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Introductie MakerSpace
Welkom bij de makerspace in De Museum Fabriek.

Deze handleiding1 is bedoeld als korte introductie in de apparatuur. Hierin staan niet alle 
mogelijkheden van de apparatuur in vermeld, ga ook zelf zoeken op internet naar voorbeelden of 
inspiratie wat andere mensen hebben gemaakt. Geschikte sites hiervoor zijn thingiverse en 
instructables.

Het ontwerpen van (digitale) ontwerpen wordt hierin niet behandeld, je word zelf geacht om dit 
zelfstandig aan te kunnen maken en deze geschikt te maken voor de apparatuur in de makerspace.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze handleiding laat het Dave Borghuis (
contact@twenspace.nl) weten.

Veel maak plezier in de makerspace !

1 Deze handleiding is gemaakt door Dave Borghuis van TwenSpace, laatst aangepast op 20 oktober 2018
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Lasercutter

De museumfabriek heeft twee lasergraaf Iris 60x40 cm 80W lasercutters. 

Een laser snijd materiaal weg door een klein stukje van je materiaal door middel van een laser te 
verdampen (verbranden). Hierbij kan het voorkomen dan dingen gaan verbranden of je materiaal 
vlam vat. Blijft hierom ALTIJD bij de lasercutter als je met een opdracht bezig bent, als het dan mis
gaat kun je meteen ingrijpen.

Er zijn een aantal verboden materialen ivm productie van giftige gassen, namelijk PVC en teflon 
houdende materialen. Tevens is natuur-rubber niet toegestaan in de laser ivm roet. (gebruik dan bv
siliconen rubber of speciale laser rubber)

Makkelijke materialen om me te werken is triplex (op 3 en 6 mm) en acrylaat (ook bekende onder 
de naam plexyglas of PPMA, diktes 2 en 4 mm). Deze materialen zijn ook gedefineerd in de library 
en zijn meteen te gebruiken.

Metalen kun je niet snijden, daarvoor heeft de laser niet voldoende vermogen. Met een speciale lak 
kun je metaal wel ‘graveren’.

Het ontwerp moet een vector bestand zijn (voor het snijden/markeren) of een plaatje/bitmap voor 
het graferen.

Instellen focus
Indien je een andere materiaal plaats moet je eerst voor zorgen dat de focus goed is. 

Leg je materiaal in het bed (Let hierbij op dat de plaat vlak op het bed ligt) en zet de sensor (de 
‘pen’ aan de laserkop) zodat het goed op je materiaal kan drukken. De kop kun je verplaatsen met 
de pijltjes toetsen op de display. 

Gebruik de autofocus van de laser om de goede afstand in te stellen. Dit doe je door op het display 
button “Z/U” te selecteren. Je krijgt nu een menu in de display, druk op pijltje omlaag voor optie 
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“Autofocus” en druk op button “Enter”. Het laserbed zal nu omhoog gaan en de focus automatisch 
instellen.

Mocht het voorkomen dat de laserkop ‘vast’ zit op het bed, druk een paar keer op ‘ESC’ zodat je 
weer in hoofdmenu staat, druk dan 1x op “Z/U” en ga dan met pijltjes links/rechts het bed naar 
boven/beneden bewegen.

LightBurn
Met LightBurn kun je de laser aansturen en eenvoudige ontwerpen aanpassen en optimaliseren voor
de laser. 

Ontwerp aanwijzingen
Om voor specifiek een ontwerp te maken voor een lasercutter is het handig om een aantal regels in 
de gaten te houden. Aan de hand van de kleuren van een lijn word aangegeven wat de laser er mee 
gaat doen. Hierbij is het belangrijk dat de kleuren als RGB kleuren word aangegeven.

Betekenis van de standaard kleuren

Rode lijn (R=255,G=0,B=0) : Snijden

Blauwe lijn  (R=255,G=0,B=0) : Markeren

Zwart vlak (R=0,G=0,B=0) : Graveren

Laden ontwerp

Laden modellen doe je door via menu Bestand –> Importeer of selecteer symbool   en selecteer

het bestand waarmee je wil gaan werken. Lightburn kan de volgende bestands formaten importeren:

• ai - Adobe Illustrator

• pdf - Adobe Portable Document Format

• dxf - Drawing Exchange Format

• svg - Scalable Vector Graphics
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• hpgl / .plt - Plotter vector graphics

Na het inladen kun je nog eenvoudige bewerkingen doen op je geïmporteerde tekening. Voor een 
volledige handleiding van LightBurn kun je online of via PDF vinden

Instellingen laser
Je kunt via de ‘library’ van Lightburn selecteren wat je met een specifieke kleur wil doen. Selecteer 
hiervoor binnen de ‘Snedes’ venster de betreffende kleur, ga naar library en selecteer hier welke 
instellingen je wilt gebruiken. Als je deze geselecteerd hebt kies dan ‘Assing to Layer’. Op deze 
manier kun je in 1 opdracht snijden, markeren en graveren.

Start opdracht
Als materiaal goed in de laser zit en de instellingen zijn goed kun je de opdracht starten. Dit doe je 
in het ‘Laser’ venster en selecteer de ‘Start’ knop.

Met de optie ‘Start van’ kun je aangeven waar je ontwerp begingt te snijden. 

Huidige positie: laser start met snijden waar op dat moment de kop staat, let hierbij op dat 
op die plek ook daadwerkelijk voldoende ruimte is.

Absolute coördinaten: zoals je het op het scherm ziet

Machine nulpunt: Helemaal rechts bovenin.

Indien je graveert moet je minimaal 1 a 2 cm van de zijkanten blijven, anders krijg je een 
foutmelding “Not enough extend space”.

Na het opstarten van de opdracht altijd bij de laser blijven. Er kan altijd een fout optreden, dan 
moet je snel ingrijpen. Indien je echt weg moet vraag iemand anders om er op te letten of stop de 
opdracht.
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3D Printer

De museumfabriek heeft drie Dutchy 3d printers. Printoppervlak is 20x20x20 cm met een 
magnetisch bed. 

De Dutchy 3d printer kan de diverse materialen printen maar hou rekening dat het bed niet heter 
mag worden dan 80 C (anders verlies het bed zijn magnetisme). Bij de makerspace zullen we vooral
met PLA printen, omdat dit een makkelijk te printen filament is. PETG zou ook mogelijk zijn, ABS 
niet ivm te hoge bed temperatuur.

Als je een eigen ontwerp wil laten printen zorg dan voor een goed STL bestand. Deze kun je zelf 
maken in diverse 3d programma’s zoals Thinkercad, Fusion 360, Sketchup etc. Check ook 
thingiverse.com website, hierop staan veel kant en klare ontwerpen die je meteen kunt printen.

Slicen model
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We gebruiken Cura voor het slicen van een STL. Hieronder zal ik de belangrijkste parameters kort 
uitleggen, er zijn veel meer maar het gaat te ver om deze allemaal hier te behandelen.

Laad je model in cura door menu ‘Bestand – Bestanden openen’ en selecteer 1 of meer STL-
bestanden die je wil printen. Je ziet de objecten op de printplaat staan en kunt deze schuiven- of 
roteren zodat het op de printplaat past.

Wanneer gewenst wijzig de volgende parameters:

Laaghoogte: de ‘kwaliteit’ van de print, hoe lager het getal hoe hoger de resolutie. Een 
hogere resolutie betekend ook een (veel) langere printtijd. Een normale resolutie is 0.3 of 0.2
mm.

Snelheid: snelheid van bewegingen van de printer. Met een langzame snelheid zal men een 
nettere print krijgen. Je kunt niet oneindig hoog gaan, op een gegeven moment zat het te snel
zijn en kan de printer het niet meer bijhouden en zal dan stappen overslaan. Standaard 
waarde is 60m/sec, voor lastige prints zou je deze lager kunnen zetten.

Vulling: Hoeveel materiaal je in het object wil hebben. Meer vulling zal een object een 
betere stevigheid geven maar betekend ook meer printtijd. Minimaal 10%, voor functionele 
delen tussen de 20-50%.

Hechting: Hoe de eerste laag met extra’s geprint moet worden. De 1e laag is bepalend voor 
de rest van het object dus deze moet goed hechten.

Skirt : trek een lijn om het object, dit om er voor te zorgen dat fillament netjes gaat 
stromen

Brim : Een rand om het object voor extra hechting.

Raft : Object komt op een verhoging staan

Support : Soms heeft een model onderdelen die in het ‘luchtledige’ staan, deze kunnen 
normaal niet geprint worden. Met support kun je dit soort modellen wel printen. Je moet na 
het printen wel zelf deze support weer verwijderen.

Materiaal –> Printtemperatuur : Hiermee kun je de temperatuur instellen waarmee 
geprint word. Voor PLA zou je dit op 205c zetten, als het goed is zijn hiervoor 
voorinstellingen aanwezig.

Als je alle parameters goed heb ingesteld kun je SD kaart in je computer doen en rechts onderaan op
‘Voorbereiden’ selecteren. Nu word je model voorbereid en kun je deze meteen op de SD kaart 
opslaan door ‘Opslaan op verwisselbaar station’ te selecteren.

Wisselen (kleur) filament
Via menu ‘Settings’ → ‘’Filament’ heb je de keuze tussen
‘Unload’ en ‘Load’. 

Unload: Temperatuur van de extruder wordt eerst opgewarmd
naar 200, als deze temperatuur bereikt is vraag de printer
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bevestiging of het kan worden ‘unloaden’. Bevestig dit en haal filament uit de toevoerbuis van de 
printer. LET OP dat het filament niet in de war komt, zorg er altijd voor dat filament in de gaatjes 
op de rol gaat zoals de afbeelding hiernaast. Doe je dat niet kun je de rol weggooien omdat het dan 
door elkaar komt en kan vastlopen bij een volgende print!!

Load : Doe eerst de Z-as een stukje omhoog zodat je
goed kunt zien of ( en welke kleur) filament er uit komt
(Menu op printer ‘Move’ → ‘Z+’). Knip het eerst stukje
filament af zodat er een schoon recht stukje op zit, buig
het filament recht zodat deze goed door de kop kan gaan.
Schuif het in het buisje tot je het bij de kop ziet
verschijnen, druk op de hendel (zie afbeelding) zodat het
filament in de kop gaat. Bevestig op display dat filament
er in zit en dat je het wil laden, de 3d printer zal nu
filament uit doen. Dit kun je een paar keer herhalen tot je
niets meer ziet van de oude kleur filament.

Printen model

Steek de SD kaar in de printer, rechts onderaan (let op oriëntatie van de SD kaart zelf, deze moet je 
ondersteboven insteken)

Selecteer op de printer optie ‘Printing’ en selecteer de gemaakte gcode. De printer zal nu het bed en 
kop opwarmen en gaan printen als deze op temperatuur zijn. Wacht in ieder geval de eerste 
printlaag af en of deze goed gaat. Als de eerste printlaag niet goed hecht kun je het printbed 
schoonmaken of deze opnieuw inspuiten met 3d lack.

Als de print klaar kun je de magnetische plaat van het bed afhalen en deze voorzichtig buigen om 
het model te verwijderen. Bij het terugplaatsen van de magnetische plaat op leggen dat de oriëntatie
goed is, dit kun je merken of de plaat weerstand geeft.
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Folie snijder 

Als foliesnijder gebruikt de musuem fabriek de Brother Scan & Cut CM900. Deze foliesnijder heeft
een ingebouwde scanner waarmee het mogelijk is om direct op de machine zelf uitsnedes te maken.

Met een foliesnijder kun je vlakke materiralen uitsnijden met je eigen ontwerp. Hiervoor moet je 
materiaal op de mat plakken (standaardmat 12” x 12” (305 x 305 mm)) en kun je deze uitsnijden.

Het ontwerpen zullen we niet in deze handleiding behandelen, we gaan er van uit dat je deze al 
beschikbaar hebt.

Ontwerp naar foliesnijder
Als je ontwerp klaar hebt moet je deze naar de folie snijder sturen. Dit doen we via programma 
“Sure Cut a Lot”

Bij het openen van dit programma kies voor “New project”, geef als ‘Mat Size’ 12”x12”, bij 
afmeting moet 304.80 komen te staan. Mocht dit niet het geval zijn vul dit dan in. Onderaan kun je 
de ‘Units’ instellen, geef hier cm of mm, afhankelijk wat je voorkeur is.

In dit programma kun je eigen ontwerp gaan maken of importen vanuit een ander programma. 
Programma kan bestanden van het type SVG, PDF, EPS, AI, WPC, PES,PEC,HUS,JEF,SEW,VIP 
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importeren. Je kunt ook hier zelf een ontwerp maken, hierop gaat deze handleiding niet op in. 
Onder de menu ‘Help’ staat uitleg hoe je eigen ontwerpen kunt maken in “Sure Cut a Lot”

Als je klaar bent met ontwerpen sla je ontwerp op voor de foliesnijder, dit doe je door icon 
‘Snijplotter’ te selecteren en daar kiezen voor “Save to File”, sla het bestand op de drive van de 
foliesnijder of USB stick die je in de foliesnijder kunt steken.

Let op, teksten e.d. op T-Shirt moeten gespiegeld worden!! Dit kun je bij het wegschrijven van je
ontwerp met de optie ‘Mirror H’.

Meer informatie over Sure Cut a Lot kun je vinden op http://www.surecutsalot.com/

Instellen foliesnijder
Plak het te snijden materiaal op de mat. Let hierbij op dat je de goede zijde naar boven doet, dus 
voor textiel flex de matte (lijm) kant naar boven en voor folie stikkers de kleur naar boven.

Je hoeft deze niet hard aan te drukken, de lijmlaag zorgt er wel voor dat deze blijft zitten.

Als je klaar bent met je werk zorg er dan voor dat je de folie weer op de mat legt, hiermee voorkom 
je dat er stof etc er op komt en de mat langer mee gaat.

Laad de mat met het materiaal
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Stel de mesdiepte en druk van de foliesnijder in. De mesdiepte stel je in door aan het mesje te 
draaien, draai het eerst ‘dicht’ en zet het dan op de juiste stand. In de foto hierboven staat deze dus 
op 2. Hieronder vind je lijst van de materialen die we binnen de Museum Fabriek gebruiken.

Vinyl folie op standaard mat, snijmes op 2, druk 0

Flex (voor op thsirt, PS Flex Flim), snijmes op 2, druk 0

Glitter  6, druk 0

Stempel kussen let op snijmes voor dikke materialen  : snijmes op 6-6,5, druk 0. 

Indien mesdruk niet bekend is snij dan eest een test vierkantje uit om deze te bepalen.

Uitvoeren opdracht 

Op de foliesnijder zelf selecteer ‘Pattern’
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 Selecteer ‘Saved data’

Selecteer de juiste bron dus of USB of via computer. 

Selecteer de opdracht die je wilt uitvoeren en geef ‘OK’.
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Geef aan dat je wil snijden (‘Cut’). 

Optioneel: Indien je de druk nog wil aanpassen kun je dit met knop rechtsonder doen.

Alles staat nu klaar, druk op de ‘Play’ knop om het te laten uitsnijden.
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Nabewerking
Verwijder overbodige materiaal met haakje, wees voorzichtig dat je niet te veel weghaalt. Voor 
vinyl is het handig om transferttape op je werk te plakken, voor textiel flex ga verder met de 
drukpers.

Drukpers
Met de drukpers kun je textiel folie op textiel persen. Dit gaat met een bepaalde druk en warmte die 
per materiaal kan verschillen. 

De druk regel je door de draaiknop bovenop. De temperatuur en tijd kun je instellen op de display, 
druk op ‘SET’ en stel de gewenste waarden in.

Warm pellen is het afhalen van het plastic als het nog warm is van de pers. Koud pellen is dus pas 
als het afgekoeld is. Of je warm of koud moet pellen ligt aan het materiaal.

Flex 

Time: 15 sec.,  temp, temperatuur 150°C,  Medium druk (3/4 bar)

Pellen kan zowel warm als koud

Glitter

2 tot 3 seconden shirt voor persen op 160 graden

160 graden persen voor 10 a 15 seconden. Warm pellen en niet na persen.

Persen
Stel de drukpers in en wacht dat deze op temperatuur komt. Als het textiel niet helemaal glad is zou 
je kunnen voorpersen (3-5 seconden).

Zoek een stukje dat helemaal vlak is (dus zonder kraag of in geval van handtassen de handvaten) en 
leg hier de uigesneden folie.

Als de pers warm genoeg is doe de textiel met flex (met plastic naar boven) op t-shirt. Leg hierop de
transfer papier voor de drukpers (dus je hebt van onder naar boven, textiel, folie, transferpapier) en 
doe de pers dicht en wacht op de piep. 

Als door het verwijderen van de plastiek de transfer een beetje omhoog / los is gekomen kun je nog 
napersen (3-5 seconden) met transferpapier.

Na 24 uur kan de t-shirts ook gewassen worden (dit is de tijd die de lijm nodig heeft om uit te 
harden)
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Foamcube

De Foamcube snijdt schuim in de vorm zoals in de software door de gebruiker ontworpen. Deze 
kunnen als sjabloon en blokdruk gebruikt worden of verschillende vormen uitsnijden.  Werkblad 
85x85x85.  Direct 2D en 3D vormen maken uit allerlei thermoplasten die tussen 100 en 300 graden 
celcius smelten.

Meest eenvoudig is om bijvoorbeeld tekst of contour te snijden uit foam, hiervoor is een vector 
bestand nodig.

Materialen

EPS : Dit meest gebruikte materiaal is ook bekend als piepschuim of tempex. EPS komt in diverse 
drukklassen. EPS-60 is heel zacht en is de standaard dunne goedkope isolatieplaat die je bij de 
bouwmarkt koopt. Prima voor grote letters, cijfers, logos of snelle tijdelijke mallen. Hoe hoger het 
ESP nummer hoe steviger het schuim wordt. EPS-200 of EPS-250 is al lekker stevig en kan goed 
gebruikt worden voor meubelstukken, kunstwerken, stevige muurornamenten etc. Foamcube kan 
EPS snijden tot EPS-400. EPS is relatief makkelijk te verkrijgen in platen en blokken.

Instellingen voor EPS-60, dikte 2cm : Snelheid 600, volledige power 

XPS : Deze stevige isolatieplaten in geel en blauw zijn vaak bij de betere bouwmarkten te vinden. 
Het snijoppervlak is zeer glad en het eindproduct is stevig. XPS is moeilijk te verkrijgen in blokken.

EPP : Deze, veelal zwarte, kunststof is extreem taai en heel erg stevig. Het wordt dan ook o.a. 
gebruikt voor vliegtuigen en drones. EPP snijdt langzamer dan EPS of XPS en heeft wat neiging te 
krullen als je dunne platen in de lengte snijdt. EPP is wat moeilijker te verkrijgen en is leverbaar in 
platen en blokken.

Aansturing
Voor de aansturing van de foamcube gebruiken we “DevFaom LE 2”, commerciële software dat 
specifiek hiervoor ontwikkeld is. Bij het opstarten van devFaom krijg je een keuze menu
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Tekst uitsnijden
Met optie “Cut letters and text” kun je een eigen tekst uitsnijden, je krijgt dan een wizard waarbij de
verschillende stappen worden doorlopen om een tekst te maken.

In de ‘Cut a tekst’ scherm kun je aangeven welke tekst en lettertype gebruikt moet worden. Met 
‘Font height’ kun je de grootte van de te snijden letters aangeven. 

Ga verder met ‘Simpel Cutting’ of ‘Advanced Cutting’ (hierbij kun je nog per letter instellingen 
wijzigen). 

Ga verder bij hoofdstuk ‘Simple Cut’ hieronder.

Vorm uitsnijden
Met optie “Cut Parts” kun je een eigen vormen uitsnijden, na de selectie van een DFX krijgt dan 
een wizard waarbij de verschillende stappen worden doorlopen.

In het ‘Filter en optionally scale elements’ kun je onderdelen van de DFX verwijderen of 
onderdelen groter of kleiner maken. Als je hiermee klaar bent kun je naar het volgende onderdeel 
met ‘OK’

Simpel Cut

In het ‘Simple Cut’ scherm krijg je te zien wat er word uitgesneden en kun je nog eventueel 
instellingen wijzigen. Als alles goed staat kies dan ‘Create cut Path’, hierbij word de opdracht klaar 
gemaakt voor de machine.

Je kunt de gehele opdracht checken bij ‘3D preview of the cutting’ of als je zeker bent dat het goed 
is ‘Create the right Gcode and run de sel. Application ’ (deze moet op ‘devCNC Foam’ staan)

Snijden
Voor het snijden met de Foam Cube gebruiken we het programma “devCNC Foam”, deze is al 
gestart door een van de voorgaande stappen of kun je met de hand starten.  devCNC Foam begrijpt 
alleen GCode (bestandsextensie .nc) dus deze moet je al aangemaakt hebben.
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Om de Foam Cube aan te zetten zet van de schakelaar aan (van verlengsnoer, rechts onder de 
foamcube). Wacht even tot de snijdraad warm is.

Laad je opdracht via de voorgaande stappen (zie hoofdstukken “Tekst uitsnijden” of “Vorm 
uitsnijden”) of laad een bestaande nc bestand.

Je kunt met de pijltjes in de interface de positie van de assen veranderen, iedere as onafhankelijk 
van elkaar. Normaal zou je beide assen tegelijkertijd willen verplaatsen, zet hiervoor de optie “Keep
Jog move linked” aan. Let op de Foamcube heeft geen beveiliging dat je te dicht bij de kanten komt 
(eindstops) dus dit moet je zelf in de gaten houden.

Als je op een plek wil starten gebruik de “Set origin here”, de assen worden dan op 0 gezet en van 
hieruit word de opdracht gestart. Let er wel op dat de assen vrij kunnen bewegen, dat er geen faom 
of andere dingen in de weg ligt.

Als de opdracht klaar staat, beging staat op de goede plek kun je op “Start” selecteren. De opdracht 
word nu uitgevoerd.
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Bijlagen

A) Gebruikte programma’s en bestandensformaten

Lasercutter

Programma “LightBurn” (30 dagen testversie), bestandsformaat vector (ai, svg, pdf, dfx, hpgl)

Site : https://lightburnsoftware.com/

Foamcube

Programma “devCNC Foam 1” & “devFoam LE 2” (demomode), bestandsformaat vector bestand 
(dfx)

Site : http://www.devcad.com

Foliesnijder 

Programma “Sure Cut a Lot” (15 dagen testversie), bestandsformaat vector bestand (ai, svg, pdf, 
eps en meer) 

Site : http://www.craftedge.com/

3d printer

Programma “Cura Ultimaker” (open source), bestandsformaat 3d bestand (stl, obj en afbeeldingen)

Site : https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

Vector bestanden
Dit is zijn bestanden met lijnen die je kunt maken met een vector teken programma. Bekende 
programma’s hiervoor zijn. Met de meeste vector programma’s kun je een zwartwit foto 
conventeren (tracen) naar een vector tekening. 

Inkscape : gratis, open source. 
Site : https://inkscape.org/

Adobe Illustrator : Commercieel programma, Adobe heeft een groot aanbod van creatieve 
programma’s. 
Site : https://www.adobe.com (14 dagen testversie of kopen) 

Corel Draw : Commercieel programma. 
Site : https://www.coreldraw.com (15 dagen testversie of kopen)

Vector bestanden kun van bijvoorbeeld downloaden van openclipart.org of andere verzamel site.
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Voor de lasercutter kun je gebruik maken van sites die voor je een doos ontwerpen, je hoeft alleen 
de maten op te geven. Voorbeeld van een dergelijke site is http://www.makercase.com/

3D bestand
Een bestand waar door polygonen een 3d vorm word gedefineerd. Hiervoor kun je diverse 
programma’s gebruiken, voor de STL maakt het niet uit waarin je deze gemaakt hebt. Aantal 
programma’s die je kunt gebruiken (van eenvoudig tot (zeer) complex) :

Thinkercad : 3d ontwerpen in je browser met eenvoudige blokken. 
Site : https://www.tinkercad.com/

Sketchup : Oorspronkelijk voor architectuur, Freeware van Google. 
Site : https://www.sketchup.com/

Blender : Bedoeld voor animaties en ook geschikt voor 3d ontwerpen. 
Site : https://www.blender.org/

Fusion360 : Technische parametrisch ontwerpen, freeware voor hobbyist en bedrijven met 
omzet < $100.000
Site : https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview

Je kunt ook veel 3d ontwerpen downloaden van internet, de bekendste site hiervoor is 
https://  thingiverse.com  
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B) Instellen Lightburn

Het is al een paar keer gebeurt dat als je LightBurn opstart een venster komt met instellingen voor 
de laser. Indien je dit scherm ziet wil waarschijnlijk zeggen dat (door onbekende oorzaak) de 
instellingen voor de laser zijn verdwenen. Deze kun je zelf relatief eenvoudig weer toevoegen, 
hieronder laat ik stap voor stap zijn hoe je dit doet.

Kies ‘Nieuw apparaat’, je krijgt een lijst met mogelijke machines
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Selecteer ‘Ruida’, deze staat bijna onderaan de lijst.

Selecteer ‘Serial/USB’.
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Geef de laser de naam ‘Lasergraaf’ en vul voor X as lengte 600 en Y as lengte 400 in.
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Oorsprong staat default al goed dus deze kun je laten staan op “Rechtsachter”.
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Je krijgt nog een overzicht met de gemaakte keuzes, als alles goed staat kun je met “Finish” de 
lasercutter aanmaken.

Nu moet je nog de lijst van materialen toevoegen. Ga naar het tabblad ‘Library’ (rechtsonderaan) en
selecteer ‘Load’. Ga naar de map ‘DMF’ en submap instellingen en selecteer het bestand 
‘DMF.clb’. Je ziet nu een lijst met materiaal instellingen waar je uit kunt selecteren.
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