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 RT1530Mفلز  زریدستگاه برش لعملیاتی دفترچه راهنمای 

 پیشگفتار
دستگاه برش و حک لیزری و همچنین فروش انواع  یهاواردکننده ینتر بزرگ، یکی از شرکت روتک

قطعات یدکی لیزری در سراسر کشور است؛ روتک به عنوان تنها نماینده رسمی شرکت سنفنگ، 
 دهد.ائه میهای برش لیزری فایبر را ار دستگاه

کند، و به تمامی توسط شرکت عمل میآالت و الکتریسیته سازی لیزر، ماشیناین محصول با یکپارچه
توان به می Mسری توسعه یافته و تولید شده است. از مشخصات محصوالت ما یعنی سنفنگ 

از  قتصادی و همساختار فشرده، دقت باال، عمر مفید طوالنی و ظاهر جذاب اشاره کرد که هم از نظر ا
مهم هستند. برای استفاده و نگهداری بهتر این دستگاه، لطفا قبل  دستگاه برای کاربران ،کاربردی لحاظ

 از شروع کار با محصول این راهنما را با دقت مطالعه کنید.
در این راهنما از تصاویر زیادی استفاده شده است تا کاربران بهتر متوجه شده و محتوای تمام 

 برداریبهره، و برای پیشگیری از دستگاهایمنی کارکنان و بفهمند. برای اطمینان از را به سادگی  هابخش
را دستگاه  نادرست و بکارگیری غیرعادی غلط، لطفا اصول کار، ساختار، نگهداری روزانه و مدیریت ایمن

ادی در شرایط اضطراری غیرع تسلط یافته و قابلیت رفع ایراداتهای عملیاتی صحیح یاد گرفته، به رویه
 را بهبود ببخشید.

 0214800090با شماره تقاضا داریم برای طرح سواالت و مشکالت خود تردیدی برای تماس گرفتن با ما 
 نداشته باشید. خواهشا قبل از اینکه مشکالت برطرف شوند از کار کردن با دستگاه خودداری کنید.

 مقدمه -1

 معرفی خالصه -1-1
کنیم. اگر برای اولین بار است که از این تشکر میاز شما  Mسری برش لیزر فایبر  اهدستگ خرید برای

 لطفا قبل از نصب به دقت این دستورالعمل را مطالعه کنید.کنید، دستگاه استفاده می
ای برای ایمنی خود و افرادی که اطراف شما هستند، و برای استفاده صحیح از محصول، لطفا توجه ویژه

 اند داشته باشید.مشخص شده« توجه»یا « هشدار»، «خطر»های ایی که با عبارتهبه بخش
 شود!های فردی جدی و حتی جانی ه آسیبتواند فورا منجر ب: هر نوع عملیات غلط میخطر

 شود!های فردی جدی و حتی جانی ه آسیبتواند منجر بهشدار: هر نوع عملیات غلط می
 شود!به آسیب فردی یا آسیب به دستگاه ند منجر توامیتوجه: هر نوع عملیات غلط 

 شرکت فایلپرو  -1-2
های تجهیزات لیزری در چین است و در زمینه تحقیق و ترین کارخانهلیزر یکی از بزرگ سنفنگشرکت 

برش های دستگاهاز جمله  لیزری قدرت باال، )عملیات( توسعه، تولید، و فروش انواع تجهیزات پردازش
خصص دارد. ت پردازش لیزری چند کارههای دستگاهجوش لیزری و های دستگاهال، لیزری قدرت با

ایجاد های پردازش لیزری برای مشتریان ای سیستمتامین راهکارهای شخصی و حرفهلیزر برای  سنفنگ
پردازش های دستگاهلیزری، و  حکاکیهای دستگاهبرش لیزری تمام قدرت، های دستگاهشده است. 

، لزاتبه صورت گسترده در صنایع متالوژی فوالد، فکه  دار شرکت هستندت ستارهلیزری محصوال
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آالت، ابزار ابزارآالت دقیق، تولید ماشینخودرو و قطعات یدکی، فضانوردی، صنایع الکترونیکی نظامی، 
 افزاری، مدارهای یکپارچه، انرژی خورشیدی و غیره کاربرد دارند.سخت

به نیازهای مشتریان به ایجاد ارزش برای مشتریان و ایجاد منفعت برای  لیزر با اولویت دادن سنفنگ
لیزر حقوق کامل مالکیت فکر محصوالت را دارد، و تکنولوژی پیشرفته آن  سنفنگجامعه متعهد است. 

این شرکت همچنین یک سیستم مدیریت کیفیت و کند. کیفیت باالی محصوالت را تضمین می
ژی پیشگیری به عنوان لیزر با اتخاذ استرات سنفنگاندازی کرده است. راه کنترل داخلی موثر و برجسته

مسیر فعالیت، از عملیات سطح باال با گردآوری بازخورد مشتریان، بهبود مداوم، پاسخگویی سریع به 
به مشتریان کمک کند به حداکثر منافع کند مشکالت مشتریان، و راهکارهای دقیق و موثر تالش می

 سنفنگرسند. لیزر در چین و خارج از کشور به فروش می سنفنگالت بسیار ارزشمند برسند. محصو 
ترین پایگاه تولید برد و ایجاد بزرگ-لیزر مایل است با تمام شرکا برای رسیدن به پیشرفت و توسعه برد

 قدرت باال در چین همکاری کند.با لیزر  هیزات برشتج و تحقیق توسعه 

 محصوالت
ه کاملی از راهکارهای پردازش لیزری و امکانات مرتبط را برای مشتریان محلی و لیزر مجموع سنفنگ

شامل کند. خط تولید محصول اصلی آن با تمرکز بر تجهیزات و قطعات لیزر صنعتی خارجی تامین می
 شودمی برش لیزر فایبردستگاه  لیزری، جوشکاریدستگاه  هایلیزری، سری حکاکیدستگاه  هایسری
های فلزی، تجهیزات، مدارهای چاپی، تولید کامپیوتر، ت گسترده در صنایع تبلیغات، ورقبه صور که 

ارتباطات موبایل، قطعات خودرو، تجهیزات دقیق، مصالح ساختمانی، پوشاک، نورپردازی شهری، 
 های چاپ و غیره کاربر دارند.جواهرات طال و نقره، ساخت هدایا، پالت

 کنترل کیفیت
-تولید-تامین موادنظارت اکید روی تمام مراحل  9001 یه سیستم کنترل کیفیت ایزولیزر بر پا سنفنگ

 ارسال دارد، تا از عملکرد و کیفیت محصوالت نهایی اطمینان یابد.

 خدمات
لیزر در دو شاخه اصلی با  سنفنگلیزر یک مرکز مدیریت بازاریابی ایجاد کرده است. مهندسان  سنفنگ

شعبه در خارج از کشور به مشتریان خدمات و پشتیبانی  10بیشتر از شعبه در چین و  100بیش از 
جایی دهد. کنند که تمام فرایند پیش از خرید، فروش، و پس از فروش را پوشش میجامعی عرضه می

 سنفنگ لیزر هم هست!که یک محصول سنفنگ المینگ لیزر باشد، خدمات خود شرکت 

 برداریبهره -2
و  دستگاه ر یک از قطعاته برداریبهرهستگاه، درک خوبی از اصول و شرایط د پیش از استفاده از این

 عملکردصحیح معیار موثری برای اطمینان از  برداریبهرهصحیح آن ضروری است.  برداریبهرهروش 
معرفی  2.1هایی که در فصل تمام آیتم برداریبهرهنرمال دستگاه و ایمنی شخصی است. پیش از 

 نمایید. اند را بررسیشده
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 دستگاهنتیجه روشن و خاموش کردن  -2.1
 اند را بررسی کنید.مواردی که در ادامه فهرست شده برداریبهرهلطفا قبل از 

 کاری را بررسی کنید.سطح روغن -1
کاری روغن ،شود. )اسالیدهای هر محورکاری این ابزار استفاده میاز روغن لیتیومی برای روغن

 کاری نیاز دارند.(ها به روغنها و دندانهندهدفقط چرخ ؛خودکار دارند
 شود.کاری کم منجر به حرارت بیش از حد موتور میبا روغنعملکرد دستگاه هشدار: 

 کننده را بررسی کنید.برش لیزر و خنکدستگاه  وضعیت منبع قدرت -2
 ند. ( قرار داشته باشOFFهشدار: لطفا مطمئن شوید که تمام منابع قدرت در وضعیت خاموش )

 پنل محافظ و غیره اطمینان حاصل کنید. از نصب مناسب پوشش محافظ، -3
برش اجتناب  کار با دستگاهبدون نصب تجهیزات ایمنی مانند پوشش محافظ و پنل محافظ از هشدار: 

 کنید.
 فشار گاز را بررسی کنید. -4

 کنید. کپسول را تعویض ، برش در کپسول گاز کافی نیستدستگاه  وقتی فشار گاز اختیار
مهارت شوند گازهای فشار باال هستند، برای همین اپراتور باید هشدار: تمام گازهایی که استفاده می

 کار با برش گاز را داشته باشد.
 محل کار را بررسی کنید. -5

 محیط کار را بررسی کنید تا مطمئن شوید هیچ مانعی که جلوی حرکت قطعات متحرک
ای که خطرات ایمنی برای اپراتور ایجاد کند هیچ وسیله، و را بگیرد وجود نداشته باشددستگاه 

 در آن نباشد. 
 انجام بدهید. حتما روزانه را هایبازرسی -6

 کردن دستگاهطریقه صحیح روشن 2.1.2
 برق اصلی را از قسمت برق اصلی کارخانه روشن کنید. 
 نیددقیقه بعد دریچه ورودی هوای آن را باز ک 5کن سرد را روشن کنید و خشک. 
 کمپرسور هوا را روشن کنید و دریچه هوا را باز کنید. 
  را روشن کنیدکمکی و گاز لنز انطباقی گاز. 
 اندازی کنیدکننده( آبی و منبع لیزر را راهکولر )خنک. 
 کلید برق روی محفظه الکتریکی دستگاه را روشن کنید. 
  روشن کنیدکلید سوئیچ روی پنل عملیات را روشن کرده و سیستم کنترل را. 
 سوئیچ موتور سروو و سوئیچ منبع لیزر را روشن کنید. 
 سوئیچ دمنده گردوغبار را روشن کنید. 
 CypCut6.3  را برای برش صفحات و یاCypTube6.4 ها روشن کنید. سوئیچ را برای برش لوله

 .قرار دهید Bیا  Aتعویض برش را با توجه به نوع نیاز به برش در موقعیت 
  شودهای فوق، دستگاه برای پردازش صفحات آماده میسازیتمام آمادهپس از تکمیل. 
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 کردن دستگاهطریقه صحیح خاموش 3.1.2
توجه این است که کردن دستگاه را به ترتیب به طور معکوس خاموش کنید. نکته قابلهای روشنگام

یه کامل هوا، برق کن سرد، شیر ورودی هوا باید بسته باشد. پس از تخلکردن خشکقبل از خاموش
 کن سرد را خاموش کنید.خشک

 روند عملیات برش معمولی 4.1.2
 " عملیاتGo Originرا انجام دهید ". 
 های قابل پردازش را وارد کنیدطرح. 
 موقعیت صفحه یا لوله را بررسی کنید. 
 صورت دستی تا نقطه شروع حرکت دهیدسری برش را به. 
 ی مورد پردازش در محدوده برش قرار دارندهابررسی کنید و مطمئن شوید که طرح. 
 درستی تنظیم کرده و از عملکرد شرایط خارجی مانند گاز برش، سرعت برش و توان لیزر را به

 .ها مطمئن شویدصحیح آن
 برای شروع فرایند برش کلیک کنید. 

 هامعرفی سوئیچ 5.1.2

 
 

در شرایط اضطراری، این دکمه را فشار ( که این دکمه معموال باز است. Emergencyسوئیچ اضطراری )
 دهید تا برق به طور کامل قطع شود و دستگاه متوقف شود.

 است. CNC( که این دکمه، کلید کنترل منبع تغذیه برق برای سیستم Switch Lockقفل سوئیچ )
ها سوئیچ ( که این سوئیچ کلید کنترل مدل برش است. برای برش لولهSwitchoverسوئیچ تعویض )

 ا به چپ و برای  برش صفحات سوئیچ را به سمت راست بچرخانید.ر 
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 برای برش صفحات CypCutسیستم  3

 رابط کاربری 1.3

 
 

دار ( است که در آن قاب بیرونی سفید سایهDrawing Boardرسم )زمینه سیاه در مرکز رابط، تختهپس
در باال و در سمت چپ دهد و دارای نمایشگر مشبک است. خط کش وسعت دستگاه را نشان می

عنوان مرجعی برای نمایی، بهمنطقه ترسیم طرح و همچنین خطوط مشبک، برای انجام مقیاس و بزرگ
 گیرد.طراحی مورد استفاده قرار می

در قسمت باالیی رابط کاربری، از باال به پایین، نوار عنوان، نوار منو و نوار ابزار قرار دارد. در سمت چپ 
تواند برای ( وجود دارد که میQuick Access Barوار ابزار به نام نوار دسترسی سریع )نوار عنوان یک ن

ایجاد سریع، باز کردن و ذخیره یک فایل، لغو و انجام مجدد یک دستور استفاده شود. نوار منو شامل 
با انتخاب که  Viewو  Home  ،Draw ،Nest ،CNCاند از عبارت ( و پنج منوی نوار ابزارFileمنوی فایل )

صورت های بسیار واضح و بزرگ بهنمایش نوار ابزار تغییر خواهد کرد. نوار ابزار با آیکونهرکدام، 
 توان در اینجا پیدا کرد.ترین عملگرها را میگروهی مرتب شده است و رایج

های زیر ( قرار دارد که در دستورالعملDrawing Toolbarدر سمت چپ منطقه ترسیم، نوار ابزار ترسیم )
شود. این نوار ابزار عملگر اولیه ترسیم طرح (  نامیده میLeft Toolbarاختصار نوار ابزار سمت چپ )به

های طراحی، از جمله انتخاب، ویرایش گره، ویرایش کند، و پنج دکمه اول برای تغییر حالترا فراهم می
های طراحی وجود دارد که با کلیک دکمهشود. در ادامه نمایی استفاده میجاکردن و بزرگسفارش، جابه

رسم درج کرد. سه مورد آخر توان در تختهکردن بر روی هرکدام، یک طرح متناظر جدید را می
 برهایی برای تراز مرکز، منفجر کردن طرح انتخاب شده و گرد کردن هستند.میان
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اختصار دارد که در ادامه به ( قرارProcess Toolbarدر سمت راست منطقه ترسیم، نوار ابزار پردازش )
 17( و Layerبندی )شود که شامل یک دکمه الیه( نامیده میRight Toolbarبه آن نوار ابزار راست )

شود که بندی باز میای الیهبندی کادر محاورهدکمه مربع شکل رنگی است. با کلیک بر روی دکمه الیه
دکمه مربع رنگی مربوط به یک الیه، یا  17هر یک از توان بیشتر پارامترها را تنظیم کرد. در آن می
بندی کلیک کنید، سپس طرح بندی است. یک طرح را انتخاب کنید و روی یک دکمه الیهدکمه الیه

بندی بدون توان به الیه مشخص شده انتقال دهید. کلیک کردن روی دکمه الیهانتخاب شده را می
فرض برای ترسیمات بعدی است. اولین مربع سفید پیشبندی انتخاب طرح، به معنای تنظیم الیه

های این ( است. طرحun-exported Layerدهنده یک الیه خاص با عنوان الیه صادر نشده )نشان
های بندی آخر الیهها را پردازش کرد. دو الیهتوان آنشود و نمیبندی به رنگ سفید نشان داده میالیه

 هستند.اولین پردازش و آخرین پردازش 
(، Drawهای ترسیم )در زیر منطقه ترسیم، سه پنجره متنی روبانی قابل حرکت وجود دارند با نام

های های مربوط به دستورالعملها یا ورودی(. تمام درخواستAlarm( و زنگ هشدار )Systemسیستم )
در پنجره  غیراز ترسیماتهای سیستمی بهشوند. پیامترسیم در پنجره ترسیم نمایش داده می

های مختلف نمایش داده شود و هر پیام دارای زمان ثبت شده است و با رنگسیستم نمایش داده می
های هشدار ها، هشدارها، خطاها و غیره است. همه پیامشود که بیانگر مشخصه پیام شامل اعالنمی

 شوند. زمینه قرمز و متن سفید نمایش داده میدر پنجره زنگ هشدار با پس
های مختلف با توجه به ( است که در آن اعالنStatus Barمت پایین رابط کاربری نوار وضعیت )قس

شود. قسمت سمت چپ نوار وضعیت برخی از اطالعات اولیه از جمله عملیات مختلف نمایش داده می
له دهد. اینها پارامتر تنظیم دقیق فاصمکان ماوس، وضعیت پردازش و موقعیت سری لیزر را نشان می

 و نوع کارت کنترل هستند.
شود، جایی که اکثر عملیات کنترلی در آنجا انجام قسمت سمت راست رابط کاربری، کنسول نامیده می

شود. از باال تا پایین کنسول، مسئول تنظیم سیستم مختصات، کنترل دستی، کنترل کار، می
 های پردازش و شمارش پردازش هستند.گزینه

 نوار ابزار 1.1.3
ها تقسیم کند. عملکردهای مرسوم موردنیاز را به ستوناز مدل روبانی استفاده می CypCutر ابزار نوا
شوند. عکس تر نمایش داده میهای بزرگ برای عملکرد آسانصورت دکمهکند و این عملکردها بهمی

 کند.زیر به شما برای درک این مدل کمک می
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. هنگامی Viewو  Home ،Draw ،Nest ،CNCاند از رند که عبارتپنج منو یا صفحه در نوارابزار وجود دا
توان قبل شود و نمی( ظاهر میBeing Processedشود، صفحه در حال پردازش )که پردازش شروع می

 از پایان پردازش از این صفحه به صفحات دیگر بروید.
شود، مانند ها" تقسیم می"ستون هر صفحه از نوار ابزار، خود به چند گروه دیگر از عملگرها با نام

های کوچک و یک های بزرگ، دکمهها، دکمهو غیره. در داخل این ستون Basic ،Geometryهای ستون
ها وجود دارد. روی در گوشه پایین سمت راست برخی ستون ( Extending Buttonدکمه گسترش )

 شود.می ای مرتبط برای شما بازاین دکمه کلیک کنید تا کادر محاوره
( Drop-down Buttonیک دکمه بزرگ با یک مثلث کوچک رو به پایین وجود دارد که دکمه کشویی )

های عملگر بیشتر با کلیک ( مرتبط با گزینهDrop-down Menuشود و یک منوی کشویی )نامیده می
برید، میشود. هنگامی که ماوس را به قسمت باالیی یک دکمه کشویی روی این مثلث کوچک باز می

شود. عملکرد مربوط به این دکمه مستقیما با شکل ماوس به یک مستطیل با دو مستطیل تبدیل می
 شود.کلیک بر روی قسمت باالیی این دکمه اجرا می

 منوی فایل 2.1.3
های شما است. روی این های منو مربوط به فایلاولین دکمه نوار منو، منوی فایل است که حاوی آیتم

 ای زیر باز شود.کنید تا کادر محاوره دکمه کلیک

 
 

اید، در یک ها استفاده کردههایی که اخیرا از آنای، همه فایلدر قسمت سمت راست این کادر محاوره
اند با نماد ذخیره شده CypCutهایی که توسط شوند که در میان آنها فایلفهرست نشان داده می
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گذاری، پیداکردن آخرین فایل طراحی شده را برای شما اند. این روش عالمتگذاری شدهعالمت
 کند.راحت می

ای شامل چند دکمه است. برای باز کردن یک فایل خارجی روی دکمه قسمت سمت چپ کادر محاوره
توانید سند ( کلیک کنید، حال میImport( کلیک کنید. سپس روی دکمه واردکردن )Openبازکردن )

های موجود از قبل، پاک زمان، طرحرد یا اضافه کنید و به طور همدیگری را به صفحه طراحی وا
 شوند.عنوان پایه در این صفحه نگه داشته میشوند و در عوض بهنمی

توانید برخی از پارامترهای ( کلیک کنید، سپس میUser Parametersهای کاربری )روی دکمه پارامتر
( Backup Paramsگیری پارامترها ). روی دکمه پشتیبانمربوط به عادات و عالیق کاربر را تنظیم کنید

شوند. روی گیری میصورت یک فایل فشرده برای شما پشتیبانکلیک کنید، سپس تمام پارامترها به
افزار، نمایش دهید و آن را در نرم BCS100توانید رابط " کلیک کنید، سپس میBCS100 monitorدکمه "

افزار اجرا یابی و نظارت نرم( کلیک کنید تا فرایند عیبDiagnosisیابی )را نظارت کنید. روی دکمه عیب
ای کلیک کنید تا ( در گوشه پایین سمت راست این کادر محاورهAboutشود. روی دکمه درباره )
 به شما نمایش داده شود. CypCutافزار اطالعات دقیق نسخه نرم

 فرایند عملیات  2.3

 

 های ترسیمیورود طرح 1.2.3
ای در نوار دسترسی سریع کلیک کنید، سپس یک کادر محاوره ها روی دکمه باز کردن فایل

های مورد نیاز را برای باز کردن انتخاب کنید. همچنین یک توانید طرحشود که در آن میظاهر می
تواند به شما در یافتن د دارد و میای وجونمایش سریع در سمت راست این کادر محاورهپنجره پیش

 سریع فایل مورد نیازتان کمک کند.

ورود 

طرح 

های 
 ترسیمی

پیش 
 پردازش

 طراحی فنی
ربرنامه

یزی طرح 
 برش

 پردازش

 نهایی

بازرسی 

قبل از 

پردازش 

 نهایی
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( کلیک کنید و Creat، لطفا روی دکمه ایجادکردن )CypCutافزار برای ترسیم طرح مورد نظر در خود نرم
 سپس شروع به طراحی کنید. لطفا برای عملیات ترسیم به فصل مربوطه مراجعه کنید.

 پردازشپیش 2.2.3
کند، های بسیار کوچک را حذف میبه طور خودکار طرح CypCutهای ترسیمی، ام واردکردن طرحهنگ

سازی و کند، و فرایند هموارسازی، مرتبکند، خطوط متصل را ادغام میخطوط تکراری را حذف می
 دهد.فرض انجام میجداسازی را به طور پیش

ردازش را بدون اعمال اصالحات اضافی شروع کنید. توانید تنظیمات پارامترهای پبه طور کلی، شما می 
توانید پیکربندی مورد نظر را از طریق منوی کند، میاگر پردازش خودکار نیازهای شما را برآورده نمی

 ها تغییر دهید.پارامترهای کاربری در قسمت فایل
هستند. اگر فایل باز های بسته افزار، طرحفرض برای پردازش در این نرمهای پیشبه طور کلی، طرح

کند و این درخواست را افزار از شما درخواست اطالعات میشده حاوی طرح هاب بسته نشده باشد، نرم
تواند توسط کاربر خاموش شود. دهد. با این حال، عملگر درخواست اطالعات میبا رنگ قرمز نمایش می

تحت زیر نوار ابزار  و  های ی دکمهتوانید رورسم، میهای بسته نشده در تختهبرای مشاهده طرح
( Selectتوانید روی دکمه انتخاب )( کلیک کنید تا آنها را برجسته کنید. همچنین میViewمشاهده )

( کلیک کنید، سپس روی گزینه "انتخاب منحنی بسته نشده" کلیک Homeدر نوار ابزار صفحه اصلی )
 .های بسته نشده را انتخاب کنیدکنید تا همه طرح

صورت دستی جدا کنید. برای این کار روی نوار ابزار صفحه اصلی کلیک ها را بهدر برخی موارد، باید طرح
را فشار دهید. حال  ( را انتخاب کنید و دکمه Optimizeسازی )کنید و سپس گزینه بهینه

ی ادغام کافی است در موقعیتی که جداسازی مورد نیاز است با ماوس بر روی آن کلیک کنید. برا
 کلیک کنید. ها را انتخاب کنید، سپس روی دکمه های ترسیمی، آنطرح

 طراحی فنی 3.2.3
 ( در نوار ابزار صفحه اصلی قرار دارند.Technical Designدر این مرحله، بیشتر عملگرهای طراحی فنی )
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 شود( استفاده میlead linesبرای تنظیم خطوط جهت سنج ) ( Leadدکمه هدایت ) •

برای تنظیم پارامترهای مهروموم، شکاف، و برش زدن استفاده   Sealدکمه کشویی  •
 شودمی
 شودبرای برش استفاده می دکمه  •
شود، و میکرو جوینت بریده برای قراردادن میکرو جوینت در طرح استفاده می از دکمه  •

 شودنمی
 شوداستفاده می برای معکوس کردن یک طرح ( Reverseسازی )دکمه معکوس •
کننده در طرح برای تنظیم یک نقطه خنک ( Cooling pointکننده )دکمه نقطه خنک •

 شوداستفاده می
عنوان کلیک کنید، و روی یک ناحیه از طرح کلیک کنید، سپس این ناحیه به روی دکمه  •

موقعیتی که " کلیک کنید و سپس روی Lead Posشود. روی دکمه "نقطه شروع جدید تنظیم می
عنوان شروع طرح تعیین کنید کلیک کنید. اگر ابتدا خارج از طرح کلیک کنید، سپس امیدوارید به

 صورت دستی بکشیدتوانید یک خط برش را بهدوباره روی طرح کلیک کنید، می
ها انتخاب شوند، سپس روی را فشار دهید تا تمام طرح Ctrl+Aعنوان یک آموزش شروع سریع، به •

افزار کلیک کنید. نرم OKکلیک کنید، پارامترهای خطوط برش را تنظیم کنید و سپس روی  Leadه دکم
کند. بر روی مثلث به تنظیمات معرفی خط برش به طور خودکار مکان مناسب را جستجو میباتوجه

(را انتخاب Check lead linesکلیک کنید، سپس گزینه بررسی خطوط برش ) Leadکوچک زیر دکمه 
به قالب داخلی و خارجی، گزینه سازی خودکار باتوجهکنید تا فرایند بررسی آغاز شود. برای بهینه

 ( را انتخاب کنیدDistinguish inner and outer moldتشخیص قالب داخلی و خارجی )

سمت راست  در نوارابزار (  Layerبندی )برای تنظیم دقیق پارامترهای فنی برش، روی دکمه الیه •
 گیردبندی تقریبا تمام موارد را در بر میای تنظیمات پارامتر الیهکلیک کنید. کادر محاوره

 ریزی طرح برشبرنامه 4.2.3
صورت اتوماتیک روی دکمه سازی بهشود. برای مرتبها بر اساس نیاز مرتب میدر این مرحله، طرح

کلیک کنید. بر روی مثلث  Nestیا  Homeزار در زیر نوار اب ( Auto sortسازی خودکار )مرتب
سازی را انتخاب کنید و کنترل کنید که آیا تغییر جهت کوچک زیر دکمه، کلیک کنید تا روش مرتب

سازی اتوماتیک تشخیص داده طرح مجاز است و به طور خودکار قالب درونی و بیرونی در طی مرتب
 شود.



 

11 
 

در نوار ابزار سمت  رد نظر شما را برآورده کند، روی دکمه تواند موارد مو سازی خودکار نمیاگر مرتب
یکی ها با ماوس یکیسازی دستی وارد شوید، سپس روی طرحچپ کلیک کنید تا به حالت مرتب

ها را با فشار دادن ماوس و توانید ترتیب طرحکلیک کنید تا ترتیب کار را تنظیم کنید. همچنین می
 ترسیمی دیگر مشخص کنید. کشیدن یک خط از یک طرح به طرح

 Homeدر زیر نوار ابزار  ( Groupچندین طرح مرتب شده را انتخاب کنید، سپس روی دکمه گروه )
سازی خودکار یا دستی دیگر بر کلیک کنید تا ترتیب آنها را اصالح کنید. پس از آن، مرتب Nestیا 

عنوان یک مجموعه در نظر گرفته بهگذارد. این گروه همیشه های داخل گروه تاثیر نمیترتیب طرح
خواهد شد. یک گروه را انتخاب کنید، سپس روی دکمه سمت راست ماوس کلیک کنید تا بتوانید 

سازی خودکار و دستی نیز سازی درون گروه را تغییر دهید که در این حالت هر دو مرتبمرتب
 پذیر خواهند بود. امکان

 بازرسی قبل از پردازش نهایی 5.2.3
( کلیک Alignmentهای تطبیق )توان قبل از برش واقعی بررسی کرد. روی دکمهیر پردازش را میمس

شده است، برای مشاهده سریع دادهطور که در زیر نشانها را با آن تطبیق دهید. همانکنید تا طرح
 Interactive Previewنمایش همکنشی )های ترسیمی، نوار پیشرفت پیشترتیب پردازش طرح

Progress Barدر زیر نوار ابزار ( را جابه( جا کنیدDrawهمچنین برای مشاهده یک .)یک ترتیب به
 Interactive Preview Progressنمایش همکنشی )های پیشرفت پیشها، روی دکمهپردازش طرح

Buttons.کلیک کنید ) 

 
در بخش کنسول کلیک کنید. سرعت پردازش   Simuسازی پردازش، روی دکمه برای شبیه

( تنظیم Simulation Speedدر بخش سرعت پردازش ) CNCتوانید در زیر نوار ابزار سازی را میشبیه
 کنید. 

 پردازش واقعی )نهایی( 6.2.3
وسیله دانگل و کارت لطفا توجه داشته باشید که این مرحله باید بر روی دستگاه واقعی با پشتیبانی به

ابزار نمایش با ماشینهای روی صفحهکنترل انجام شود. قبل از پردازش واقعی، الزم است که طرح
در سمت چپ کنسول کلیک کنید و  ( Previewنمایش )مطابقت داده شوند. روی دکمه پیش

شود. این کار با نمایش نشان داده میهای مورد پردازش و قالب، روی صفحهسپس رابطه بین طرح
شود. شکل زیر چندین نمایش با موقعیت سری لیزر محاسبه میعالمت توقف روی صفحه تطبیق

نمایش کلیک کنید و دهد. روی دکمه پیشنمایش، نشان میعالمت مختصاتی مرسوم را روی صفحه
صورت بصری، تمام شود. سپس به( به موقعیت سری لیزری داده میDock Pointفرمان نقطه برش )

 شوند.طورکلی ترجمه به سری لیزر داده میها بههای طرحفرمان

Interactive preview progress bar 

Interactive preview button 
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شده توسط ضربدر قرمز با موقعیت واقعی سری لیزر در دستگاه دادهاگر موقعیت سری لیزر نشان
درستی تنظیم شده است یا خیر. مطابقت ندارد، لطفًا بررسی کنید که آیا موقعیت اصلی دستگاه به

نمایش، انجام دهید. بعد از پیش Go Originدر قسمت  CNCابزار ها را از طریق نوار توانید تصحیحمی
ها به طور گروهی یا تکی در خارج از عرض دستگاه باشند، به این معنی است که ممکن است اگر طرح

 در طول پردازش از محدوده برش فراتر رود.
 Home Ref توان با کلیک کردن روی دکمهرا می Dock Pointرابطه نسبی بین طرح ترسیمی و 

مثال، اگر سری لیزر در گوشه سمت چپ پایین عنوانتغییر داد. به Homeدر نوار ابزار  
 نیز باید در گوشه پایین سمت چپ تنظیم شود. Dock Pointطرح مورد پردازش قرار دارد، 

افزار، در کنسول کلیک کنید تا نرم های فوق درست است، روی دکمه فریم اگر بررسی
های مورد پردازش قرار گیرد، بنابراین ترین ناحیه از طرحرا کنترل کند که در امتداد بیرونیسری لیزر 

درست است یا خیر. روی دکمه برش خشک  دستگاهتوانید بررسی کنید که آیا موقعیت کاری می

در کنسول کلیک کنید تا فرایند پردازش به طور کامل بدون لیزر اجرا شود، بنابراین  
 بادقت بیشتری وجود هر اشکالی در فرایند را بررسی کنید. توانیدمی

توانید روی کلیک کنید تا پردازش واقعی شروع شود و می در نهایت روی دکمه شروع 

کلیک کنید تا پردازش به حالت تعلیق درآید. بعد از اینکه دستگاه  ( Pauseدکمه مکث )
صورت دستی کنترل کنید تا به سمت باال و پایین به توانید سری لیزر رادر حالت تعلیق قرار گرفت، می

صورت دستی باز یا بسته کنید. روی توانید لیزر، گازها و غیره را بهحرکت کند. همچنین از این راه می

کلیک کنید تا در طول مسیر پردازش به عقب   Forwardو  Backهای دکمه

کلیک کنید تا دستگاه به پردازش  ( Resumeتوانید روی دکمه ادامه )و جلو بروید. می
 دهد.خود ادامه می

کلیک کنید تا پردازش متوقف شود و سری لیزر به طور  توانید روی دکمه توقف می
گردد. تا زمانی که طرح را تغییر ندهید یا پردازش خودکار مطابق تنظیمات شما به نقطه مربوطه باز می
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کلیک کنید تا سیستم، سری لیزر را در   Pt LOCجدیدی را شروع نکنید، روی دکمه 
کلیک کنید، و   Pt CONTموقعیتی که آخرین بار متوقف شده بود قرار دهد. روی دکمه 

 پردازش از آخرین نقطه توقف شما ادامه خواهد یافت.

 هابرای برش لوله CypTubeسیستم  4

 رابط کاربری 1.4

 
 

 ویندوز است. نمایشزمینه سیاه در مرکز رابط، منطقه صفحهپس
در قسمت باالیی رابط کاربری، از باال به پایین، نوار عنوان، نوار منو و نوار ابزار قرار دارند. در سمت چپ 

تواند برای ( وجود دارد که میQuick Access Barنوار عنوان یک نوار ابزار به نام نوار دسترسی سریع )
ز لغو و انجام مجدد یک دستور استفاده شود. نوار سازی یک فایل و نیایجاد سریع، باز کردن و ذخیره

که با  Viewو  Home  ،CNCاند از عبارت ( و سه منوی نوار ابزار است کهFileمنو شامل منوی فایل )
های بسیار واضح و بزرگ نمایش نوار ابزار تغییر خواهد کرد. نوار ابزار با آیکونانتخاب هرکدام، 

 توان در اینجا پیدا کرد.ترین عملگرها را میو رایجصورت گروهی مرتب شده است به
های زیر ( قرار دارد که در دستورالعملView Toolbarدر سمت چپ منطقه ترسیم، نوار ابزار نمایش )

عملگرهای نمای اصلی از  شود. این نوار ابزار(  نامیده میLeft Toolbarاختصار نوار ابزار سمت چپ )به
پرسپکتیو اصلی نمای جلو، نمای پشت،  6دهد که شامل به کاربر ارائه می پرسپکتیوهای متعدد را

نمای چپ، نمای راست، نمای باال، نمای پایین و نماهای جانبی از جنوب غربی، جنوب شرقی، شمال 
( عملگرها، از modeدکمه برای تغییر حالت ) 5غربی و شمال شرقی است. نوار ابزار چپ همچنین شامل 

نمایی است. در حالت چرخشی، جا کردن و بزرگچرخش، ویرایش سفارش، جابه جمله انتخاب،
 بعدی از طرح انتخاب شده دریافت کنید.توانید یک نمای چرخشی سهمی

اختصار ( قرار دارد که در ادامه بهProcess Toolbarنمایش، نوار ابزار پردازش )در سمت راست صفحه
 16( و Layerبندی )شود که شامل یک دکمه الیه( نامیده میRight Toolbarبه آن نوار ابزار راست )



 

14 
 

شود که بندی باز میای الیهبندی کادر محاورهدکمه مربع شکل رنگی است. با کلیک بر روی دکمه الیه
دکمه مربع رنگی به یک الیه اختصاص  16توان بیشتر پارامترها را تنظیم کرد. هر یک از این در آن می

گوییم. یک طرح را انتخاب کنید و روی یک دکمه بندی میکه به آن دکمه الیهداده شده است 
توان به الیه مشخص شده انتقال دهید. کلیک بندی کلیک کنید، سپس طرح انتخاب شده را میالیه

فرض برای ترسیمات بندی پیشبندی بدون انتخاب طرح، به معنای تنظیم الیهکردن روی دکمه الیه
 un-exportedدهنده یک الیه خاص با عنوان الیه صادر نشده )ین مربع سفید نشانبعدی است. اول

Layerها را پردازش توان آنشود و نمیبندی به رنگ سفید نشان داده میهای این الیه( است. طرح
 کرد.

(، Drawهای ترسیم )در زیر منطقه ترسیم، سه پنجره متنی روبانی قابل حرکت وجود دارند با نام
های های مربوط به دستورالعملها یا ورودی(. تمام درخواستAlarm( و زنگ هشدار )Systemیستم )س

غیراز ترسیمات در پنجره سیستم شوند. هر پیام سیستمی بهترسیم در پنجره ترسیم نمایش داده می
شود می های مختلف نمایش دادهشود و هر پیام دارای زمان ثبت شده است و با رنگنمایش داده می

های هشدار در پنجره ها، هشدارها، خطاها و غیره است. همه پیامکه بیانگر مشخصه پیام شامل اعالن
 شوند. زمینه قرمز و متن سفید نمایش داده میزنگ هشدار با پس

های مختلف با توجه به ( است که در آن اعالنStatus Barقسمت پایین رابط کاربری نوار وضعیت )
شود. قسمت سمت چپ نوار وضعیت برخی از دهند نمایش داده میفی که انجام میعملیات مختل

دهد. اینها اطالعات اولیه از جمله مکان ماوس، وضعیت پردازش و موقعیت سری لیزر را نشان می
 پارامتر تنظیم دقیق فاصله هستند و برای لطفا اطالعات بیشتر به بخش مربوطه مراجعه کنید.

شود، جایی که اکثر عملیات کنترلی در آنجا انجام بط کاربری، کنسول نامیده میقسمت سمت راست را
شود. از باال تا پایین کنسول، مسئول تنظیم سیستم مختصات، کنترل دستی، کنترل کار، می

 های پردازش و شمارش پردازش هستند.گزینه

 نوار ابزار 1.1.4
د. عملگرهای مرسوم موردنیاز را به چند ستون تقسیم کناز مدل روبانی استفاده می CypTubeنوار ابزار 

شوند. عکس زیر تر نمایش داده میهای بزرگ برای عملکرد آسانصورت دکمهکند و این عملگرها بهمی
 کند.به شما برای درک این مدل کمک می

 
 

ی که پردازش . هنگامViewو  Home ،CNCاند از سه منو یا صفحه در نوارابزار وجود دارند که عبارت
توان قبل از پایان فرایند شود و نمی( باز میBeing Processedشود، صفحه در حال پردازش )شروع می

 پردازش از این صفحه به صفحات دیگر بروید.
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شود، مانند ها" تقسیم می"ستون هر صفحه از نوار ابزار، خود به چند گروه دیگر از عملگرها با نام
های کوچک و یک های بزرگ، دکمهها، دکمهو غیره. در داخل این ستون Basic ،Geometryهای ستون

ها وجود دارد. روی در گوشه پایین سمت راست برخی ستون ( Extending Buttonدکمه گسترش )
 شود.ای مرتبط برای شما باز این دکمه کلیک کنید تا کادر محاوره

( Drop-down Buttonجود دارد که دکمه کشویی )یک دکمه بزرگ با یک مثلث کوچک رو به پایین و
های عملگر بیشتر با کلیک ( مرتبط با گزینهDrop-down Menuشود و یک منوی کشویی )نامیده می

برید، شود. هنگامی که ماوس را به قسمت باالیی یک دکمه کشویی میروی این مثلث کوچک باز می
ود. عملکرد مربوط به این دکمه مستقیما با کلیک ششکل ماوس به یک شکل با دو مستطیل تبدیل می

 شود.بر روی قسمت باالیی این دکمه اجرا می
( در زیر نوار Basic Operationطور که در زیر نشان داده شده است، ستون اول عملیات اصلی )همان
 دهد:تعدادی دکمه را برای کمک به کنترل جلوه نمایش ارائه می Homeابزار 

 
 

(، جلوه نمایش مربوطه بالفاصله اعمال Viewر روی یک دکمه در منوی کشویی نمایش )با کلیک ب
( Windows Display Areaتوانید این تغییر جلوه نمایش را در منطقه نمایش ویندوز )شود و میمی

زمینه به رنگ زرد روشن مشاهده کنید. لطفا به تغییر نمایش خود دکمه نیز توجه کنید. وقتی پس
زمینه زردرنگ روشنی وجود نداشته به این معنی است که افکت مربوطه فعال است. اگر پسباشد، 

 باشد، به این معنی است که جلوه نمایش مربوطه هنوز فعال نشده است.

 فرایند عملیات  2.4

 های ترسیمیورود طرح 1.2.4
ای ظاهر ادر محاورهدر نوار دسترسی سریع کلیک کنید، سپس یک ک ها روی دکمه باز کردن فایل

های مورد نیاز را برای باز کردن انتخاب کنید. همچنین یک پنجره توانید طرحشود که در آن میمی
سریع تواند به شما در یافتن ای وجود دارد و مینمایش سریع در سمت راست این کادر محاورهپیش

 فایل مورد نیازتان کمک کند.
های ترسیم شده یکسان باشد. در های وارد شده با طرحطرحتوجه: لطفا دقت کنید که جهت کشش 

های وارد شده ممکن است نادرست باشد. در حین ترسیم، همچنین توصیه غیر این صورت، طرح
تواند می CypTubeتر شود. روان دستگاهشود که یک تراکنش مدور کوچک تنظیم کنید تا چرخش می

شوند تشخیص دهد و این ز خطوط کمکی که پردازش نمیبه طور خودکار خط سیر مورد پردازش را ا
 گذاری کند.خطوط را با رنگ خاکستری عالمت

 طراحی فنی 2.2.4
 توانند مورد استفاده قرار بگیرند.( میTechnical Designدر این مرحله، بیشتر عملگرهای طراحی فنی )

ی بازرس

قبل از 

پردازش 

 نهایی
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 شود. دکمه تفاده می( اسlead linesبرای تنظیم خطوط جهت سنج ) ( Leadدکمه هدایت ) •
 شود.برای برش استفاده می

 شود.برای معکوس کردن یک طرح استفاده می ( Reverseسازی )دکمه معکوس •
عنوان نقطه کلیک کنید و روی یک ناحیه از طرح کلیک کنید، سپس این ناحیه به روی دکمه  •

 شودشروع جدید تنظیم می
ها انتخاب شوند، را فشار دهید تا تمام طرح Ctrl+Aعنوان یک آموزش سریع برای شروع، به •

 OKکلیک کنید، پارامترهای خطوط برش را تنظیم کنید و سپس روی  Leadسپس روی دکمه 
به تنظیمات معرفی خط برش به طور خودکار مکان مناسب را افزار باتوجهکلیک کنید. نرم

سپس گزینه بررسی خطوط کلیک کنید،  Leadکند. بر روی مثلث کوچک زیر دکمه جستجو می
سازی خودکار ( را انتخاب کنید تا فرایند بررسی آغاز شود. برای بهینهCheck lead linesبرش )
 Distinguish innerبه قالب داخلی و خارجی، گزینه تشخیص قالب داخلی و خارجی )باتوجه

and outer moldرا انتخاب کنید ) 
( در نوارابزار سمت راست Layerبندی )ی دکمه الیهبرای تنظیم دقیق پارامترهای فنی برش رو •

بندی تقریبا تمام پارامترهای مربوط به اثر ای تنظیمات پارامتر الیهکلیک کنید. کادر محاوره
 توانید آن را باز کنید.می F6برش را در خود دارد و همچنین با فشار دادن 

 ریزی طرح برشبرنامه 3.2.4
صورت اتوماتیک روی دکمه سازی بهشود. برای مرتبساس نیاز مرتب میها بر ادر این مرحله، طرح

کلیک کنید. بر روی مثلث کوچک زیر  Nestیا  Homeدر زیر نوار ابزار  ( Auto sortسازی خودکار )مرتب
 سازی را انتخاب کنید و نیز امکان تغییر جهت طرح را کنترل کنید.دکمه، کلیک کنید تا روش مرتب

در نوار ابزار سمت  تواند موارد مورد نظر شما را برآورده کند، روی دکمه ازی خودکار نمیساگر مرتب
ها یکی با ماوس روی طرحسازی دستی وارد شوید، سپس یکیچپ کلیک کنید تا به حالت مرتب

 ها را با فشار دادن ماوس وتوانید ترتیب طرحکلیک کنید تا ترتیب کار را تنظیم کنید. همچنین می
 کشیدن یک خط از یک طرح به طرح ترسیمی دیگر مشخص کنید.

 بازرسی قبل از پردازش نهایی 4.2.4
های توان قبل از برش واقعی بررسی کرد. برای مشاهده سریع ترتیب پردازش طرحمسیر پردازش را می

ا کنید ج( را جابهInteractive Preview Progress Barنمایش همکنشی )ترسیمی، نوار پیشرفت پیش
های ها، روی دکمهیک ترتیب پردازش طرحبه(. همچنین برای مشاهده یکDraw)در زیر نوار ابزار 

 ( کلیک کنید.Interactive Preview Progress Buttonsنمایش همکنشی )پیشرفت پیش
 سازی رادر بخش کنسول کلیک کنید. سرعت پردازش شبیه Simuسازی پردازش، روی دکمه برای شبیه

 تنظیم کنید. به کمک دکمه  CNCتوانید در زیر نوار ابزار می

 پردازش واقعی 5.2.4
وسیله دانگل و کارت لطفا توجه داشته باشید که این مرحله باید بر روی دستگاه واقعی با پشتیبانی به

 کنترل انجام شود.
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زار مطابقت داده شوند. ابنمایش با ماشینهای روی صفحهقبل از پردازش واقعی، الزم است که طرح
درستی بارگذاری شد، سری برش را به باالی لوله ببرید و روی دکمه پس از اینکه لوله مورد پردازش به

Edge seek سیم دستگاه کلیک کنید، سپس سیستم کلید بیبر روی صفحهCypTube  به طور خودکار
ز یافتن مرکز چرخش، لطفا برای ثبت کند. پس اکند و مرکز چرخش را پیدا میسطح لوله را تنظیم می

 کلیک کنید. مرکز روی دکمه 
شده توسط ضربدر قرمز با موقعیت واقعی سری لیزر در دستگاه دادهاگر موقعیت سری لیزر نشان

 درستی تنظیم شده است یا خیر. مطابقت ندارد، لطفًا بررسی کنید که آیا موقعیت اصلی دستگاه به
در نوار   Home Refتوان با کلیک کردن روی دکمه را می Dock Pointسیمی و رابطه نسبی بین طرح تر 

ترین انتهای سمت راست قرار داشته مثال، اگر سری لیزر در نزدیکعنوانتغییر داد. به Homeابزار 
شود. اگر سری لیزر در دورترین انتها قرار داشته باشد، لوله + پردازش میYبه  -Yباشد، لوله از جهت 

 شود.پردازش می -Y+ به Yز جهت ا
افزار، سری لیزر را در کنسول کلیک کنید تا نرم های فوق درست است، روی دکمه فریم اگر بررسی

توانید های مورد پردازش قرار گیرد، بنابراین میترین ناحیه از طرحکنترل کند که در امتداد بیرونی
در کنسول  ست یا خیر. روی دکمه برش خشک درست ا دستگاهبررسی کنید که آیا موقعیت کاری 

توانید بادقت بیشتری کلیک کنید تا فرایند پردازش به طور کامل بدون لیزر اجرا شود، بنابراین می
 وجود هر اشکالی در فرایند را بررسی کنید.

توانید روی دکمه مکث کلیک کنید تا پردازش واقعی شروع شود و می در نهایت روی دکمه شروع 
(Pause ) کلیک کنید تا پردازش به حالت تعلیق درآید. بعد از اینکه دستگاه در حالت تعلیق قرار

صورت دستی کنترل کنید تا به سمت باال و پایین حرکت کند. توانید سری لیزر را بهگرفت، می
های ی دکمهصورت دستی باز یا بسته کنید. روتوانید لیزر، گازها و غیره را بههمچنین از این راه می

Back  وForward  توانید روی دکمه کلیک کنید تا در طول مسیر پردازش به عقب و جلو بروید. می
 دهد.کلیک کنید تا دستگاه به پردازش خود ادامه می ( Resumeادامه )

کلیک کنید تا پردازش متوقف شود و سری لیزر به طور خودکار مطابق  توانید روی دکمه توقف می
گردد. تا زمانی که طرح را تغییر ندهید و عالمت "*" روی دکمه ات شما به نقطه مربوطه باز میتنظیم

 توانید همچنان پردازش را از آخرین نقطه توقف، مجددا ادامه دهید.شروع نمایان نشود، می

 WKBسیم کلید بیصفحه 5
 

 معرفی کلید
Start شروع عملیات 
Pause به تعلیق در آوردن عملیات 
Trace کندسری برش در طول مسیر پردازش با لیزر خاموش حرکت می 
Stop توقف عملیات 
Gas کردن گازروشن/خاموش 

Follow کننده ارتفاعکردن کنترلروشن/خاموش 



 

18 
 

Shutter کردن شاتر لیزرروشن/خاموش 
Laser کنترل پانچ لیزر 
Back کردن مسیر پردازش به سمت عقبطی 

Edge seek یا لوله قبل از انجام برش استفاده کنید ی یافتن لبه صفحهبرا 
Zero بازگشت به مبدا سیستم مختصات برنامه 

Forward کردن مسیر پردازش به سمت جلوطی 
Box  جهت حرکت در امتداد چارچوب بیرونی طرح مورد پردازش دستگاهکنترل 

  
 معرفی کلید

 
 اعتهای سدر خالف جهت عقربه Wحرکت محور 

 
 های ساعتدر جهت عقربه Wحرکت محور 

 کننده ارتفاع به سمت باال حرکت کنترل 

 کننده ارتفاع به سمت پایینحرکت کنترل 

 حرکت به جلو 

 حرکت به چپ 

 حرکت به راست 

 حرکت به پایین 

Fast دار استفاده شودحرکت سریع، به همراه کلیدهای جهت 
Step دار استفاده شودمرحله، به همراه کلیدهای جهتبهرحلهحرکت م 

 

 تماس با شرکت روتک
است که در تهران، بزرگراه جالل آل احمد سنفنگ شرکت روتک نماینده رسمی شرکت تجهیزات لیزری 
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