
 

Start-up guide  
Detta är en checklista för dig som använder SignCut. Om du 
fortfarande behöver mer hjälp och mer information efter att ha läst denna guide så rekommenderar 
vi dig att läsa våra andra artiklar eller besöka vår hemsida här  

 

Installera din skärplotter  

Försäkra dig om att din skärplotter är inkopplad och att strömmen är på. Kontrollera även att alla 
kablar är korrekt kopplade och att du har alla drivrutiner för din skärplotter installerad på datorn 
vilket du ämnar installera SignCut på.  

Om du använder en USB kabel så behöver du även drivrutiner installerade för din USB port. Detta 
följer med din dator vid köp eller finns att ladda ner från din datortillverkares hemsida.  Du kan läsa 
mer om kommunikations drivrutiner i vår artikel här (obs: artikeln är på engelska).  

Installera SignCut  
Se till att din dator har en internetuppkoppling 

 

1. Starta skivan och välj det alternativ som passar dig bäst eller ladda ner SignCut från vår 
hemsida genom att klicka här 

2. Sätt i hårdvarulåset på förfrågan vid SignCut installationen, använder du licens så skriver du 
in licens numret.  

3. Klicka ”nästa”  
4. Du kommer nu bli ombedd att fylla i tillverkade, modell och kommunikationsmetod för din 

skärplotter, men detta gör vi i nästa steg så klicka ”nästa”.  
5. Du ska nu ha SignCut installerat och startat.  

  

http://www.signcutpro.com/
https://signcut.zendesk.com/entries/22400981-i-don-t-have-communication-drivers-that-work-for-my-plotter
http://www.signcutpro.com/downloads/signcut-productivity-pro


 

Klicka på ”cutter” i kontrollpanelen för att fylla i informationen om 
tillverkade och modell.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Välj din 
skärplotters 
tillverkare och 
modell från 
rullgardins-
listorna.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
I menyn som heter 
”output Deivce/ 
Port” får du välja 
genom vilken port 
som SignCut ska 
använda för att 
skicka data till din 
skärplotter igenom. 
För att kontrollera 
vilken port du ska 
använda vänligen 
följ instruktionerna 
på nästa sida.   



 

1. Koppla ur din skärplotter  
2. Öppna SignCut  
3. Klicka på ”cutter” knappen  
4. Öppna rullgardinsmenyn ”Output Deivce/ port”  
5. Notera vilka alternativ du har  
6. Koppla in din skärplotter igen 
7. Starta om SignCut  
8. Klicka på ”cutter” och öppna rullgardinsmenyn ”Output Device/ port” igen. Där borde du nu 

se ett alternativ du inte noterat tidigare enligt steg 5. Detta är alternativet som du ska välja, 
glöm inte klicka ”ok” i dialogrutan för att spara inställningarna.  

 

 

 

 

Du får inte ändra förinställda alternativ i denna dialog såvida du inte blivit ombedd av din 
återförsäljare.  

  



 

Vektor och rastergrafik  

För att använda din skärplotter krävs det att du använder 
vektorgrafik och inte rastergrafik, rastergrafik är även känt 
som bitmapgrafik. Exempel på rastergrafik är formaten; TIFF, JPEG, PNG, GIF & BMP.   

Oavsett vilket filformat du sparar är rastergrafik aldrig klart för utskärning. Grafiken måste ritas 
om eller bli vektoriserad på annat sätt.  Se också till att det inte finns några rester av rastergrafik 
kvar i din design innan du skickar arbetet till din skärplotter.  

Skapa Vektorgrafik  

För att skapa vektor bilder måste du använda ett designprogram som CorelDraw, Adobe 
Illustrator eller gratisprogrammet Inkscape. För mer information om vektor och rastergrafik fråga 
oss gärna och för att testa på själv kan du alltid besöka några av följande länkar:  
 
Vektorisera i CorelDraw  
Vektorisera i Illustrator 

  

http://www.youtube.com/watch?v=9YFpDdAIGIM
http://adobe-illustrator.wonderhowto.com/how-to/vectorize-graphics-adobe-illustrator-414330/


 

Ditt första jobb  

Öppna filen du önskar att skära ut, antingen genom att välja 
”fil” och ”öppna” eller genom att använda en av våra 
exporterings plugins.  Vanligtvis kallas dessa för ”skicka till SignCut” eller på engelska ”send to 
signcut”.   

Inkscape: Blicka över verktygsfältet och gå till ”extensions/Export/Send to Signcut”  

Corel: Applikations hanteraren finns i verktygsfältet högst upp i Corel Draw, den ser ut som en 
liten röd rymdraket. Välj och scrolla ner tills du ser alternativet ”send to signcut”  

Illustrator: klicka på arkiv och där återfinns valet längst ner i den menyn, även här heter det 
”send to signcut” 
 
Kontrollera storleken på jobbet:  

Försäkra dig om att mätenheten är korrekt för det ska göra. Har du gjort bilden i cm i ditt 
designprogram, se till att välja centimeter i SignCut. Du har valen: Cm, mm och inch.  Detta kan 
du ändra genom att klicka på knappen under den gröna illustrationen av en skärplotter sett från 
ovan till höger.   

 

 

 



 

Storleken på bilden kontrollerar du genom att kolla på 
rubriken ”bild” eller ”image” på engelska. Stämmer detta 
behöver du inte ändra, men om du vill att resultatet ska bli 
större eller mindre så kan du justera parametrarna till önskat mått, avsluta med att klicka enter 
på ditt tangentbord.  

Din bild kommer automatiskt behålla samma proportioner även om du ändrar måtten. Om du 
önskar att förändra proportionerna klickar du på ”bild” eller ”image” på engelska och klickar ur 
boxen intill ”proportion” eller på engelska ”proportional”. Från samma meny kan du även klicka 
på ”original” och därmed återställa storleken på din bild.  

Ladda nu skärplottern med vinyl. Konsultera din materialåterförsäljare om vilken vinyl som 
passar bäst för just din applikation.  Spola gärna fram och sedan tillbaka den mängden material 
du planerar att använda.  

Klicka på ”skär ut” knappen, ”cut out” på engelska i SignCut – ikonen ser ut som ett par saxar.  

  

Enligt bilden ovan kan du välja 
hur många kopior du önskar att 
skära, göra att göra en 
testskärning (använd 
spillmaterial för detta) där du 
kontrollerar skärhastighet och 
tryck samt aktivera och 
avaktivera rensramar mm.  

När du känner dig redo, klicka på 
”skär ut” eller ”cut  out” på 
engelska.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lycka till!  

 


