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Set introductiv pentru embosare 
 

 
 Despre setul introductiv pentru embosare  

Cu ajutorul instrumentelor de embosare folosite cu mașina de tăiat, puteți realiza embosări prin presarea unui model pe un 
material*, pentru un efect de profunzime, sau pe fața opusă a unui material, pentru un efect de volum. 

Folosiți acest set pentru a crea proiecte personalizate de embosare. 
* Folosiți doar foi din hârtie sau metal. 

 

 Instrucțiuni de siguranță importante  

ATENȚIE 
• Nu tăiați foile metalice cu mașina de tăiat, în caz contrar lama se poate rupe sau mașina poate suferi deteriorări.  
• Nu treceți și nu frecați cu mâna sau degetele marginile foii metalice, deoarece există riscul de vătămare.  

 

 Precauții  

● Nu introduceți niciun obiect, în afara instrumentelor de embosare, în suportul pentru instrumente. 

● Nu tăiați în timpul utilizării suportului pentru embosare. 
● Nu îndoiți sau pliați foaia șablon sau foaia suport pentru scanare. 
● Dacă aderența suportului de embosare este redusă, ștergeți-l ușor cu o lavetă udă (preferabil, fără alcool), pentru a 

îndepărta praful sau murdăria. După ștergerea suportului, lăsați-l să se usuce. Dacă suportul se udă, suprafața sa devine 
casantă. 

● Dacă materialul nu mai poate fi lipit pe suportul de embosare, înlocuiți suportul cu unul nou. 
● Dacă foaia șablon și foaia suport pentru scanare se murdăresc sau sunt deteriorate, înlocuiți-le, în caz contrar, scanarea poate 

fi afectată. 

● Fără să dezlipiți suportul de embosare de pe suportul de tăiere, lipiți foaia de protecție a suportului de tăiere înainte să 

depozitați suporturile. 

● Nu aruncați suportul după dezlipirea de pe foaia suport pentru scanare; reatașați-l înainte de a depozita foaia. 
● Nu depozitați în locații expuse direct la lumina soarelui, la temperaturi mari sau umiditate crescută. 

● Folosiți în medii cu temperaturi cuprinse între 10 °C și 35 °C (50 °F și 95 °F). 

● Pentru instrucțiuni detaliate referitoare la mașina de tăiat, consultați manualul de utilizare inclus cu aceasta. 
● Conținutul acestui document poate fi modificat fără nicio notificare. 
● Capturile de ecran din acest manual sunt oferite doar cu scop de exemplificare și pot diferi de ecranele reale. 

RO 
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 Accesorii  

După achiziționarea acestui set, verificați conținutul. 
 

A B 

 
 

 
 

C 

 
 

 

 

D 
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F G H I  

 

Nume 

A Suport pentru embosare 12” × 9,5" (305 mm × 241 mm) *1 

B Foaie șablon 12" × 12" (305 mm × 305 mm) *1 

C Foaie suport pentru scanare 12" × 12" (305 mm × 305 mm) *1 

D Foi metalice cu foi de protecție autoadezivă (argint și bronz) 7,9” × 6,1" (200 mm × 155 mm) (grosime 0,1 mm) *1 *2 *3 

E Suport pentru instrumente de embosat 

F Instrumente de embosat (diametru de 1,5 m și 3 mm) 

G Card de activare pentru accesul la 50 de modele de embosare 

H Prospect 

I Foaie de reglare pentru embosarea pe regiuni 

 
*1 Aceste accesorii sunt consumabile. După utilizare, achiziționați CAEBSMAT1 (suportul pentru embosare), CAEBSTS1 (șabloanele de 

embosare), CAEBSSMS1 (foile de embosare din argint) sau CAEBSBMS1 (foile de embosare din bronz). Pentru a înlocui foaia suport pentru 

scanare, achiziționați CASTCL1 (foaia șablon). Pentru opțiuni de achiziționare, contactați distribuitorul de unde ați cumpărat setul.  

*2 Pentru rezultate optime, utilizați sau achiziționați foile metalice opționale ScanNCut, prevăzute cu film de protecție pe ambele părți, pentru a 

evita deteriorarea instrumentelor de embosare sau a mașinii de tăiat. 

*3 Foaia metalică de culoare argintie este realizată din aluminiu, iar foaia în culoarea bronzului este realizată din cupru.  
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 Activarea funcției de embosare  

CanvasWorkspace are o varietate mare de modele de embosare care pot fi utilizate imediat. 

 
  

Activarea modelelor de embosare în 

CanvasWorkspace 
 

 

1 Conectați-vă la CanvasWorkspace prin intermediul 
unui computer. (http://CanvasWorkspace.Brother.com) 

• Utilizatorii care folosesc serverul pentru prima oară trebuie 
să creeze un cont gratuit. 

2 Apăsați  în partea de sus a paginii web. 

 

 
3 Faceți clic pe <Activarea funcției premium>. 

 

4 Introduceți codul de activare de pe cardul de 
activare inclus și apoi faceți clic pe [Activare]. 

 

• Literele cu majuscule „I” și „O” nu sunt utilizate în codul de 
activare. 

• Codul de activare este valabil pentru un singur ID 

de conectare la CanvasWorkspace. 

Nu puteți folosi din nou același cod de activare. 

5 Verificați conținutul ecranului de confirmare a activării 
și, dacă nu sunt probleme, faceți clic pe <Activare>. 

 

 Faceți clic pe <OK> și activarea este finalizată. 
 

În CanvasWorkspace este adăugată o categorie cu modele 
de embosare. Pentru detalii privind folosirea 
CanvasWorkspace, accesați secțiunea „Ajutor” făcând clic pe 

 în colțul din dreapta sus al ecranului. 

Activarea funcției de embosare pe mașină 
 

 

1 Apăsați „Funcții premium” pe ecranul de setări. 

 

2 Selectați „ON” - PORNIT - lângă „Activarea setului 
(embosare)”. 

• Ca setare implicită, această funcție este setată la „OFF” - 
OPRIT. 

 

http://canvasworkspace.brother.com/
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 Preluarea modelului de embosare pe mașină  

Pentru instrucțiuni detaliate referitoare la mașina de tăiat, consultați manualul de utilizare inclus cu aceasta. 

 
3 Setați comutatorul de elevație de pe partea stângă a 

mașinii în poziția „2”. 

Embosarea liniară 
 

 

În acest manual, efectul de embosare creat folosind liniile 
unui model este intitulat embosare liniară. 

 

■ Precauții 
• Pentru embosarea liniară, folosiți doar hârtie cu o grosime 

de 0,5 mm sau mai puțin sau foi metalice cu o grosime de 

maxim 0,2 mm. 

• Procedura pentru foile metalice presupune utilizarea 

foilor metalice originale Brother. 

1 Păstrând indicatorul de pe suportul de embosare 

aliniat în stânga jos, atașați fața verde la suportul 

adeziv standard sau la cel cu aderență scăzută. 

• Se recomandă atașarea pe un suport de tăiere nou. 

• Atașați suportul de embosare astfel încât să nu 
depășească zona de atașare a suportului de tăiere. 

 

2 Dezlipiți folia de protecție de pe suportul de embosare, 

apoi fixați materialul (cu fața ce urmează să fie 

embosată orientată în jos) pe suport. 

• Poziționați materialul astfel încât zona ce urmează să fie 

embosată să se potrivească cu suportul de embosare. 

 

 

2 (Pentru foile metalice) Dezlipiți folia de protecție de pe 

suportul de embosare, apoi atașați foaia metalică (cu 

foliile de protecție lipite și indicatorii orientați în 

partea de jos) pe suport. 

• Folosirea unei foi metalice fără folia de protecție poate 

conduce la deteriorarea instrumentului de embosare sau a 

mașinii de tăiat. 

• Înainte de a tăia foaia metalică, efectuați embosarea apoi 

dezlipiți ambele folii de protecție. înainte de a embosa restul 

foii metalice, lipiți o folie de protecție pe fiecare față. 

 

 

4 Descărcați modelul de embosare din CanvasWorkspace. 
 

 

 

 

 



5  

5 Preluați modelul pe mașină apoi introduceți suportul 

și apăsați  pentru a scana materialul. 

• Întoarceți modelele asimetrice (imaginile în oglindă) pentru a 
crea efectul de embosare pe fața materialului. 

• Așezați modelul astfel încât să nu depășească materialul. 

Dacă instrumentul de embosare atinge suportul de 

embosare, suportul poate fi deteriorat. 

• Dacă modelul depășește materialul scanat afișat pe ecranul 
LCD, apăsați tasta „Editare” pentru a regla poziția sau 

dimensiunea modelului. 
 

 

 
 

 

 

6 Scoateți capacul suportului instrumentului de 
embosare. 

Selectați instrumentul de embosare în funcție de 

grosimea liniei pe care doriți să o embosați, apoi 

introduceți instrumentul de embosare în suport 

astfel încât simbolul ▼ de pe instrument să fie 

aliniat cu simbolul ▲ de pe suport. După fixarea 

capacului pe suport, introduceți suportul în cartuș. 

• Înainte de a introduce suportul în cartuș, verificați dacă 

instrumentul se deplasează în sus și în jos pe suport. Dacă 

instrumentul se deplasează, scoateți capacul, apoi atașați-l 

din nou. 

7 Selectați „Embosare” în ecranul de previzualizare. 
 

 

 

 

8 Apăsați , apoi specificați setarea pentru „Presiunea 
de embosare”. 

• Presiunea de embosare recomandată diferă în funcție de 

material și de diametrul instrumentului de embosare. 

Consultați următorul tabel atunci când modificați setările. 
 

Material Grosime 
Presiune de embosare 

instrument 
de 1,5 mm 

instrumen
t de 3 mm 

Hârtie (groasă) 0,25 mm 4 4 

Foi metalice 

(incluse) 
- 0 0 

Hârtie (subțire) 0,1 mm -6 -4 

• Acest tabel cu valori oferă recomandări generale. Înainte de 

începerea proiectului, efectuați o embosare de probă cu 

același material. 

 

 

 

  



6  

9 Apăsați tasta „Testare” pentru a realiza o embosare 

de probă. Verificați rezultatul embosării de probă, și, 

dacă nu sunt probleme, apăsați tasta „Start”. 

• Dacă nu se obține efectul de embosare dorit, reglați 

presiunea de embosare. Efectul de embosare diferă în 

funcție de tipul și grosimea materialului. 

• Unele materiale se pot rupe dacă presiunea de embosare 

este prea mare sau dacă viteza de embosare este prea 

mare. 
 

 

 

 

 

10 Utilizați spatula pentru a decoji cu grijă materialul de 

pe suportul de embosare. 

• Scoateți întotdeauna suportul instrumentului din glisieră 
după utilizare și închideți tava frontală a mașinii. 

 

 

10 (Pentru foile metalice) Scoateți foaia metalică (cu 

folia de protecție atașată) de pe suportul de 

embosare apoi dezlipiți ambele folii de protecție de 

pe foaia metalică folosind urechile. 

• Atunci când dezlipiți foaia metalică de pe foliile de protecție, 

nu atingeți marginile foii metalice, în caz contrar vă puteți 

răni. 

 

Dacă scanarea sau embosarea nu sunt efectuate corect, 
consultați „Depanarea” de la pagina 10 din acest manual. 

 
 

Embosarea regională 
 

 

În acest manual, efectul de embosare creat folosind 
regiunile unui model este intitulat embosare regională. 

 

■ Precauții 
• Dimensiunea maximă disponibilă pentru materiale este 

de 12" × 12" (305 mm × 305 mm). 

 
1 Selectați „Embosare regională” de la pagina 2 din 

ecranul de pornire și selectați „Pasul 1 Creare 

șablon” apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran 

pentru a efectua setarea inițială a embosării inițiale. 

Selectați „creare șablon” pentru a începe crearea 

unui model. 

• Pentru a efectua din nou setarea inițială, consultați 

secțiunea FAQ de pe pagina Brother Solutions Center 

(http://s.brother/cfoag/). 

• Pentru a crea o embosare regională, trebuie să creați un 

șablon. Dacă aveți deja un șablon, selectați „Pasul 2 

Embosare" și continuați de la pasul i. 

 

 

 

 
2 Preluați modelul de embosare. 

• Modelele de embosare pot fi descărcate și de pe pagina 

CanvasWorkspace (http://CanvasWorkspace.Brother.com). 

• Ca să accesați din nou modele din memorie, apăsați tasta 

„Model” (1). Atunci când doriți să accesați din nou modele 

transferate din CanvasWorkspace, salvate în memoria 

mașinii, sau de pe o unitate de memorie USB, apăsați tasta 

„Preluare date” (2). 

• Dacă modelele au linii înguste sau subțiri, rezultatele finale 
ale embosării pot varia. 

• Întoarceți modelele asimetrice (imaginile în oglindă) pentru 

a crea efectul de embosare pe fața materialului. 

 
 

1 

 

2 

http://s.brother/cfoag/
http://canvasworkspace.brother.com/
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3 Atașați materialul ce urmează să fie embosat pe 

suportul adeziv cu aderență scăzută, apoi urmați 

instrucțiunile de pe ecran pentru a-l scana. 

• Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura. 

• Dacă se utilizează un suport cu aderență mare, este 

posibil ca suprafața materialului să nu fie uniformă. 

• Atașați materialul astfel încât să nu depășească zona de 

atașare a suportului de tăiere. 

• Dacă modelul depășește materialul scanat afișat pe ecranul 

LCD, reglați poziția modelului, sau apăsați  și reglați 

dimensiunea modelului. 
 

4 Verificați modelul, apoi apăsați tasta „OK”. 
 

5 Scoateți de pe suport materialul ce urmează să fie 

embosat. Atașați ferm foaia șablon pe suportul de 

tăiere. 

• Foaia șablon nu trebuie să aibă o față și un dos. 

6  Folosiți lama automată (suportul negru) pentru a tăia 

foaia șablon. 

 

 

 

 

7 Scoateți suportul, dezlipiți foaia șablon tăiată, apoi 

îndepărtați decupajele rămase de pe suport. 

 

 

 
 Urmați instrucțiunile de pe ecran și finalizați foaia 

șablon. 

8 Selectați „Pasul 2: Embosare”. 
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9 Pliați modelul în două de-a lungul liniei punctate, apoi 

atașați modelul pe suport astfel încât îndoitura să fie 

aliniată cu marginea de jos a zonei de fixare pe suport. 

• Dacă modelul este lipit cu ambele margini, dreapta și 
stânga, aliniate la suport, acesta nu poate fi scanat. 

 

 

10 Suprapuneți materialul (cu fața de embosat orientată 

în jos) între cele două jumătăți ale modelului pliat, 

poziționând modelul în locația dorită. 

• Embosarea regională nu poate fi efectuată pe foi metalice. 

• Atunci când suprapuneți materialul, aliniați-l cu linia 

punctată la 3 mm față de îndoitura modelului. 

• Dacă este necesar, fixați materialul cu banda de mascare 

disponibilă comercial etc. Lipiți banda de mascare astfel 

încât să nu se suprapună peste model. 

 

 
11 Tăiați foaia suport pentru scanare la o dimensiune 

care acoperă modelul. 

 

 
12 Dezlipiți suportul foii de scanare apoi lipiți-l astfel 

încât să acopere modelul. 

• Lipiți foaia suport de scanare astfel încât să nu se formeze 
bule de aer sau cute între aceasta și model. Dacă se 

formează bule de aer sau cute sau dacă modelul nu este 

bine lipit, scanarea nu va fi efectuată corect. 

13 Introduceți suportul apoi scanați conform 

instrucțiunilor de pe ecran. De pe ecranul LCD 

selectați o zonă astfel încât să fie detectate doar 

liniile ce urmează să fie embosate. 

• Dacă scanarea nu poate fi efectuată corect, 

consultați  „Depanarea” de la pagina 10 din 

acest manual. 

 

 

 

 

14 Fără să scoateți suportul, dezlipiți încet foaia suport 

pentru scanare pornind dinspre dvs., asigurându-vă 

că nu mișcați sau apăsați suportul cu degetele. 

• Dacă suportul este scos, datele de embosare vor fi 

nealiniate iar embosarea nu va putea fi efectuată corect. 

• Pentru a reutiliza foaia de scanare dezlipită, reatașați 
suportul dezlipit la pasul l înainte de depozitare. 

 
 

 
 

15 Depliați modelul spre dvs. 
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16 Selectați „Embosare” pe ecranul de previzualizare, 

selectați instrumentul utilizat pe ecranul afișat, apoi 

apăsați tasta „OK”. 

 

 

 

 

 

17 Scoateți capacul suportului, introduceți instrumentul 

de embosare de 1,5 mm în suport astfel încât 

simbolul ▼ să fie aliniat cu simbolul ▲ de pe suport. 

După fixarea capacului pe suport, introduceți 

suportul în cartuș. 

• Dacă se utilizează un instrument de embosare de 3 mm, 

puteți crea un efect de embosare mai fin. 

• Înainte de a introduce suportul în cartuș, verificați dacă 

instrumentul se deplasează în sus și în jos pe suport. Dacă 

instrumentul se deplasează, scoateți capacul, apoi atașați-l 
din nou. 

18 Apăsați , apoi specificați presiunea de embosare. 
 

Material Grosime 
Presiune de embosare 

instrument de 
1,5 mm 

instrument de 
3 mm 

Hârtie (groasă) 0,25 mm 4 4 

• Acest tabel cu valori oferă recomandări generale. 

• Unele materiale se pot rupe dacă presiunea de embosare 
este prea mare sau dacă viteza de embosare este prea 

mare. 

• Dacă este necesar, reglați setarea pentru ”Abatere interioară”. 

• Dacă nu se obține efectul de embosare dorit, reglați 

presiunea de embosare. Efectul de embosare diferă în 

funcție de tipul și grosimea materialului. 

 

 

 

19 Apăsați tasta „Start” pentru a începe embosarea. 

 

20 Utilizați spatula pentru a dezlipi cu grijă materialul 
de pe suportul de embosare. 

• Scoateți întotdeauna suportul instrumentului din glisieră 

după utilizare și închideți tava frontală a mașinii. 
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   Depanarea   

1. Modelele ce urmează să fie scanate nu pot fi detectate corect. 

• Dacă modelul și materialul au culori similare sau dacă 

materialul are un model, așezați o foaie albă de hârtie 

peste material astfel încât modelul să poată fi detectat, 

suprapuneți-le între cele două jumătăți ale modelului pliat, 

și scanați din nou. 

• Dacă foaia suport pentru scanare sau foaia șablon sunt 

murdare sau îndoite, folosiți unele noi. 

• Dacă foaia șablon nu este lipită bine, atașați din nou foaia 
suport pentru scanare astfel încât să acopere modelul, și 

scanați din nou. 

• Suprafața de scanare a scannerului s-a murdărit. 

Curățați sticla scannerului pe partea interioară a 

mașinii. 

Pentru detalii, consultați „Curățarea sticlei scannerului” 

din manualul de utilizare inclus cu mașina sau disponibil 

la adresa Brother Solutions Center. 

2. Embosarea nu este clară. 

• Dacă adâncimea de embosare nu este suficientă, creșteți 

presiunea de embosare. 

• Dacă marginile nu sunt clare, micșorați abaterea 

interioară în ecranul de setări pentru embosarea 

regională. 
Cu toate acestea, dacă abaterea este prea mică, 

embosarea nu poate fi efectuată corect. 

3. Materialele se rup. 

• Dacă materialele se rup, micșorați presiunea de embosare. 

 
În cazul în care aveți nevoie de ajutor suplimentar, Centrul de 
Asistență Brother oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări 
și recomandări legate de remedierea defecțiunilor. Vizitați-ne la 
"http://s.brother/ cfoag/". 

http://s.brother/cfoag/
http://s.brother/cfoag/

