้ังคา่จุดเร ิม่ต้น.

Step 7-1: การสร้างงานสำหรับตัด



Step 7-1: การสรา้งงานสำหรบัตัด

(1) เร ิม่ต้นกับ CutStudio.
ใช้โปรแกรม CutStudio สร้างงานสำหรับตัด.

http://startup.rolanddg.com/

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

เร ิม่ต้นกับ CutStudio.

Windows 8.1

ไปคลกิทีปุ่ม่ด้านลา่งซ้ายเข้าไปในสว่นของStart แล้ว คลกิ จะเข้าไปทีส่ว่นของหน้าจอ Apps คลกิ .

Windows 8

คลกิเข้าไปทีส่ว่นของ Start จะแสดงผลในสว่นของ App, และเข้าไปคลกิ All apps. คลกิ .

Windows Vista / 7

อยูใ่นสว่นของStart เมนู ( ), คลกิ All Programs (หรอื Programs),คลกิ Roland CutStudio และคลกิเลอืก Cutstudio.

เร ิม่ใช้งาน CutStudio.

(2)ตั้งคา่เคร ือ่งตัด



ที ่File menu, คลกิเข้าไปที ่Cutting Setup.

จะมหีน้าตา่ง Cutting Setup เปดิออกมา

ในสว่นของ Name ให้เลอืก Roland GS-24

Step 7-2: การสร้างงานสำหรับตัด



Step 7-2: สรา้งงานสำหรบัตัด

กำหนดพื้นทีข่องวัสดุ

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

คลกิ Change ตรง Media Size.

คลกิ Get from Machine.

ขนาดของวัสดุทีถู่กใสไ่ว้ทีเ่คร ือ่งตัดจะถูกนำเข้ามา

ถ้ามข้ีอความข้ึนวา่ "The machine is not responding."ทีห่น้าจอ

ให้เข้าไปดูที"่ เคร ือ่งตัดไมท่ำงาน" และทำการตรวจสอบเคร ือ่งตัดและต้ังคา่คอมพิวเตอร์อกีคร้ัง



คลกิOK.

คลกิ OK ในหน้า Cut Setting



พ้ืนทีใ่นการตัด

พื้ นท ีส่ขีาวคอืพื้ นท ีท่ ีใ่ช้สำหรับตัด สว่นเกนิออกมาด้านนอกพื้ นท ีไ่มส่ามารถตัดได้

 

Step 7-3: พิมพ์ข้อความ และรูปทรง เพื่อสร้างงานตัด



Step 7-3: สรา้งข้อความ และรปูทรง
เพ ือ่สรา้งงานตัด

สร้างข้อความ และรปูทรง เพือ่สร้างงานตัด
ในตัวอยา่งน ี้ เราจะพิมพ์คำวา่ "SALE" และสร้างกรอบส ีเ่หล ีย่มรอบตัวอักษรเพ่ืองา่ยสำหรับการลอกสตกิเกอร์

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

คลกิ .

คลกิตรงไหนของพื้นทีส่ขีาวก็ได้ และพมิพ์คำวา่ SALE

คลกิ , และเปล ีย่นขนาดของข้อความ

 และ  จะอยูร่อบๆของข้อความ.ลากเมาส์ทีเ่คร ือ่งหมาย  และ  สำหรับเปล ีย่นขนาดข้อความ



คลกิข้อความหรอืวัตถุท ีเ่ราสร้าง และเลอืก ในเมนูบาร์. คุณจะสามารถเข้าไปต้ังคา่ระดับ advance ในเมนู Properties

ได้

คลกิ  วาดรปูส ีเ่หล ีย่มรอบข้อความ "SALE."

คลกิทีมุ่มซ้ายบนและลากมาทีมุ่มขวาลา่งปรับขนาดตามความต้องการ

คลกิ , เลอืกพื้นทีค่รอบคลมุงานทีส่ร้างท้ังหมด ลากท้ังหมดไปทีจุ่ด Origin

เม ือ่คุณเลอืกได้แล้วสขีองลายเส้นจะเปล ีย่นเป็นสฟ้ีา เล ือ่นตำแหนง่ของงานท้ังหมด ไปทีมุ่มด้านลา่งซ้ายใกล้กับตำแหนง่ origin

เลอืกข้อความ หรอืรูปทรงเฉพาะท ีเ่ราต้องการไปทีจุ่ด origin และคลกิ ในเมนูบาร์ เพื่อจะให้ข้อความ

หรอืรูปทรงน้ันไปทีจุ่ด origin.



จัดข้อความ และรปูทรงไว้ทีด้่านลา่งของหน้าตา่ง

เม ือ่คุณได้ข้อความ หรอืรูปทรงทีต้่องการโดยใช้โปรแกรม CutStudio สร้างแล้ว และเพ่ือเป็นการประหยัดวัสดุ
และลดการเล ือ่นของวัสดุโดยเสยีเปลา่ ให้เล ือ่นงานไว้ทีมุ่มด้านลา่งซ้ายของหน้าตา่ง ในหน้าตา่ง CutStudio
ขอบด้านลา่งของวัสดุจะเทา่กับขอบด้านลา่งของหน้าตา่งพ้ืนทีส่ำหรับตัด หมายถงึวา่
ถ้าคุณวางงานทีท่ำไว้ใกล้ขอบของหน้าตา่งด้านลา่ง งานทีตั่ดก็จะอยูใ่กล้กับขอบของวัสดุ คอื สตกิเกอร์ทีท่ำการตัด

Step 7-4: จัดเก็บข้อมูล



Step 7-4: บันทกึไฟล์งานตัด

การจัดเก็บ

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

คลกิ .

หน้าตา่ง Save As ปรากฏ

เลอืกโฟลเดอร์ทีต้่องการจัดเก็บ.

พิมพ์ช ือ่ไฟล์ จากน้ันคลกิ SAVE งานทีส่ร้างก็จะถูกจัดเก็บ

หมายเหตุ:เม ือ่ทำการจัดเก็บข้อมูล.

ขนาดพ้ืนทีส่ำหรับตัดบนวัสดุจะไมถู่กจัดเก็บไว้ด้วย คร้ังตอ่ไปเม ือ่เรยีกข้อมูลมาทำการตัดอกีคร้ัง ต้องไปทีเ่มนู Cutting Setup
เพ่ือต้ังคา่ขนาดพ้ืนทีส่ำหรับตัดใหมอ่กีคร้ัง Cut Setting menu.

Step 8: การสัง่ตัด



Step 8: การสัง่ตัด
หลังจากเตรยีมข้อมูลสำหรับสัง่ตัดแล้ว คุณก็พร้อมทีจ่ะทำการสัง่ตัดงานไปยังเคร ือ่งตัดสตกิเกอร์

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

คลกิ .

คลกิ OK

ข้อมูลงานตัดจะถูกสง่จากคอมพิวเตอร์ ไปยังเคร ือ่งตัดสต ิ๊ กเกอร์

หากต้องการเปลีย่นคา่ตา่งๆสำหรับตัด , คลกิ Change, เอาเครือ่งหมายถูกหน้า Use cutting conditions of machine
ออก, และใสค่า่เข้าไป.

เคร ือ่งจะดำเนนิการตัดข้อความ SALE และรูปส ีเ่หล ีย่ม



Step 9: การนำวัสดุออก

การหยุดหรอืยกเลกิงานทีต่ัดขณะเคร ือ่งทำงาน

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

กดปุม่ .

กดปุม่  ค้างไว้

การตัดจะถูกยกเลกิ

Step 9: การนำวัสดุออก

 





Step 9: การนำวัสดอุอก
เม ือ่งานตัดเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ก็จะถงึข้ันตอนนำวัสดุออก

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

กด หลายคร้ังจนกระทัง่ หน้าจอแสดงข้อความดังรปู

กด .

หัวจับใบมดีจะเล ือ่นมายังตำแหน ่ง่ปลอดภัย



โยกคันโยกลงนำวัสดุออก

กดปุม่  เปดิปดิเคร ือ่งค้างไว้ ประมาณ 1-2 วนิาที

เคร ือ่งจะทำการปดิตัวเอง

ลอกพื้นทีท่ ีไ่มจ่ำเป็นบนชิ้นงานออก

ข้ันตอนปฏบัิตใินการตัดเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เมือ่คุณต้องการจัดตัดงานเฉพาะบางสว่นออก

ขั้นตอนปฏบิัต ิ

ใช้คัทเตอร์ลากผา่นชอ่ง knife guide เพือ่ตัดสติ๊กเกอร์ทีต้่องการออกจากแผน่




