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1. Descrição da porta

1

1. Antena Wi-Fi

2. Entrada de Energia

3. Porta USB

4. Botão de energia principal 
(luz de status)

5. Interruptor de chave

6. Botão de parada de emergência

7. Cartão TF

8. Botão Restaurar

9. Botão Redefinir

10. Portas de entrada e saída

11. Interface do chicote

12. Interface do motor do eixo Y

13. Chave de Transferência YRR

14. Porta do fio do motor YRR
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2. Função do botão

Botão de alimentação principal (luz de status)
Pressione e segure por 500ms para ligar
Pressione e segure por 500 ms para desligar

Interruptor de chave
Direita para desbloquear, esquerda para bloquear
Diferentes lotes podem ser opostos

Botão de parada de emergência
Pressioná-lo interromperá o funcionamento da máquina
A máquina não pode ser usada quando o botão é pressionado

Botão Restaurar
Os usuários não precisam usar

Botão de reset
Para entrar no modo de atualização, você precisa pressionar brevemente o botão 
"Reset" enquanto pressiona o botão liga / desliga por um longo tempo.

Chave de Transferência YRR
Bata à esquerda ao usar YRR, bata à direita ao usá-lo normalmente
Ao usar YRR, conecte "Fio do motor YRR" à "Porta do fio do motor YRR"
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3. Instruções de Operação do Botão

Nota 1: Antes de ligar a máquina, você precisa verificar se o botão de parada de emergência 
está ligado, e não pode ser ligado quando pressionado!

Nota 2: O interruptor de chave pode travar a máquina. 
(Por favor, mantenha a chave segura e tranque a máquina quando não estiver em uso)
Quando a chave é girada para a esquerda, ela está travada e a direita está destravada. 
Ela não pode ser ligada no estado travado. 
(A direção de travamento e destravamento pode ser invertida para diferentes lotes de máquinas)
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4. Instruções de iluminação do botão liga/desliga principal
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5. Descrição do módulo laser

5.1 Haste do Medidor Focal

Haste do Medidor FocalObjeto gravado
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5.2 Escudo do Laser

Depois de instalar o clipe longo, pressione firmemente um lado do clipe curto para permitir que o 
clipe curto entre no slot de cartão estreito.

Para instalar a proteção contra laser, o clipe longo deve ser inserido primeiro no slot de cartão largo.

12
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5.3 Assistência Aérea

Remova a proteção do laser antes de instalar o assistente de ar 
e reinstale a proteção do laser após instalar o assistente de ar.

Nota: Não há necessidade de instalar assistência de ar 
quando não estiver usando um compressor de ar!

Você só precisa remover o plugue de borracha quando a assistência de ar for usada. Instale o 
plugue de borracha quando a assistência de ar não for usada.
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A traqueia precisava ser cortada em 3 seções, e o 
comprimento de cada seção precisa ser ajustado 
de acordo com você.

A junta do tubo está conectada ao compressor de ar
 (recomenda-se usar um compressor de ar com vazão de ar de 40L/min)

Tubo de ar
(Corte em 2 segmentos)

Regulador de fluxo de ar

Conector de tubulação
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6. Controle a introdução do software e o método de download

6.1 Laser Explorer
       Laser Explorer é um software móvel gratuito e profissional que suporta Android Phone, 
Tablets, iPhone e iPad.

Link para Download: 

6.2 LaserGRBL
       LaserGRBL é um software gratuito e de código aberto que suporta computadores Windows.

Link para Download: https://lasergrbl.com/

6.3 LaserBurn
       LaserBurn é um software profissional pago que suporta computadores MAC/Linux/Windows.

Link para Download: https://lightburnsoftware.com/

IOS-App StoreAndroid-Google Play
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1. Clique na posição da caixa 
vermelha.

4. No estado ligado, pressione 
rapidamente o botão liga/desliga 
continuamente, depois que o 
dispositivo entrar no modo de 
distribuição de rede, a luz muda de cor 
e clique em Avançar.

5. Aguarde pacientemente e clique em 
OK após o sucesso.
(dispositivo o mais próximo possível 
do roteador)

2. Clique no dispositivo a ser 
conectado.

3. Basta preencher a senha do 
WiFi.

7. Como conectar o Laser Master 3 ao seu roteador wifi
7.1 Use o APP para se conectar à rede 
(atualmente suporta apenas OLM3 e novos dispositivos subsequentes)
(Conecte-se ao roteador Wifi, deve ser 2.4GWifi!)

Nota 1: A função WiFi de banda dupla do celular deve ser desligada para evitar falhas de conexão!
Nota 2: Mantenha a distância entre o dispositivo APP e a máquina dentro de 5 metros, quanto 
mais próxima a distância, melhor o sinal!
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7.2 Conecte-se ao WiFi (telefone celular e máquina estão na mesma rede local) (LaserGRBL)

1. Conecte a máquina ao LaserGRBL, 
digite "$74=WiFi name" na caixa vermelha 
e clique em Enter.

2. Digite "$75=WiFi password" na caixa 
vermelha e clique em Enter.

3. Digite "$WRS" na caixa vermelha e 
clique em Enter.

4. O IP da máquina na LAN.
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7.3 Conecte-se ao WiFi (telefone celular e máquina estão na mesma rede local) (LightBurn)

3. Em seguida, digite "$WRS" e clique em Enter, você obterá o IP 
da máquina na LAN.

2. Digite "$75=senha do WiFi" na caixa vermelha e clique 
em Enter.

1. Conecte a máquina ao LightBurn, 
digite "$74=WiFi name" na caixa 
vermelha e pressione enter.

7.4 Conectando a máquina

Clique nas opções da caixa vermelha na ordem da esquerda para a direita.

Nota 1: O módulo de laser correto deve ser selecionado!
Nota 2: O telefone e a máquina devem estar conectados ao mesmo WiFi! 
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Escolha uma imagem arbitrariamente.

1. Controle (controle o movimento da máquina)
2.Biblioteca (o software vem com imagens para escolher)
3.Texto (o software vem com um editor de texto)
4.Álbum (pode visualizar e selecionar imagens no álbum do telefone)
5.Histórico (os dados usados   podem ser chamados diretamente)
6.Arquivo (pode ler o arquivo de gravação)
7. Código de barras (software vem com editor de código de barras)
8. Código QR (o software vem com um editor de código QR)

1 2

3 4

5 6

7 8

8. Como gravar e cortar usando o Laser Explorer
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Configurações de parâmetros para gravação (referência)

Configurações de parâmetros para corte (referência)

1. Ao modificar os parâmetros na caixa vermelha, 
você pode alterar o tamanho e a posição da 
imagem, bem como a faixa de gravação da 
imagem de visualização.

2. Modifique os parâmetros na caixa vermelha 
para alterar o brilho, contraste e limites de preto 
e branco da imagem.

Nota: Os parâmetros são apenas para 
referência de aprendizado, e o uso real 
será afetado por fatores como material 
e espessura! Por favor, faça mais testes 
de acordo com a situação real!

1

2
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1. Clique nas opções da caixa vermelha na ordem da esquerda para a direita.

Aguarde pacientemente até que o arquivo seja carregado.
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2. Clique em "Executar" para iniciar a gravação ou corte.

3. Clique em "Confirmar".



9. Como gravar e cortar com LaserGRBL

Clique no botão na caixa vermelha para conectar o software à máquina.

Clique no botão na caixa vermelha para desbloquear os botões cinza.

9.1 Conecte a máquina

9.2 Botões de desbloqueio
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9.3 Gravação
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Nota: Os parâmetros de gravação são apenas para aprendizado e referência, e o uso real será 
afetado por fatores como materiais e imagens de gravação!

1. Clique no botão "Importar"
2. Selecione a imagem de gravação
3. Clique em "Abrir"
4. Ajuste de limite de brilho, contraste, preto e branco
5. Selecione "Rastreamento de linha a linha"
6. A qualidade é modificada para 10 linhas/mm
7. Clique em "Avançar"
8. A Velocidade de Gravação é modificada para 20.000 mm/min
9. Selecione "M4-Dynamic Power" para o modo laser
10. S-MAX 1000
11. O tamanho pode ser modificado de acordo com suas necessidades
12. Clique em "Criar"
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Clique no botão na caixa vermelha para visualizar o intervalo de gravação e, em seguida, ajuste a 
posição de acordo com o intervalo de gravação.

Clique no botão na caixa vermelha para iniciar a gravação.

Velocidade de Movimento

Após ajustar o ponto inicial de gravação, você 
deve clicar neste botão para registrar a posição, 
caso contrário o movimento será inválido!

Use os botões de direção de movimento para 
ajustar o ponto inicial da gravação.

Direção de Movimento
Distância móvel
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9.4 Corte

22© 2022 ORTUREN



Clique no botão na caixa vermelha para iniciar a gravação.

Velocidade de Movimento

Após ajustar o ponto inicial de gravação, você 
deve clicar neste botão para registrar a posição, 
caso contrário o movimento será inválido!

Use os botões de direção de movimento para 
ajustar o ponto inicial da gravação.

Direção de Movimento
Distância móvel

Clique no botão na caixa vermelha para visualizar o intervalo de gravação e, em seguida, ajuste a 
posição de acordo com o intervalo de gravação.

Nota 1: Os parâmetros de corte são apenas para aprendizado e referência, e o uso real será 
afetado por fatores como material e espessura!

Nota 2: O mesmo material, como a madeira, terá efeitos diferentes devido às diferentes idades 
das árvores e resinas. Para obter os melhores resultados, são necessárias várias tentativas!

1. Selecione "Vetorizar"
2. Clique em "Avançar"
3. A velocidade da borda é modificada para 100 mm/min
4. Selecione "M3-Constant Power" para o modo laser
5. S-MAX 1000
6. O tamanho pode ser modificado de acordo com suas necessidades
7. Clique em "Criar"

1
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10. Como gravar e cortar com LightBurn

1. Clique no botão "Criar manualmente"

2. Clique no botão "GRBL" e clique em "Avançar". 3. Clique em "Serial/USB" e clique em "Avançar".

10.1 Conecte a máquina
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4. Modifique "Comprimento do eixo X" e 
"Comprimento do eixo Y" para 400 mm.

6. Clique no botão "Concluir". 7. Clique no botão "OK".

5. Selecione a origem "Front Left", desligue o 
auto-homing e clique em "Next".
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8. Selecione "COM19". 9. Conexão bem-sucedida.
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1. Clique no botão "Abrir"

2. Selecione a imagem de gravação e clique em "Abrir".

1. Clique no botão "Cortes / Camadas".

2. Modifique a velocidade para 20000, "Pass 
Count" para 1 e "Power Max" para 100.
(Observe que a unidade é mm/m)

Nota: Os parâmetros de gravação são 
apenas para aprendizado e referência, e o
 uso real será afetado por fatores como 
materiais e imagens de gravação!

1

2

10.2 Gravação
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1. As coordenadas do ponto central da gravurang alcance
2. Tamanho da imagem de gravação
3. Relação do tamanho da imagem de gravação
4. A faixa de gravação efetiva da máquina

1 2 3 4

Clique no botão na caixa vermelha para 
iniciar a gravação.
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Modifique a velocidade para 100, "Pass Count" para 1 e "Power Max" para 100.
(Observe que a unidade é mm/m)

A imagem cortada deve ter linhas！

Você pode desenhar linhas 
usando as ferramentas 
incluídas no software ou 
importar um arquivo de linha 
existente.

10.3 Corte

29© 2022 ORTUREN



1. As coordenadas do ponto central da faixa de gravação
2. Tamanho da imagem de gravação
3. Relação do tamanho da imagem de gravação
4. A faixa de gravação efetiva da máquina

1 2 3 4

Clique no botão na caixa vermelha para 
começar a cortar.
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11.1 A máquina está conectada à rede (o celular e a máquina estão na mesma rede local) 
(LaserGRBL)

11. Como gravar e cortar usando o Web Controller

1. Conecte a máquina ao LaserGRBL, 
digite "$74=WiFi name" na caixa vermelha 
e clique em Enter.

2. Digite "$75=WiFi password" na caixa 
vermelha e clique em Enter.

3. Digite "$WRS" na caixa vermelha e 
clique em Enter.

4. O IP da máquina na LAN.
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11.2 Conecte a máquina (o celular e a máquina estão na mesma rede local) (LightBurn)

3. Em seguida, digite "$WRS" e clique em Enter, você obterá o IP 
da máquina na LAN.

2. Digite "$75=senha do WiFi" na caixa vermelha e clique 
em Enter.

1. Conecte a máquina ao LightBurn, 
digite "$74=WiFi name" na caixa 
vermelha e pressione enter.
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11.3 Computador conectado à máquina

1. Abra um navegador, digite o endereço IP da máquina e pressione enter.
2.Digite ""admin"" para o usuário e senha para entrar na interface de operação.

1

2
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11.4 Crie arquivos Ggode necessários para gravação ou corte do controlador web (LaserGRBL)

1. Após configurar os parâmetros no software, clique em "Arquivo" → "Salvar rápido".

2. Clique em "Salvar".

34© 2022 ORTUREN



11.5 Faça os arquivos Ggode necessários para gravação ou corte do controlador web (LightBurn)

1. Após configurar os parâmetros no software, clique em "Arquivo" → "Salvar rápido".

2. Clique em "Salvar".
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11.6 Gravação e Corte 

Aguarde pacientemente até que o arquivo seja carregado.

2.Clique em "Abrir".

1. Clique no botão dentro da caixa vermelha para abrir o arquivo Ggode salvo.
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4.Clique em "Verificado". 5.Clique em "Avançar". 6.Clique em "Iniciar".

3. Clique no botão dentro da caixa vermelha para iniciar a gravação ou corte.

37© 2022 ORTUREN



7.Clique em "Executar".
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