
 
 

Řezací plotr GCC 
Rychlá instalace 

 

Děkujeme za nákup plotru GCC. Tento dokument 

popisuje rychlou instalaci řezacího plotru. Více informací 

naleznete  v manuálech,  které  jste  obdrželi  s nákupem 

řezacího plotru. 
 
 
 

Krok 1 – kontrola balení 
 

Zkontrolujte si obsah balení podle manuálu k řezacímu 

plotru. Následující součástky by měli být součástí balení 

všech typů strojů. 
 

 Řezací plotr GCC 

 Instalační CD 

 AC napájecí kabel, USB kabel, RS-232 kabel 

 Pinzeta 

 Gelová krycí páska 

 
Krok 2 – Připojení a instalace 

 
1.   Zapněte řezací plotr a připojte ho pomocí USB 

do počítače. Po chvilce bude zařízení nalezeno. 

V tuto chvíli NEODPOJUJTE USB, dokud neskončí 

instalace. 

2.   Vložte CD do  CD-ROM mechaniky. Po vložení 

CD-ROMu  vyberte z nabídky model stroje a 

vyberte verzi Vašeho operačního systému a typ 

procesoru – 32 bitová nebo 64bitová. (Například 

Win 7/ Vista / XP [32-bit driver] 

* Model RX je použit jako příklad k ilustraci kroků 

instalace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.   

Kliknutím na tlačítko „Next ->“ spustíte instalaci 

driveru. 
 

 
 

Poznámka: Nejnovější drivery naleznete na 

stránkách www.refo.cz v sekci podpora -> soubory 

ke stažení. 
 

 
4.   Instalace může zabrat několik minut. 

Po dokončení instalace uvidíte zprávu, která 

informuje o nainstalování driveru. Kliknutím na 

tlačítko OK máte plotr nainstalovaný. 

Instalace řezacího softwaru 
 
 
Obsahem balení je i řezací software GCC GreatCut. 

Následujte kroky v tomto rychlém návodu k jeho 

úspěšné instalaci 

Klikněte   na   tlačítko „Online registration“  v menu 

instalačního CD nebo jděte na stránku 

http://gccvoucher.eurosystems.lu/ 
 

1.   Vložte  sériový  kód  k softwaru,  který  můžete 

nalézt buď nalepený na CD nebo na papírovém 

obalu                                od                                CD. 
 

 

 

2.  Pokračujte  instalací,  vložte  Vaše  kontaktní 

údaje (nejdůležitější je email) a zkontrolujte si, 

že vkládáte všechny údaje bez háčků a čárek. 

Po potvrzení těchto údajů Vám dojde email 

obsahující registrační údaje. Poznámka: Na 

freemaily jako seznam, centrum, gmail   může   

doručení   emailu   chvilku   trvat. Buďte trpělivý. 

3.   Nyní nainstalujte GCC  GreatCut  z Instalačního 

CD kliknutím na GreatCut -> Install GreaCut 

4.   Po instalaci  restartujte  PC,  spusťte  program 

a vložte licenční údaje, které jste obdrželi 

emailem. 

5.   Více informací k řezacímu softwaru GCC 

GreatCut naleznete v příslušném manuálu. 

http://www.refo.cz/
http://gccvoucher.eurosystems.lu/

