Machine file aanmaken en controleren
Nadat u de kozijnen heeft getekend met de profielen aangegeven gaat u naar Machine aansturing.
Bij optie 2 kunt u controleren of de deuvels naar wens worden gepositioneerd.
Indien deze niet naar wens staan kunnen deze aangepast worden bij Profiel, onderhoud
boorbeelden.
Ook kan er per profiel combinatie een deuvelpatroon aangemaakt worden.
Indien de deuvels staan zoals u ze wilt hebben kunt u verder gaan met het aanmaken van de machine
file.
Optie 1 aanmaken machine file
Het machine file nummer is belangrijk om de verschillende machines die aangestuurd worden voor 1
project aan te sturen. Bijvoorbeeld als u de afkortzaag aanstuurt, de frees machine en
inkroosmachine moet voor de kozijnen van het project 1 machine nummer gebruikt worden. Dus de
afkortzaag frees en inkroosmachine kunnen het beste te gelijk aangemaakt worden zodat er geen
vergissing kan ontstaan over het machine nummer. Als dit allemaal het zelfde nummer is kan de
barcode uit de afkortzaag gebruikt worden voor de frees machine en de barcode van de
freesmachine weer voor de inkroosmachine.
Kies voor 1 van de knoppen onderaan bijvoorbeeld Kozijn hout het eerste veld waar u op komt is
voor de pennenbank/freesmachine Let hier goed op of alle machine codes staan ingevuld van zowel
de pen/slis en frees. Werkt de machine met een liniaal let dan ook goed op of deze overal is ingevuld.
Voor de pennenbank/freesmachine word hier ook de file aangemaakt met behulp van de knop File
aanmaken. De barcodes voor deze machine worden uitgedraaid onder de knop Afkortzaag, Etiketten.
Indien u ook de afkortzaag aangestuurd heeft kunt u hier gelijk de file aanmaken met behulp van de
knop File aanmaken Voor de inkroosmachine gaat u een veld terug en drukt dan op de knop inkroos
machinelijst. Let hier goed op of alles ingevuld staat bijvoorbeeld bij een scharnier inkrozing de
positie waar hij moet komen en de Z waarde (hoogte) Indien hier geen vreemde dingen staan kunt u
de file aanmaken met behulp van de knop file aanmaken. Met de knop etiketten kunt u de barcodes
uitdraaien voor deze machine indien u ze niet gebruikt vanuit de pennenbank/freesmachine.
Voor een bewerkingscentrum moet ook de machine file aangemaakt worden bij de knop inkroos
machinelijst Let hier ook goed op bij het eerste veld of alle Pen/slis staat ingevuld en ook de frees
Het kan ook mogelijk zijn dat er een C,B of X achter staat dit staat voor C= nog controleren op de
machine B= Geen bewerkingen aangegeven, X = bestaat niet. Dit geld ook voor de namen die bij
inkroos machine lijst staan.
De barcode’s voor het bewerkingscentrum worden uitgeprint onder de knop afkortzaag, Etiketten.
Indien u de machine file heeft doorgestuurd voor het bewerkingscemtrum kan deze nog
gecontroleerd worden bij het programma Bewerkingscentrum, optie Teken onderdelen/ verwijder
oude machine bestanden. Klik hier op het aangemaakte machine nummer.
Nu opent hij de file en kunt u de onderdelen stuk voor stuk controleren. Indien u handmatig nog
wijzigingen in het te maken onderdeel wilt doen kunt u met behulp van de knop Wijzig machine file
de extra bewerking aangeven. Op de toegevoegde bewerking meegenomen te laten worden moet
deze nog bevestigd worden door middel van de knop Machine file opnieuw aanmaken van dit
onderdeel.

