
 

 
 

 

Experience 
 

Lasercutter - Graphic 
 

 
 



 

 

Stappenplan afbeelding 
 
 

- Zorg voor een mooie afbeelding met als bestandstype .jpeg 
- Sla deze op. Kies bijvoorbeeld even het bureaublad. 

 
  



 

 

 

 

Stappenplan Instellingen LaserWorks 
 
 

- De Lasercutter is vergrendeld met een slotje. Dit moet 
geopend worden met een sleutel. 

- Draai de grote rode schakelaar om. 
- Druk vlak ernaast op de ronde reset-knop. 

(dat doe je voor de zekerheid altijd) 
- Reset ook op het bedieningspanneel. 
 
- Open op de PC in LaserWorks het bestand 

o Kies: File – import 
o Plaats de afbeelding. 

Bijv. in een kader dat uitgesneden wordt. 
o Gebruik de tools die beschikbaar zijn. 

Je vindt deze aan de linker zijkant. 
- Maak dat wat gegraveerd moet worden rood 

o Scan 
- Maak dat wat gesneden moet worden zwart 

o Cut 
- Zorg dat Scan bovenaan staat en Cut onderaan in het kader rechts. 
- De afbeelding moet geselecteerd staan. 

- Klik op het BMP knopje dat vindt je bovenin 

 

 
- Er openen zich instellingen in een schermpje. Kier als volgt de instellingen: 

 

o Vink aan: Set output resolution   100 

o Vink aan: Dither 

o Vink aan: Dot graphic 

o Vul in bij Frequency   500 

- Klik aan Apply to source 

- Klik op OK  



 

 

 
 
 
 

- Speed en Power instellen 
o Afgestemd op het materiaal 
o Voorbeeld: triplex van 5 mm 

 Scan: Speed-200 Power-15 
 Cut: Speed-5 Power-65  

- Bestand klaar?! Druk op Download! 
 

- Verander de naam “Default.rld” nooit! De lasercutter moet het bestand steeds 
overschrijven. 

- Klik dus op OK om het bestand te overschrijven. 
 

- Ga nu naar het bedieningspaneel van de Lasercutter en druk op File.  
- Zorg dat “Default” geselecteerd is en druk op Enter 
- Stel met X- en X+ en Y- en Y+ in waar de laser moet komen. 

 
- Leg het materiaal onder de laser. 
- Stel de tafel op de goede hoogte met Z+ en Z-. 

o Er moet 7 mm tussen het materiaal en de laser zitten. 
- Druk op Origen om te bepalen waar het beginpunt is.  

o In de tekening is dit een groen vierkantje 
 

- Klik op Frame om te controleren of het kader past. 
 

- Klopt alles? Druk op Start 
 

  



 

 

 


