
BIG SHOT
LIS NA PAPÍR STARTER KIT

Seznamte se – Big Shot – Lis na papír. Stroj s ručním pohonem (s klikou) na vyřezávání
a embossování. Vyřezává a embossuje  papír,  látku, hliníkovou fólii, korek, pěnovou gumu, kůži, plsť, 
foamiran, fólie, pergamen aj., vše do šíře 15,2 cm (max. šíře průchodu strojem). Skvělý pomocník při 
tvoření. S jeho pomocí dokážete vyrábět krásná přání, brože, šperky a jiné dekorace nejen z papíru, 
ale také z různých materiálů.

Sada obsahuje:
•	 Big Shot
•	 Základní desku (standard Platform)
•	 Vyrovnávací desku (Thin Die Adapter)
•	 Akrylové desky (pár)
•	 Vyřezávací nůž Bigz 
•	 Sadu kovových vyřezávacích šablon
•	 Látku (100% bavlna)
•	 Sadu papírů s potiskem (14 x 16,5 cm, 10 listů)

Návod k sestavení přístroje
Odstraňte ochrannou krytku a nasuňte kliku. Do kliky vložte podložku, zastrčte šroubek
a nasuňte kliku na hřídel. Šroubek utáhněte a nasuňte krytku (End Plug). Čas od času zkontrolujte 
šroubek a utáhněte. 

Co Big Shot umí?
•	 vyřezávat pomocí vysokých vyřezávacích nožů a nízkých kovových šablon
•	 embossovat  – vytvořit plastický reliéf pomocí embossovacích kapes  – imitace ražby

Tenké kovové vyřezávací šablony
Na e-shopu najdete jak základní tvary (kolečka, obdélníky, čtverce, srdíčka), tak různé motivy (květi-
ny, zajíce, slepice, motýlky, kočky, ale i číslice a písmena). Když si koupíte startovací sadu BIG SHOT 
STARTER KIT, řadu vyřezávacích kovových šablon najdete v balení.
Řezná plocha šablon není příliš vysoká, s jejich pomocí vyseknete pouze karton nebo pěnovou gumu 
a foamiran.
Připravte si sendvič ve složení:
•	 základní deska
•	 vyrovnávací deska
•	 akrylová deska
•	 materiál, ze kterého chcete vyřezávat (karton, pěnovku, foamiran)
•	 vyřezávací šablonu položte řeznou stranou směrem k vyřezávanému materiálu
•	 nahoru opět akrylovou desku

Akrylové desky chrání válec uvnitř stroje před poškozením. Tento sendvič vložte do Big Shotu
a začněte točit klikou. Při průchodu sendviče Big Shotem se vytvoří tlak a šablony vyseknou poža-
dovaný tvar. Při průchodu sendviče strojem bude strojek klást lehký odpor. Pokud by byl odpor příliš 
velký, zkontrolujte, jestli nemáte sendvič příliš vysoký.
Používáte-li vyřezávací šablony hodně členité, projeďte raději Big Shotem sendvič několikrát tam
a zpět tak, aby se šablona dobře vysekla ve všech otvorech. U těchto šablon můžete využít výbor-
nou pomůcku – kartáček s houbičkou. Šablonu po vyřezávání položte papírem směrem k houbičce a 
kartáčkem přes ni několikrát přejeďte tam a zpět. Všechny malé vyřezané kousky se uvolní a zůsta-
nou na houbičce a vy je jen vytřepete do koše. Součástí kartáčku je i bodec a malé dlátko, které se 
vysunují z boku na stejném principu jako propiska a které pomohou dostat papír z šablony (ukázku 
najdete v našem blogu).

Vysoké nože                               
Vysoké nože jsou z oceli a jsou zapuštěny pro bezpečnost při práci v pěnové hmotě. Tuto pěnovou 



hmotu nikdy neodstraňujte! Vysoké nože dokáží vyseknout papír ve více vrstvách a také jiné mate-
riály jako kůži, filc 140g i 300g (2 mm), látku (často se také Big Shot používá pro patchwork), tenký 
korek, pěnovou gumu, glitrové papíry, fólie, celofán i tenkou hliníkovou fólii (např. z použitých ple-
chovek od nápojů) aj.

Složení sendviče:
•	 akrylová deska
•	 vysoký nůž
•	 vyřezávaný materiál 
•	 nahoru opět akrylová deska
V tomto sendviči nebudete používat základní desku.

Embossing
Pro embossování používáme embossovací plastové dvojité kapsy, které po průchodu strojem zane-
chají na materiálu plastický vystouplý motiv, který imituje ražbu. 
Sendvič pro emboss je ve složení: 
•	 základní deska (bez vyrovnávacích desek)
•	 akrylová deska
•	 embossovací kapsa s vloženým materiálem 
•	 nahoře bude opět akrylová deska

Po projetí Big Shotem se plastický motiv z kapsy vlisuje do vloženého materiálu. Embossovací kapsy 
vkládejte do Big Shotu vždy hřbetem kapsy napřed, předejdete tak jejich poškození. 

Tip: Kromě papíru můžete vyzkoušet embossovací kapsy na kůži nebo kovové hliníkové fólie.

Akrylové desky jsou spotřební materiál, časem se začnou prohýbat a při častém používání nožů
a vyřezávacích šablon se desky poškrábou – desky pravidelně otáčejte a střídejte. Pokud je nebu-
dete otáčet, vytvoří časem „kolébku“ a bude se s nimi hůře pracovat a mohou i prasknout. Pokud 
máte desky příliš zničené, můžete je jako náhradní díl dokoupit na e-shopu. Na jejich opotřebení se 
záruka nevztahuje.
Při práci s deskami se do nich časem zapracují i zbytky vyřezávaných materiálů. Desky můžete umýt 
pod horkou vodou pomocí kartáčku a tekutého mýdla nebo prostředku na nádobí – tím odstraníte 
zbytky. Pomocí horké vody a mírného tlaku pak můžete desky vyrovnat.

Bezpečnostní pokyny:
•	 pečlivě si prosím pročtěte přiložený návod
•	 nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí stroje
•	 samostatná práce s Big Shotem není vhodná pro děti do 6 let, od 6 let pouze s dohledem dospělého
•	 používejte náhradní díly doporučené výrobcem
•	 používejte pouze uvnitř
•	 přístroj používejte na rovném, hladkém, čistém povrchu, stabilním a neklouzavém
•	 žádná část stroje nesmí viset volně mimo podložku
•	 nezatěžujte stroj nadměrně – toto nebude uznáno jako reklamace

Tip: Starší přístroje mají vyrovnávací desky spojené se základní deskou šroubky a při práci s em-
bossovacími kapsami se vyrovnávací desky odklápěly. Při práci s vyřezávacími šablonami tyto desky 
dávejte do přístroje napřed vždy tou stranou, kde jsou umístěny šroubky. Při opačném postupu by 
se mohly vyrovnávací desky zvlnit a v místě, kde jsou uchyceny šroubky, by se mohly desky odlomit. 


