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Parçanın altına
altlığını koyun� 

Çıplak göz ile 

bakmayın

Cihaz çalışır halde 

yaklaşmayın

@ ®
Yanıcı ve patlayıcı
maddelerden uzak
tutun

Kullanım klavunuzu 

okumadan cihazı 

çalıştırmayın

Çocuklardan uzak

tutun

� ,J --
Kullanırken koruyucu
gözlük kullanın

Kullanmıyorken 

fişten çekin

Işığı yansıtıcı

maddeleri uzak

tutun  

Warning: Lazer gravür makinesi yansıtıcı bir obje ile direk temasa geçmemelidir. Bu durum yaralanmalara sebep olabilir 
Hızlı oyma özelliği endüstriyel kesim parçalarında kullanılmamalıdır ve lazer kafası sarf malzemedir 

• Lazere çıplak gözle bakmak gözlerinize zarar verebilir Kullanırken eldiven ve gözlük ile kullanın.
 Yanıcı ve patlayıcı olmayan maddelerin yanında çocuklardan uzak bir alanda kullanın
• Lazer diyodu hassas bir elektroniktir statik elektriğe dikkat edin .
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PARTS LIST 

Y-Ekseni profili X 2 Y-Ekseni sağ parçası X 1X-Ekseni profili X 1 ( 443mm) ( 400mm) 

e 
\_ _J 

Z-Ekseni kalibrasyon aparatı X 1 Ayaklık X 4 Lazer kafası X 1 

Gergi X 1 Anakart yuvası X 1 M5*10 X 8 

� 

M4*10 X 8 M4*12 X 2 Tırtıl somun 20-M4 X 10

0 � 11 • 
Oyulmuş tahta   X 1 USB Kablosu X 1 Güç kaynağı X 1 

Kurulum için gerekli 
alet edevat seti X 1 

Kablo paketi  X 1 Lazer gözlüğü X 1 

Y Ekseni sol parçası X 1 

(j (j 

Taşıyıcı kafa  X 1 

M3*8 X 4 

0 
'I I 

Tırtıl somun 20-M5 X 4 

� 

Kapalı kayış X 1 
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Lazer makineni tanı

1 . Z Ekseni kalibrasyon modülü 

2. Lazer kafası

3. Ayaklıklar

4. Anakart yuvası

5. Kayış gergisi

6. Y Ekseni motor

7. YEkseni sağ parçası

8. Taşıyıcı kafa

9. Anakart

10. X Ekseni motor

11. YEkseni sol parçası

12. Y Ekseni motor



1. Ayakların kurulumu

t 

M5*1 O Vida (4 Adet) Tırtıl somun 20-M5 (2 Adet) 

M4*1 O Vida (4 Adet Tırtıl somun 20-M4 (4 Adet) 

J�u

td 

Not:

1. Tırtıl somun ve vidayı ayaklığa yerleştirin 

sonra profile takın 2. Profilin düz tarafı üste 

gelecek şekilde yerleştirin

2. Ayakların kurulumu

t 

M5*1 O Vida (4 Adet) Tırtıl somun20-M5 (2 Adet) 

M4*1 O Vida (4 Adet) Tırtıl somun 20-M4 (4 Adet) 
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3. Taşıyıcı kafa kurulumu

X Ekseni profili 

-

Eksantrik vidası

& Eksantrik ayarını kafa dışarıda iken de yapabilirsiniz

4. Sol destek parçası kurulumu

Tırtıl somunları ve vidaları resimde görüldüğü şekilde takın Tırtıl 

somun 20-M4 (2 Adet)

Vida  M4*1 0 (2 Adet)

& Tekerlekler yerinden oynuyorsa eksantrik somunu saat yönünde anahtar yardımıyla çevirin
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5. Sağ destek parçası kurulumu

Tırtıl somunları ve vidaları resimde görüldüğü şekilde takın 
Tırtıl somun 20-M4 ( 1 Adet)
M4*10 Vida (1 Adet)

& Tekerlekler yerinden oynuyorsa eksantrik somunu saat yönünde anahtar 
yardımıyla çevirin

6. Kayış kurulumu

1.kayışı x motoruna resimde görüldüğü şekilde takınız 

M4*8 Vida  (2 Adet)

j) ;j 

�?T 
I} z 

! �-=-----._
Tırtıl somun  20-M4 (2 Adet ) 

T -nuts should be placed vertically corresponding to the 
profile 

3. Kayış gergisini kurunuz

2. Taşıyıcının ön tarafından resimdeki şekilde geçiriniz

4. Kayış kasnağa girdikten sonra gergiyi takın ve vida ile 
sabitleyin 
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7. Taşıyıcı kafa kurulumu

M3*8 Vida (4 Adet ) 

8. Anakart kurulumu

M4*1 2 Vida  (2 Adet)
Tırtıl somun 20-M4 (2 Adet ) 
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9. Lazer kalibrasyonu

Odaklanma noktası 20 mm dir

Odak noktası uzak ise kazıma yapamaz

1 0. Kablolama

G)Lazer kablosu (2)X 

Motoru kablosu @Y 

Motoru kablosu 

Motor kablosu 1

Doğru odak noktası

Motor kablosu 2

Kabloların düzeni için kutu içinden çıkan cırt kelepçe ve sabitleyicileri kullanabilirsiniz
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11. Kaymaz conta kurulumu

Kaymaz kağıt
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12V DC 
-1

USB 

12V 

Kızılötesi sensör  5V 

5V kızılötesi sensör kablolama

USB 

Power supply 

TTL 

Lazer kablolama
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SD Karttaki lasergrbl dosyasını kurun

Co:mpleting the ILaserG RBL Setup• 
Wizard 

Seqi has finished lnst:aling LaserGFtBL on your allllp.lt2r. The 
applcalion may be launched by selecting the instakd 
shor-l!J.Jts. 

Clck msh lD exit Serup. 

0 Launch LaserGRBl 

2 - Programı açıp corresponding COMu seçin . Baud rate 115200
olacak şekilde bağlayın

1 1 

.,_ 
00 Llfllock 

oo �Coo�9u,o!aon 

� s..tting, 

)(100,0CJOY-0,( 

FOOOOOS;( 

& If there is no serial port or cannot be connected, you need to install the driver (CH340SER.EXE)



3.Konfigürasyon dosyası hafıza kartının içindedir

000 
OGC>• 

� °"bk(192.168 

�-IIPJ"'� 
... - ..
��,. 
; .. 
... 

'l;.�(C) 
__ (0-J 

�1 GCOD£��(".nc;'-9<odP) v 

•••· l51t•··· I 

Jl160.COOYc0.lK 
FOOCOOSc(I( 

4.Bu adımlar bittikten sonra konfigürasyonları değiştirebilirsiniz  Detaylı açıklama hafıza 
kartında bulunmaktadır

Grbl 

Grbl $$ configuration 

t Parameter 
1

-.------ . Step pulse t.ime 

S'tep idle delay 

$2 Step pulse invert 

$3 Seep direction invert 

$4 Invere step enable pin 

$S Invert limit pi.ns 

;.e Invert probe pin 

$10 Status report options 

�11 Junceion deviaeion 

�12 Arc eolerance 

�13 Report; in inches 

;20 Sofe limies enable 

$21 Hard limies enable 

■ 
34 Con.fig i:r.poreed successfully! I ■ 

Value 
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2S 

0.010 

0.002 

□ 

Unit Description 

microseconds Sets time length per step. Kinil:'lllm 3usec. 

milliseconds Sets a short hold delay when stopping to ... 

mask Inverts the step signal. Set axis bit to ... 

mask Inverts the direction signal. Set axis b ... 

boolean Inverts ehe stepper driver enable pin si ... 

boolean Inverts the all of the limit input pi.ns. 

boolean Inveres the probe input pin signal. 

mask A11;.ers daea included in seaeus repores. 

millimeeers Sees how fase Crbl eravels ehrough conse. 

millimeeers Sees ehe G2 and G3 arc eracing accuracy ... 

boolean Enables inch uni es when reeurning any po ... 

boolean Enables sofe limi es checks wi ehin ma chin ... 

boolean Enables hard limies. Im:nediaeely hales m ... 

X 

boolean I� Enables homing cycle. Requires limit switches on all ax1 

L� Refres:J LJl Write �xport !�;Import I l Clos•J 
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5.arayüze sağ tık yapıp importa basın

.Lu<NR8lv3A2 .. 
Grt>I Ii!. Cok,,. longu•g• TOO,> 

~n= :• 

=�[} :I 

'-1a.<toMbutton, 

6.Hafıza kartındaki dosyayı import edin

,ge Tools 

13 

� ¥ 'f" _ > � • Uil:{G:J 

J&N� �AA 

[',Jim 

"'""' 

) '"' 

., .., 

'��(C:J 

_r.:�(D:) 

-b'�(E:) 

_!i!.!i(F:) 

_ Uli(G:) 

:rrmffl� 

2.'engineer(\\19; 

CustomButtons.gz 

S!:j,:t::g(N):ICustomButtons.gz 

2019/12/2613:38 360!DI 

V Cl p U"U.li(G:)" 

VI Zipped Button r.gz) 

� ... 

X 



7 .kazıyacağınız resimi open file bölümünden seçin

8.İhtiyacınıza göre kazıma modunu seçin

♦L-,.,GRBlvl.0.24 

@LiMToLiMlr><i•< 

Q11,;, RDit�"'"' 

Qv, .... ·,.: 

Oc ... ,.,1;,.. 

11-.:u,, 1i.ooo:� u ... ,_ O 

ou ....... ; .. 

TOTIM! 

ll161l.OOOY·0.(IOC 
FOOOCClScQO: 
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9. Nexte basın
lazerde  M3 spindle CW veya M4 spindle CCW komutları aktif.
buradan ayarlarınızı seçiniz daha fazla bilgi için linke tıklayın
. http://lasergrbl.com/usage/raster-image-import/target-image-size-and-laser-options

mport Raster Image 

Parameters 

Resize �ooth (HQ Bicubic) 

Brightness 

Contrast 

White Clip 

0B&W 

Conversion Tool 

@ Line To Line Tracing 

01bit BW Dithering 

Q Vectorize! 

0 Center line 

Line To Line Options 

vJ 

Direction (E.orizontal -----:-] 
Quality 112. 000�1 Lines/mm 0

D Line Preview 

Preview Original 

Target image 

Speed 

Engraving Speed 0 

Laser Options 

mm/min 

Laser ON E3 Laser OPP � v B

S-IIIN - S-!W � 0 

Image Size and Position [mm] 

0 J\utosize 1300 DPI m:llJ 

Size W � K 53. 4 

Offset X 0.0 J Y 0.0 J 

Cancel Create! 

D 

TOTIM! 
�eel JI Next 

X 

1 0.Ana ekrana dönmek için finishe basın, lazer kafasının sol altta olduğundan emin olun , 
orta nokta belirleyip sınırları çizin  

·l•mGRBLvl.O.�• 

TOTIM! 
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11.Sağ altta kırmızı font var ise resimdeki kilit tuşuna basın

.,(..s&,'"''l"<x' to .. 10«) 
.,civ,,.,, .. ., ....... 1 ..... u._ 
•tl'"-""''"" .. "'"1""',u"
"'l'"-""''"""'"''"'""''""
..,c.._,,,. .... 11 .. ,,.,u..,,u. 
•l<V•H •• .. II 1,,,.,u ""'""" 
.,c .... ,,., ... ., ....... , ..... u .... 
.,l.._.,.,,. .. "''"''''l""'•ll"
,.,l'"-••U 1• K II 1• .. ,,U -•l!O 
..,1.._,.,.,, .. ., .. .,.,u--11• 
>t(OV•H••"""'"""'-.u" 
:wc"''"''"" .. "'""'""'"u"
.,c.._., .. , ... ,, .. ,,, .. ,_,,,. 
,o11.._,,,.,, .. .,,,.,.,u""'"""
.,(,v,,. ., .. ., .. ,, .. ,1 ..... u. 
<f(,v,.,,, .. or,,.,.,,1_,!!• 
"'("'""'"""''"''"l1H><•ll"
..,l.._••U<•KS1Vl"••ll-•!1"
..,C.._•,u>, .. '1>•>.<••U-.Un_ 
"'l"'-''"''"" .. """'""·u._ 
,,c..._., .. . ... " .. "'""'""'•!!• 
•l'"-•*>•KII .. <x.,,1.,.,,u._ 
•l'"-''"''"""'''...,"""'"""
..,(ov,,.,, .. .,, • .,.,u ..... u. 
•i'l'"-""''"""'""'''""'•!!"
.. 1.._., .. , ... 1r . ..... ,1--u--
.,c.._,,,. •• ",, .. "'"'" -.u._ 
•c.,..,u,, .. ., .. .,.,u--u• 
..,(.._.,., ., .. ., .. .,,,,11>«,!!n 
..,1, ... ,.,, ... ,, ..... ,.1--11--
.,( ... ., ...... ,, .. ,, .. ., __ ,,._ 

<i'( .... , .. ...... �, .... ., ..... ,,. 

000 
o�o
000

TOTIN! 
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Filament ve reçineler sarf malzeme kategorisinde yer almaktadır.
Sarf malzemelerin iade ve değişimi yapılmamaktadır.

2. Teknik incelemeler sonucu kullanıcıya bağlı hata ve kalibrasyonu yapılmayan ürünlerde KDV dahil 
75 TL başlangıç fiya istenmektedir. Bu ücret saat + iş gücüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
3. Servise gönderilen cihazın kutu içeriği tam olmalıdır. Kutu içeriği eksik ürünler teknik incelemeye 
alınmayacakr.
4. 4. Parça değişimi yapılacak ürünlerde fiyat saş fiyandan farklı olabilir.
5. Ürünün kılavuzunda belirlen güç değerlerinde kullanımım sağlanmalıdır. Aksi durumda cihazın 
garan  dışı kalmasına sebep olacak problemler görülebilir.
6. Yanıcı ve patlayıcı bulunan ortam kullanılmaması gerekmektedir.
7. Cihaz çalışır durumda değilken hareketli parçalara dokunulmamalıdır. Kontrol panelinden hareket 
e rebilirsiniz.
8. Cihaz akım 8. Cihaz akım ayarları kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Akım ayarlarıyla alakalı oluşacak sorunlar 
garan kapsamı dışında değerlendirilecekr.
9. Cihaz düşük sıcaklıkta  ve nem oranı düşük ortamlarda muhafaza edilmelidir.
10. Cihaz üzerinde gelişrme amaçlı yetkisiz kişilerce yapılacak kalıcı ve yapısal  değişiklikler de cihaz 
garan kapsamı  dışında kalacakr. Firmamızdan alınan ürünler için talep edilecek montaj hizme, 
ücretlidir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler 
MADDE 7 — (1) MADDE 7 — (1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, malın özelliğine ve tükeciye sunuluş biçimine 
göre aşağıda belirlen bilgilerin bulunması zorunludur: 
a) Üreci veya ithalatçı firmanın unan, adres, telefon numarası ve diğer ileşim bilgileri, 
b) Kullanım, kurulum, bakım ve basit onanmda uyulması gereken kurallar, 
c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar, 
ç) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler, 
d) Özellikleri ile ilgili tanıcı ve temel bilgiler, 
e) e) Tükecinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler, 
f) Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman aralıkları ile kim 
tarandan yapılması gerekğine ilişkin bilgiler, 
g) Bağlan veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlan veya montajın kim tarandan 
yapılacağına ilişkin bilgiler, 
ğ) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Saş Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 
eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, 
h) h) Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, 
telefon numarası ve diğer ileşim bilgileri, 
(Ek:RG-5/11/2020-31295)(1)(2) Üreci veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, 
bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere 
ilişkin güncel ileşim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi, 
i) (Ek:RG-5/11/2020-31295)(1)(2) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarandan 
oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi, 
1) ithal edilmiş malla1) ithal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üreci firmanın unan, adres, telefon numarası ve diğer 
ileşim bilgileri, i) Kanunun 11 inci maddesinde tükeciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi, 
j) Tükecilerin şikayet ve irazları konusundaki başvurularını tükeci mahkemelerine ve tükeci 
hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi, 
k) Varsa tükeciye sağlanan diğer haklar. 
(2) Enerji tüketen mallarda, bu maddenin birinci arasında belirlen bilgilere ek olarak, malın enerji 
tükemi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur. 
(3) Malın (3) Malın teknik özelliği veya tükecinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, 
yukanda belirlen bilgilerin işaret veya şekil çizmek sureyle açık olarak anlalabilmesi halinde, 
ayrıca yazılı bir men aranmaz. 
(4) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli 
ifadelerin Türkçe olması zorunludur. 
(5) Malların ilgili (5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli 
olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullan-
ma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde 
konulur veya yazılır.






