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urmăriţi-ne:  

 

 

 

 

Pentru a vedea întreaga colecţie de mape Die'sire DiesTM şi EmbossaliciousTM, şi 

pentru a afla mai multe despre GeminiTM şi a vă înregistra maşina, intraţi pe 

 

www.crafterscompanion.com/gemini 

 

 
 

În Marea Britanie contactaţi:  
Crafter's CompanionTM Ltd  
11 Collingwood House 
Collingwood Street 
Bishop Auckland, Co. Durham, 
DL14 8LG, UK  
Tel: +44 (0)1388 663251  

 În SUA contactaţi:  
Crafter's CompanionTM International 
3321 South Susan Street  
Santa Ana, CA 92704  
USA  
Tel: 800-399-5035   
 

 
 
 
 

Fabricat în China 
GEM-M-UG v.3.0 

http://www.crafterscompanion.com/gemini
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GHIDUL UTILIZATORULUI 
 
Felicitări pentru achiziţionarea maşinii de tăiat matriţe şi de profilat cu funcţie dublă 
GeminiTM. Oferind o deschizătură extrem de largă şi platforme supradimensionate, 
maşina  GeminiTM realizează tăierea de la margine la margine a materialelor cu 
dimensiunea tip scrisoare şi A4 precum hârtie groasă, carton, vinil, ţesătură şi folie.  
 
Este perfectă pentru toate tipurile de aplicaţii decorative şi artizanale – realizare de 
albume, de felicitări, înfrumuseţări ale hârtiei sau ţesăturii, decoraţiuni de masă şi 
multe altele.  
 
ÎN CUTIE 
________________________________________________________________  
 

 Maşina de tăiat matriţe şi 
calandru de profilat GeminiTM  

 Placă de tăiere transparentă 

 Placă de tăiere de bază 

 Placă de tăiere de metal  

 Inserţie magnetică 

 Inserţie de plastic  

  Suport de profilare din cauciuc 

 16 Die'sire DiesTM 

 3 mape de profilat EmbossaliciousTM  

 Cordon de alimentare 

 Ghidul utilizatorului  

 
 
OBSERVAŢIE PRIVIND PRESIUNEA 
 
Maşina GeminiTM este foarte puternică şi proiectată să exercite multă presiune – 
ceea ce permite tăierea unor matriţe foarte complicate. Această cantitate de 
presiune asupra matriţei poate fi mărită sau scăzută în funcţie de combinaţia de 
plăci şi inserţii pe care le folosiţi.  
 
 
AŞEZAREA TIP SANDVIŞ A PLĂCILOR 
________________________________________________________________  
 
Pentru a introduce o matriţă prin maşina GeminiTM trebuie mai întâi să o aşezaţi ca 
într-un sandviş între plăcile şi inserţiile incluse. Placa de tăiere şi placa de tăiere de 
bază trebuie să fie întotdeauna plăcile de sus şi de jos ale acestui sandviş. Acestea 
sunt singurele două plăci care trebuie să atingă rolele. Combinaţia dintre plăcile de 
tăiere este flexibilă. Combinaţia standard de început este după cum urmează (de 
sus în jos): 
 
 Placa de tăiere transparentă 
   Materialul de tăiat 
   Matriţa (partea cu lama în sus)  
   Inserţia magnetică 
   Inserţia de plastic 
 Placa de tăiere de bază 
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Această combinaţie este potrivită pentru majoritatea matriţelor subţiri de metal. 
Matriţele de metal mai groase (cum ar fi matriţele pentru mijloace mixte Crafter's 
CompanionTM sau alte mărci de matriţe cu concavitate) vor necesita o configuraţie 
diferită (a se vedea paginile 4-6). Recomandarea noastră este să începeţi 
întotdeauna cu acest sandviş când utilizaţi un nou stil sau o nouă marcă de matriţă 
de metal subţire – după aceea, dacă aveţi nevoie de mai multă sau mai puţină 
presiune, puteţi regla sandvişul în mod corespunzător.  
 
NOTĂ: Din cauza nivelului mare al presiunii în maşină, plăcile de tăiere se vor 
îndoi în mod natural de-a lungul timpului – acest fapt nu afectează 
performanţa plăcilor sau a maşinii, însă puteţi reduce îndoirea plăcilor rotindu-
le şi întorcându-le între fiecare trecere. De asemenea, sunt disponibile prompt 
plăci de înlocuit la crafterscompanion.com.   
 
 
UTILIZAREA INSERŢIILOR 
________________________________________________________________  
 
Pentru matriţele foarte complicate aţi putea adăuga inserţii suplimentare la sandviş 
pentru a mări cantitatea de presiune pe matriţă. Cele 2 inserţii suplimentare furnizate 
în cutie sunt următoarele: 
 

 Inserţia de metal: Această inserţie subţire poate fi adăugată la orice nivel al 
sandvişului pentru a mări presiunea, dar atunci când este aşezată deasupra 
materialului pe care îl tăiaţi veţi obţine o tăiere mai puternică.  

 Inserţia magnetică: Cea mai bună utilizare pentru inserţia magnetică este 
sub matriţă ca placă de poziţionare pentru a ţine matriţa în locaşul ei. Această 
inserţie nu trebuie folosită niciodată deasupra de matriţă, deoarece matriţa 
poate tăia direct prin inserţia magnetică.  

 NOTĂ: Pentru matriţele mai subţiri puteţi mări presiunea foarte puţin, 
utilizând pur şi simplu o bucată de hârtie ca inserţie suplimentară între 
inserţia de plastic şi placa de tăiere de bază. 

 
Recomandarea noastră este să reglaţi combinaţia de placă şi inserţie în funcţie de 
nivelul de complexitate al matriţei. Unele matriţe deosebit de complicate ar putea 
necesita să fie trecute prin maşină de 2-3 ori.   
 
NOTĂ: Inserţiile adiţionale nu sunt recomandate pentru matriţele simple, 
deoarece ar crea o presiune prea mare. Suprapresiunea pe o matriţă poate 
face ca materialul pe care îl tăiaţi să se curbeze sau să se deformeze, precum 
şi să mărească îndoirea plăcilor de tăiere. Recomandăm ca atunci când folosiţi 
o matriţă nouă pentru prima dată, să încercaţi diverse combinaţii de inserţie 
până când obţineţi rezultatul de care aveţi nevoie şi de care sunteţi mulţumiţi. 
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UTILIZAREA MAŞINII GEMINITM 
________________________________________________________________  
 
 
 

 
     Alimentare          Pauză/Reluare        Întoarcere 
 
 

 Aşezaţi maşina GeminiTM pe o suprafaţă uscată, plană.  

 Conectaţi cordonul de alimentare la spatele maşinii. 

 Apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni aparatul. 

 Introduceţi combinaţia de platforme în partea din faţă a maşinii. 

 Motorul va porni şi va trage platformele în maşină. 

 Motorul se va opri automat.  

 Îndepărtaţi combinaţiile de platforme din partea din spate a maşinii după ce 
se opreşte motorul.  

 Pentru a opri mişcarea înainte a platformelor, apăsaţi butonul pauză/reluare.  

 Pentru a relua mişcarea înainte, apăsaţi din nou butonul pauză/reluare. 

 Pentru a schimba sensul de mers şi a scoate platformele, apăsaţi butonul 
întoarcere.  

 
Maşina GeminiTM este echipată cu senzori de siguranţă pentru a preveni activarea 
accidentală a motorului. Utilizaţi numai platforme GeminiTM pentru a utiliza maşina în 
mod corect.  
 
Nu forţaţi intrarea platformelor în maşina GeminiTM. În cazul în care maşina 
GeminiTM simte că combinaţia este prea groasă pentru a trece prin role, va opri 
mişcarea înainte şi o va inversa în mod automat. Verificaţi combinaţia de platforme 
înainte de a o introduce din nou în maşină. De asemenea, verificaţi să nu încercaţi 
să tăiaţi sau să profilaţi prea multe straturi de material la un moment dat.  
 
 
TĂIEREA MATRIŢELOR SUBŢIRI DE METAL 
________________________________________________________________  
 
Combinaţie recomandată: Placa de tăiere de bază în partea de jos, apoi inserţia 
de plastic, inserţia magnetică, matriţa, materialul de tăiat, şi placa de tăiere 
transparentă în partea de sus.  
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 Începeţi cu placa de tăiere de bază (culoare mov) în partea de jos.  

 Puneţi inserţia de plastic peste aceasta.  

 Puneţi inserţia magnetică peste inserţia de plastic, cu partea cu magnet în 
sus. 

 Poziţionaţi matriţa de tăiat, cu partea cu lama în sus, cu faţa netedă orientată 
înspre inserţia magnetică.  

 Aşezaţi materialul peste matriţă.  

 Aşezaţi placa de tăiere transparentă peste materialul de tăiat. 

 Aliniaţi combinaţia de platforme şi introduceţi-o în maşina GeminiTM.  

 Daţi drumul la combinaţia de platforme odată ce motorul începe să o tragă în 
maşină.  

 
 
 
TĂIEREA UNOR MATRIŢE FOARTE COMPLICATE 
________________________________________________________________  
 
Matriţele foarte complicate, prin natura proiectării lor, ar putea necesita adăugarea 
plăcii de tăiere de metal în sandviş pentru a îmbunătăţi eficienţa tăierii şi de 
asemenea poate necesita să fie trecute prin maşină de două sau trei ori. Acest lucru 
nu are legătură cu cât de multă „presiune” este aplicată pe matriţă la tăiere, ci cu 
detaliile de proiectare ale matriţei pe care o tăiaţi.  
 
Combinaţie recomandată: Placa de tăiere de bază în partea de jos, apoi inserţia de 
plastic, inserţia magnetică, matriţa, materialul de tăiat, placa de tăiere de metal, şi 
placa de tăiere transparentă în partea de sus.  
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 Începeţi cu placa de tăiere de bază (culoare mov) în partea de jos.  

 Puneţi inserţia de plastic peste aceasta.  

 Puneţi inserţia magnetică peste inserţia de plastic, cu partea cu magnet în 
sus. 

 Poziţionaţi matriţa, cu partea cu lama în sus, cu faţa netedă orientată înspre 
inserţia magnetică.  

 Aşezaţi materialul peste matriţă.  

 Aşezaţi placa de tăiere de metal peste materialul de tăiat. 

 Aşezaţi placa de tăiere transparentă peste placa de tăiere de metal. 

 Aliniaţi combinaţia de platforme şi introduceţi-o în maşina GeminiTM.  

 Daţi drumul la combinaţia de platforme odată ce motorul începe să o tragă în 
maşină.  

 
 
MATRIŢE PENTRU MIJLOACE MIXTE DIE'SIRETM  
________________________________________________________________  
 
Matriţele pentru mijloace mixte Die'sireTM sunt fabricate mai adânci decât matriţele 
tradiţionale subţiri de metal, permiţându-vă să tăiaţi o varietate de materiale diferite 
pentru proiectele dumneavoastră cu mijloace mixte. Deoarece acestea sunt puţin 
mai adânci, va trebui să modificaţi combinaţia de plăci pentru a compensa acest 
lucru.   
 
Combinaţie recomandată: Placa de tăiere de bază în partea de jos, apoi inserţia 
de plastic, inserţia magnetică, matriţa, materialul de tăiat, şi placa de tăiere 
transparentă în partea de sus.  
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 Începeţi cu placa de tăiere de bază (culoare mov) în partea de jos.  

 Puneţi inserţia de plastic peste aceasta.  

 Poziţionaţi matriţa de tăiat, cu partea cu lama în sus, cu faţa netedă orientată 
înspre inserţia de plastic.  

 Aşezaţi materialul peste matriţă (până la 6 bucăţi de ţesătură subţire).  

 Aşezaţi placa de tăiere transparentă peste materialul de tăiat. 

 Aliniaţi combinaţia de platforme şi introduceţi-o în maşina GeminiTM.  

 Daţi drumul la combinaţia de platforme odată ce motorul începe să o tragă în 
maşină.  

 
NOTĂ: Imaginea de mai sus arată 6 straturi de material de bumbac subţire – 
matriţele pentru mijloace mixte Die'sireTM vor tăia o varietate de materiale 
diferite, însă vă recomandăm ca grosimea totală a materialului pe care îl tăiaţi 
să nu fie mai mare de 2 mm. Eficienţa matriţei şi cea a maşinii vor diferi în 
funcţie de densitatea materialului, aşadar fiţi atenţi când încercaţi materiale 
noi.  
 
 
PROFILARE CU MATRIŢE CRAFTER'S COMPANIONTM 
________________________________________________________________  
 
Combinaţie recomandată: Placa de tăiere de bază în partea de jos, apoi inserţia 
de plastic, matriţa, materialul de profilat, suportul de profilare din cauciuc, şi placa de 
tăiere transparentă în partea de sus.  
 
 



 9 

  
 
 
 

 Începeţi cu placa de tăiere de bază (culoare mov) în partea de jos.  

 Puneţi inserţia de plastic peste aceasta.  

 Poziţionaţi matriţa de tăiat, cu partea cu lama în sus, cu faţa netedă orientată 
înspre inserţia de plastic.  

 Aşezaţi materialul peste matriţă. Important: Dacă tocmai aţi tăiat matriţa, 
materialul se va afla încă înăuntrul matriţei – nu îl scoateţi. Îndepărtaţi inserţia 
magnetică şi/sau placa de tăiere de metal, şi continuaţi după cum urmează cu 
matriţa la locul ei:  

 Aşezaţi suportul de profilare din cauciuc peste material. 

 Aşezaţi placa de tăiere transparentă peste suportul de profilare din cauciuc. 

 Aliniaţi combinaţia de platforme şi introduceţi-o în maşina GeminiTM.  

 Daţi drumul la combinaţia de platforme odată ce motorul începe să o tragă în 
maşină.  

 
 
PROFILAREA CU MAPE 
________________________________________________________________  
Combinaţie recomandată: Placa de tăiere de bază în partea de jos, apoi mapa de 
profilare cu materialul înăuntru, şi placa de tăiere transparentă în partea de sus.  
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 Aşezaţi materialul de profilat în mapa de profilare. 

 Aşezaţi mapa de profilare între placa de bază (mov) şi placa transparentă.   

 Aliniaţi combinaţia de platforme şi introduceţi-o în maşina GeminiTM.  

 Daţi drumul la combinaţia de platforme odată ce motorul începe să o tragă în 
maşină.  

 
NOTĂ: Dacă utilizaţi un material foarte subţire (precum hârtie pergament sau 
acetat de celuloză), puteţi scădea presiunea aşezând o bucată de hârtie indigo 
subţire înăuntrul mapei de profilare.   
 
 
 
DEPANARE 
________________________________________________________________  
 
Nu este curent. Dacă maşina GeminiTM nu porneşte verificaţi ca ştecherul să fie 
introdus complet în partea din spate a maşinii, şi ca ştecherul să fie introdus complet 
în priza de perete. Verificaţi ca priza de perete să aibă curent, conectând-o la un alt 
dispozitiv.   
 
Maşina GeminiTM se opreşte şi merge în sens invers: Verificaţi combinaţia de 
platforme înainte de a o introduce din nou în maşină. Verificaţi ca plăcile să fie 
corect aliniate şi ca materialul să nu iasă în afară sau să atingă interiorul maşinii. De 
asemenea verificaţi că nu încercaţi să tăiaţi sau să profilaţi prea multe straturi de 
material la un moment dat.  
 
Maşina GeminiTM se opreşte după 60 de minute de utilizare continuă: Maşina 
GeminiTM este echipată cu un senzor termic pentru a proteja motorul. Lăsaţi aparatul 
să se răcească timp de 25 de minute înainte de a relua utilizarea.  
 
Profilare sau tăiere superficială. Verificaţi ca mapa sau matriţa să nu fie 
deteriorată. Adăugaţi o inserţie peste placa de tăiere de bază pentru a mări 
presiunea.  
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ÎNGRIJIRE GENERALĂ ŞI INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA 
________________________________________________________________  
 

 Pentru a curăţa maşina, ştergeţi exteriorul cu o lavetă moale, uscată. Nu 
utilizaţi materiale de curăţare abrazive sau bureţi cu suprafaţa aspră. 

 Acest produs este menit pentru copiii cu vârsta de peste 14 ani şi nu trebuie 
să fie utilizat de copii mai mici fără supravegherea unui adult.   

 Nu puneţi mâinile pe plăci sau alte părţi aflate în mişcare.  

 Reţineţi faptul că îmbrăcămintea largă se poate prinde între plăci şi poate fi 
trasă în maşină.  

 Nu dezactivaţi senzorii de siguranţă şi nu anulaţi comenzile motorului.  
 
 
GARANŢIE LIMITATĂ 
________________________________________________________________  
 
Crafter's CompanionTM garantează maşina GeminiTM împotriva defectelor de 
materiale şi fabricaţie în condiţii de utilizare normale de către consumator pentru un 
an (sau mai mult în funcţie de regulamentele specifice ţării) de la data achiziţiei 
iniţiale din comerţ. În timpul acestei perioade de garanţie, dacă se produce o 
defecţiune la maşina GeminiTM, şi urmaţi instrucţiunile pentru a returna maşina 
GeminiTM, la opţiunea dvs. şi în măsura în care permite legea, noi vom efectua 
următoarele: fie (i) vom repara maşina GeminiTM utilizând piese noi sau 
recondiţionate, (ii) fie o vom înlocui cu o maşină nouă sau recondiţionată care este 
echivalentă cu maşina care urmează a fi înlocuită, sau (iii) vă vom rambursa total 
sau parţial preţul de achiziţionare al maşinii. Toate piesele şi maşinile înlocuite  
pentru care se dă rambursare vor deveni proprietatea noastră. Această garanţie 
limitată se aplică numai componentelor hardware care nu au fost implicate în 
accidente, utilizare necorespunzătoare, neglijenţă, incendiu sau alte cauze externe, 
modificări, reparaţii sau utilizare comercială. Pentru informaţii complete privind 
garanţia limitată, vizitaţi www.crafterscompanion.co.uk sau 
www.crafterscompanion.com.  
 
 
 
 
 
 

http://www.crafterscompanion.co.uk/
http://www.crafterscompanion.com/

