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1. Opis portu

1

1. Antena WIFI

2. Wejście zasilania

3. Port USB

4. Główny przycisk zasilania 
(kontrolka stanu)

5. Przełącznik kluczykowy

6. Przycisk zatrzymania awaryjnego

7. Karta TF

8. Przycisk przywracania

9. Przycisk resetowania

10. Porty wejściowe i wyjściowe

11. Interfejs uprzęży

12. Interfejs silnika osi Y

13. Przełącznik transferu YRR

14. Port przewodu silnika YRR
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2. Funkcja przycisku

Główny przycisk zasilania (kontrolka stanu)
Naciśnij i przytrzymaj przez 500 ms, aby włączyć
Naciśnij i przytrzymaj przez 500 ms, aby wyłączyć

Przełącznik kluczykowy
Prawo do odblokowania, lewo do zablokowania
Różne partie mogą być przeciwne

Przycisk zatrzymania awaryjnego
Naciśnięcie go spowoduje zatrzymanie pracy maszyny
Urządzenie nie może być używane, gdy przycisk jest wciśnięty

Przycisk przywracania
Użytkownicy nie muszą używać

Przycisk reset
Aby przejść do trybu aktualizacji, musisz krótko nacisnąć przycisk „Reset”, 
jednocześnie naciskając przycisk zasilania przez długi czas.

Przełącznik transferu YRR
Uderz w lewo, gdy używasz YRR, w prawo, gdy używasz go normalnie
Używając YRR, połącz „Przewód silnika YRR” z „Portem silnika YRR”
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3. Instrukcja obsługi przycisku

Uwaga 1: Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić, czy przycisk zatrzymania 
awaryjnego jest włączony i nie można go włączyć, gdy jest wciśnięty!

Uwaga 2: Przełącznik kluczykowy może zablokować maszynę. (Proszę zachować klucz w 
bezpiecznym miejscu i zablokować maszynę, gdy nie jest używana)
Kiedy klucz jest przekręcony w lewo, jest zablokowany, a prawy jest odblokowany. Nie można go 
włączyć w stanie zablokowanym. (Kierunek blokowania i odblokowywania może być odwrócony 
dla różnych partii maszyn)
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4. Instrukcje dotyczące głównego przycisku zasilania
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5. Opis modułu laserowego

5.1 Pręt do pomiaru ogniskowej

Pręt do pomiaru ogniskowejGrawerowany obiekt=
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5.2 Tarcza laserowa

Po zainstalowaniu długiego klipsa mocno naciśnij jedną stronę krótkiego klipsa, aby krótki klips 
wszedł do wąskiego gniazda karty.

Aby zainstalować osłonę lasera, najpierw należy włożyć długi klips do szerokiego gniazda karty.

12
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5.3 Wspomaganie powietrzem

Proszę zdjąć osłonę lasera przed zainstalowaniem 
wspomagania powietrza i ponownie zainstalować osłonę 
lasera po zainstalowaniu wspomagania powietrza.

Uwaga: Nie ma potrzeby instalowania wspomagania 
pneumatycznego, gdy nie jest używana sprężarka powietrza!

Gumową zatyczkę należy zdjąć tylko wtedy, gdy używane jest wspomaganie pneumatyczne. 
Załóż gumową zatyczkę, gdy wspomaganie pneumatyczne nie jest używane.
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Tchawica musiała zostać pocięta na 3 sekcje, a długość 
każdej sekcji należy dostosować według własnego uznania.

Łącznik rurowy jest podłączony do sprężarki powietrza
  (zaleca się stosowanie sprężarki powietrza o przepływie 40L/min)

Rura powietrzna
(Pociąć na 2 segmenty)

Regulator przepływu powietrza

Złącze rurowe



6. Kontroluj wprowadzanie i pobieranie oprogramowania

6.1 Laser Explorer
       Laser Explorer to bezpłatne i profesjonalne oprogramowanie mobilne, które obsługuje telefony
z systemem Android, tablety, iPhone'y i iPady.

Link do pobrania:

6.2 LaserGRBL
       LaserGRBL to bezpłatne oprogramowanie typu open source, które obsługuje komputery z 
systemem Windows.

Link do pobrania: https://lasergrbl.com/

6.3 LaserBurn
       LaserBurn to płatne profesjonalne oprogramowanie, które obsługuje komputery 
MAC / Linux / Windows.

Link do pobrania: https://lightburnsoftware.com/

IOS-App StoreAndroid-Google Play
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7. Jak podłączyć Laser Master 3 do routera Wi-Fi
7.1 Użyj aplikacji do łączenia się z siecią 
(obecnie obsługuje tylko OLM3 i kolejne nowe urządzenia)
(Połącz się z routerem Wifi, musi być 2,4 GWifi!)

Uwaga 1: funkcja dwuzakresowego Wi-Fi telefonu komórkowego musi być wyłączona, aby uniknąć 
awarii połączenia!
Uwaga 2: Utrzymuj odległość między urządzeniem APP a maszyną w granicach 5 metrów, im 
bliższa odległość, tym lepszy sygnał!
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1. Kliknij pozycję czerwonego 
pola.

4. W stanie włączenia krótko naciśnij 
przycisk zasilania w sposób ciągły, po 
tym, jak urządzenie przejdzie w tryb 
dystrybucji sieci, światło zmieni kolor, a 
następnie kliknij przycisk Dalej.

5. Proszę cierpliwie czekać i po sukcesie 
kliknij OK.
(urządzenie jak najbliżej routera)

2. Kliknij urządzenie, które chcesz 
podłączyć.

3. Wystarczy wpisać hasło WiFi.
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7.2 Połącz się z Wi-Fi 
(telefon komórkowy i maszyna znajdują się w tej samej sieci lokalnej) (LaserGRBL)

1. Podłącz urządzenie do LaserGRBL, wpisz 
„$74=Nazwa WiFi” w czerwonym polu, a 
następnie kliknij Enter.

2. Wpisz „$75=Hasło WiFi” w czerwonym polu, 
a następnie kliknij Enter.

3. Wpisz „$WRS” w czerwonym polu, a 
następnie kliknij Enter.

4. IP urządzenia w sieci LAN.
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7.3 Połączenie z Wi-Fi 
(telefon komórkowy i urządzenie znajdują się w tej samej sieci lokalnej) (LightBurn)

3. Następnie wpisz „$WRS”, a następnie kliknij Enter, otrzymasz 
adres IP urządzenia w sieci LAN.

2. Wpisz „$75=Hasło WiFi” w czerwonym polu, a następnie 
kliknij Enter.

1. Podłącz maszynę do LightBurn, wpisz „74 
USD = nazwa WiFi” w czerwonym polu, a 
następnie naciśnij enter.

7.4 Podłączanie maszyny

Klikaj opcje w czerwonym polu w kolejności od lewej do prawej.

Uwaga 1: Należy wybrać właściwy moduł laserowy!
Uwaga 2: telefon i urządzenie muszą być podłączone do tego samego WiFi! 



8. Jak grawerować i ciąć za pomocą Laser Explorer
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Wybierz obraz arbitralnie.

1. Sterowanie (sterowanie ruchem maszyny)
2. Biblioteka (oprogramowanie zawiera obrazy do wyboru)
3.Tekst (oprogramowanie jest dostarczane z edytorem tekstu)
4.Album (może przeglądać i wybierać obrazy w albumie telefonu)
5.Historia (wykorzystane dane można wywołać bezpośrednio)
6. Plik (może odczytać plik grawerowania)
7.Kod kreskowy (oprogramowanie jest dostarczane z edytorem kodów kreskowych)
8. QR Code (oprogramowanie jest dostarczane z edytorem kodów QR)

1 2
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Ustawienia parametrów grawerowania (odniesienie)

Ustawienia parametrów cięcia (odniesienie)

1. Modyfikując parametry w czerwonym polu, 
możesz zmienić rozmiar i położenie obrazu, a 
także grawerzakres obrazu podglądu.

2.Modify the parameters in the red box to 
change the brightness, contrast and black 
and white limits of the image.

Uwaga: parametry służą wyłącznie do nauki, 
a na rzeczywiste użycie będą miały wpływ 
takie czynniki, jak materiał i grubość! Proszę 
wykonać więcej testów zgodnie z rzeczywistą 
sytuacją!

1

2
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1. Klikaj opcje w czerwonym polu w kolejności od lewej do prawej.

Proszę cierpliwie czekać, aż plik zostanie załadowany.
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2. Kliknij „Uruchom”, aby rozpocząć grawerowanie lub cięcie.

3. Kliknij „Potwierdź”.



9. Jak grawerować i ciąć za pomocą LaserGRBL

Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby podłączyć oprogramowanie do urządzenia.

Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby odblokować szare przyciski.

9.1 Podłącz maszynę

9.2 Odblokuj przyciski
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9.3 Rytownictwo
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Uwaga: parametry grawerowania służą tylko do nauki i odniesienia, a na rzeczywiste użycie 
będą miały wpływ takie czynniki, jak materiały i obrazy grawerowania!

1. Kliknij przycisk „Importuj”
2. Wybierz obraz do grawerowania
3. Kliknij „Otwórz”
4. Regulacja jasności, kontrastu, czerni i bieli
5. Wybierz "Śledzenie od linii do linii"
6. Jakość jest modyfikowana do 10 linii/mm
7. Kliknij „Dalej”
8. Prędkość grawerowania została zmieniona na 20000 mm/min
9. Wybierz „M4-Dynamic Power” dla trybu lasera
10. S-MAX 1000
11. Rozmiar można modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami
12. Kliknij „Utwórz”
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Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby wyświetlić zakres grawerowania, a następnie dostosuj pozycję 
zgodnie z zakresem grawerowania.

Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby rozpocząć grawerowanie.

Prędkość

Po dostosowaniu punktu początkowego 
grawerowania, musisz kliknąć ten przycisk, 
aby zapisać pozycję, w przeciwnym razie ruch 
będzie nieprawidłowy!

Użyj przycisków kierunku ruchu, aby 
dostosować punkt początkowy grawerowania.

Kierunek ruchu
Ruchoma odległość
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9.4 Cięcie
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Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby rozpocząć grawerowanie.

Prędkość

Po dostosowaniu punktu początkowego 
grawerowania, musisz kliknąć ten przycisk, 
aby zapisać pozycję, w przeciwnym razie ruch 
będzie nieprawidłowy!

Użyj przycisków kierunku ruchu, aby 
dostosować punkt początkowy grawerowania.

Kierunek ruchu
Ruchoma odległość

Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby wyświetlić zakres grawerowania, a następnie dostosuj pozycję 
zgodnie z zakresem grawerowania.

Uwaga 1: parametry cięcia służą wyłącznie do nauki i odniesienia, a na rzeczywiste użycie będą 
miały wpływ takie czynniki, jak materiał i grubość!

Uwaga 2: Ten sam materiał, taki jak drewno, będzie miał różne efekty ze względu na różny wiek 
drzew i żywice. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, wymagane są wielokrotne próby!=

1. Wybierz "Wektoryzuj"
2. Kliknij „Dalej”
3. Prędkość graniczna została zmieniona na 100 mm/min
4. Wybierz "M3-Constant Power" dla trybu laserowego
5. S-MAX 1000
6. Rozmiar można modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami
7. Kliknij „Utwórz”

1
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10. Jak grawerować i wycinać za pomocą LightBurn

1. Kliknij „Utwórz ręcznie”

2. Kliknij "GRBL", a następnie kliknij "Dalej". 3. Kliknij „Serial/USB”, a następnie „Dalej”.

10.1 Podłącz maszynę
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4. Zmień „Długość osi X” i „Długość osi Y” 
na 400 mm.

6. Kliknij „Zakończ”. 7. Kliknij „OK”.

5. Wybierz punkt początkowy „Przód lewy”, wyłącz 
auto-homing, a następnie kliknij „Dalej”.
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8. Wybierz „COM19”. 9. Połączenie powiodło się.
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1. Kliknij przycisk „Otwórz”

2. Wybierz obraz do grawerowania, a następnie kliknij „Otwórz”.

1. Kliknij "Cięcia / Warstwy".

2. Zmień prędkość na 20000”, „Liczba przejść” 
na 1, a „Moc maksymalna” na 100.
(Zauważ, że jednostką jest mm/m)

Uwaga: parametry grawerowania służą tylko 
do nauki i odniesienia, a na rzeczywiste 
użycie będą miały wpływ takie czynniki, jak 
materiały i obrazy grawerowania!

1

2

10.2 Rytownictwo
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1. Współrzędne punktu środkowego zakresu grawerowania
2. Grawerowanie rozmiaru obrazu
3. Grawerowanie proporcji rozmiaru obrazu
4. Efektywny zakres grawerowania maszyny

1 2 3 4

Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby 
rozpocząć grawerowanie.
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Zmień prędkość na 100, „Liczbę przejść” na 1, a „Power Max” na 100.
(Zauważ, że jednostką jest mm/m)

Wycięty obraz musi być liniami！

Linie można rysować za 
pomocą narzędzi dołączonych 
do oprogramowania lub 
importować istniejący plik linii.

10.3 Cięcie
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1. Współrzędne punktu środkowego zakresu grawerowania
2. Grawerowanie rozmiaru obrazu
3. Grawerowanie proporcji rozmiaru obrazu
4. Efektywny zakres grawerowania maszyny

1 2 3 4

Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby 
rozpocząć cięcie.
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11.1 Maszyna jest podłączona do sieci 
(telefon komórkowy i maszyna znajdują się w tej samej sieci lokalnej) (LaserGRBL)

11. Jak grawerować i wycinać za pomocą kontrolera sieciowego

1. Podłącz urządzenie do LaserGRBL, wpisz 
„$74=Nazwa WiFi” w czerwonym polu, a 
następnie kliknij Enter.

2. Wpisz „$75=Hasło WiFi” w czerwonym polu, 
a następnie kliknij Enter.

3. Wpisz „$WRS” w czerwonym polu, a 
następnie kliknij Enter.

4. IP urządzenia w sieci LAN.



11.2 Podłącz urządzenie 
 (telefon komórkowy i urządzenie znajdują się w tej samej sieci lokalnej) (LightBurn)

3. Następnie wpisz „$WRS”, a następnie kliknij Enter, otrzymasz 
adres IP urządzenia w sieci LAN.

2. Wpisz „$75=Hasło WiFi” w czerwonym polu, a następnie 
kliknij Enter.

1. Podłącz maszynę do LightBurn, wpisz „74 
USD = nazwa WiFi” w czerwonym polu, a 
następnie naciśnij enter.
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11.3 Komputer podłączony do urządzenia

1. Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres IP urządzenia i naciśnij enter.
2. Wprowadź """"admin"""" jako użytkownika i hasło, aby przejść do interfejsu operacyjnego.

1

2
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11.4 Utwórz pliki Ggode potrzebne do grawerowania lub cięcia kontrolera sieciowego (LaserGRBL)

1. Po ustawieniu parametrów w programie kliknij „Plik” → „Szybki zapis”.

2. Kliknij „Zapisz”.



11.5 Utwórz pliki Ggode wymagane do grawerowania lub cięcia kontrolera sieciowego (LightBurn)

1. Po ustawieniu parametrów w programie kliknij „Plik” → „Szybki zapis”.

2. Kliknij „Zapisz”.
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11.6 Grawerowanie i cięcie

Proszę cierpliwie czekać, aż plik zostanie załadowany.

2. Kliknij "Otwórz".

1. Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby otworzyć zapisany plik Ggode.
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4.Kliknij "Sprawdzone". 5. Kliknij "Dalej". 6. Kliknij „Start”.

3. Kliknij przycisk w czerwonym polu, aby rozpocząć grawerowanie lub cięcie.
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7. Kliknij "Uruchom".
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