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I. Мерки преди работа
Следните мерки трябва да се извършват всеки ден преди работа с машината.
1.

Проверете нивото на маслото в картера.

2.

Не използвайте машината преди да се уверите, че нивото на маслото е достатъчно.

3.

Уверете се, че налягането на въздуха е достигнало стойност 0.5 MPa.
* (Необходимо е, когато компресора е спрян временно за обедна почивка или подобно.)
Ако налягането на въздуха е по-малко от необходимото е възможно да се възникнат
смущения в работата на някои части.

4.
5.

Проверете калера за достатъчно конец в него преди работа.
Ако искате да започнете веднага работа след включване на машината, първо направете тестов шев на
отделно парче материал, след това ако всичко е наред започнете работа.

6.

За да осигурите правилна работа на сензорите, почистете с въздух около тях, за да
премахнете мъх или прах, породен от конците и материала. Извършвайте почистването
минимум веднъж дневно.

Мерки преди употреба
1.

При работа с по-широк детайл, сгънете детайла към вас и придържайте с ръка по време на
работа. Ако не придържате материала е възможно да се получи деформиране на
материала в края.

2.

При използване на някои програми е необходимо да поставите ръка на детайла в прая на
шиене.

3.

Винт в основата на крачната бара

1
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1)

Не разхлабвайте винта 1 в основата на
крачната бара. Ако винта е разхлабен ще
се промени тайминга на ходещото краче.

2)

Ако се налага да разхлабите винт 1 го
направете, когато крачето е в долна позиция в
контакт с иглената плоча.

II. Конфигуриране на машината

D

Q

A

K

B

G
O

C

I
T
H

E
S

N
F
P
L
M
J

R

K Устройство за навиване на калер
L Устройство за корекция скоростта на въздуха
M Станок
N SS52 Щаплер (опция)
O Защитна преграда (опция)
P Ключ за магнит-вентил
Q Material end sensor
R 2-педал (опция)

A Глава на машинатаDLU-5498N-7)
B Старт бутон
C Оперативен панел
D Поставка за конците
E Горен манипулатор
F Спомагателен плот
G Плот на машината
H Захранващ
ключ

S Устройство за навиване
на калер (опция)

I Контролна
кутия

T Пистолет за
въздух

J Станок
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III. Общ изглед
Машината разполага с долен и променлив горен транспорт, рязане на конците, вдигане на крачето, горен
и долен манипулатор на материала, контролирани от електроника (за цялата система), операционен
панел и спомагателна маса.
(Главата на машината е DLU-5498N-7 , специално проектирана за AE-200A.)
Щаплер (SS52), педал с две позиции, устройство за навиване на калер и устройство за следене обема на калера са опции.

1. Характеристики
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

За работа с машината не са необходими уменияl (дори неквалифициран персонал може да работи с
качеството и скоростта на квалифициран оператор)
Повишена е производителността. (Окомплектоването на двете парчета материал е ръчна работа,
съединяването на детайлите е автоматичен процес.)
Повишено е качеството, за да се гарантира надеждността. (Машината съединява детайли с постоянен шев
и качество за да постигне еднаквост на шева и детайлите)
В зависимост от желанието на оператора е възможно да се работи и странично ръчно или автоматично
чрез педал прав или седнал.
Педалът с две позиции осигурява прецизно залагане на материала на машината.
Дължината на шева може да се настройва от 1 до 30 мм.
Различни настроики за материала могат лесно да се регулират.

2. Спецификации
1

Работна скорост

200 до 3,500 бода/мин

2

Стъпка на бода

0 до 4 mm

3

Горен набор

8 mm (макс.)

4

Вдигане на крачето (макс.)

10 mm (пневматично)

5

Дължина на шева

1 до 30 mm

6

Система игли

DBx1 #9 to #18 (Standard: #11), 134 #75 (JE type)

7

Шевно състояние
A) Извивка
B) Размер на детайла
C) Брой катове на материала

100 mm радиус или повече
1,500 (дължина) x 500 (ширина)
2 или 1

8

Консумирана мощност

220VA

9

Захранване

3-фази 200 до 240 V
1-фаза 200 до 240 V

10

Височина на масата

Регулируема между 820 до 1,020 mm (стандартно: 917 mm)

11

Размери на машината

2,375 (Д) x 1,200 (Ш) x 1,150 (В) (mm)

Спомагателен
плот

Стандартен: 1,200 (Д) x 550 (Ш) mm

12

Щаплер

SS52

13

Педал с 2 позиции

Педал за краче горе/долу и двустъпков старт; превключване на бърза/бавна работа

14

Тегло

135 кг (с всички инсталирани опции)

15

Шум

Декларация
- Еквивалентна постоянна емисия ниво (LPA) на работната станция: A-стойност от 80 dB;
(включващо KPA= 2.5 dB); съгласно ISO 10821-C.6.3
-ISO 11204 GR2, за работен цикъл: 4 s ON and 7 s OFF.
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IV. Инсталиране
1. Височина на плота
Внимание :

При регулиране височината на плота използвайте двама работника, които да захванат
плота в четирите му края.

917 mm (Standard)

Плота може да се регулира на височина между 820
и 1 020 мм. Стандартната височина е 917 мм.

1)
2)
3)

Инсталирайте станока на равна повърхност.
Колелата 1 трябва да се застопорят с лост 2.
Разхлабете шестте болта 3 монтирани на
левия и десния крак на станока за регулиране
на височината.

1)
2)

Инсталирайте станока на равна повърхност.
Колелата 1 трябва да се застопорят на позиция
ON на лоста 2.
Разхлабете шестте болта 3 на левия и десния
крак на станока за регулиране на височината на
плота.

3

3

1

2

[Височина на допълнителния
плот]

3)

3

1

2
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2. Спомагателна маса
Внимание :

За да предотвратите нараняване от падащи части, използвайте двама работника за
сглобяването. При съединяване на двата плота, пазете ръцете или пръстите си от
прещипване или притискане между тях.
Настроите височината на спомагателния плот
спрямо плота на машината.

3. Сглобяване на основен и спомагателен плот
Внимание :

При използване на инструменти, внимавайте да не се нараните от тях или от частите
на плотовете.
Фиксирайте планка 1 и съединителна пластина 4 с 3
бр. винт за дърво 2 на спомагателния плот 3.
Монтирайте съединителната планка на плот 7 с
винтове 5 и шайба 6.

1
4
3

7
6
2
5

4. Монтиране носача на панела
Внимание :

При използване на инструменти, внимавайте да не се нараните от тях или от
подвижните части.
Инсталирайте носача на панела 1 на спом. Плот 2 с четири
винта за дърво 3 и четири шайби 4.

1

2

4
4
3

3
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5. Свързване на панела
Прекарайте буксата на панела 1 през отвора на
планката 2.
2

1

Поставете панела 3 на планката за него.

3

2

Прекарайте буксата на панела 1 през отвора за
кабели на контролната кутия 4.

4
1

Отворете контролната кутия и свържете буксата 1
от кабела на панела към конектор CN34 от платката.

1
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6. Смазване
Внимание :

При обръщане главата на машината пазете пръстите си от нараняване.
Преди работа с машината
1) Сложете магнит 1 в отвора за източване
на масло в картера.
2) Напълнете картера 2 с JUKI New Defrix Масло
No. 1 до достигане на маркерl HIGH ( A).
3) Когато маслото достигне позиция LOW
маркер B, допълнете с посоченото масло.
4) Ако смазването е нормално, при работа на
машината ще видите пръски от маслото в
прозорец 3 на машината.
5) Пръските на масло през прозорчето нямат
отношение към нивото на масло в картера.

1
2

A
B

3

1. При първоначална употреба на
машината или ако не е използвана
дълго време, нека машината да
поработи около 10 мин, като
използвате бутона за навиване на
калер.
2. Ако използвате различно масло от
препоръчаното
от
JUKI's
са
възможни повреди.

7. Инсталиране на поставката за конци
1)
2)

1
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Сглобете поставката за конци. Поставете
сглобената поставка в отвора на плота.
Стегнете гайка 1 за да застопорите
поставката към плота.

8. Отстраняване на капаците
1)

Отстранете капака на горния манипулатор 1.

2)

Поставяйки пръстите си на лост 2,
повдигнете за освобождаване на
манипулатор 4.

3)

Завъртете горния манипулатор за да
отстраните капака 3 на долния манипулатор.
След отстраняване на капаците, поставете манипулатор 4 в
нормална позиция за работа.

4)

За достигане на работна позиция, завъртете
манипулатор 4 до достигане на стопер 5 и
натиснете манипулатор 4 надолу 6.

1

4

2

3

5

Ако натиснете по посока 6 преди
достигане на стопер 5, сензора 7
ще бъде в контакт с плота и може
да се повреди.
7

6
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9. Вдяване на машината
Внимание :

За да предотвратите нараняване от внезапен старт на машината, изключете
захранването преди операцията.

3

A
1
2

9

4
8

!0

5

7

6

!1
!2
!3

Вденете машината по показаната последователност на фигурата.
Поставете водача на конеца А на горната повърхност на главата преди вдяване.
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10. Настройка стъпката на бода
Стъпка на долния транспорт
1) Завъртете бутон 1 по посока на стрелката до
достигане на желаната стойност с маркер А
на машината.
2) Изписаните цифри са в милиметри (mm).
3) За промяна стъпката на бода от голяма към малка,
завъртете бутон 1 с натискане на лост 2 по посока на
стрелката.

A

2

Стъпка на горния транспорт
Съгласно "VI -18. Корекция стъпката на бода

1

на долния транспорт” и настройка на горния
транспорт.

11. Поставяне на игла
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.

D

2

* Изключете захранването на машината.
Използвайте игли DBx1 (DPx1 за DP тип шевна
машина).
1) Завъртете шайбата до достигане горна позиция
на игленика.

B

A

2)

C
1

3)
4)
5)
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Разхлабете винт 2. Задръжте иглата 1 така, че вдлъбнатина А
да сочи в посока В.
Поставете иглата нагоре по посока на стрелката
до достигане на крайна позиция.
Стегнете винт 2.
Уверете се, че канал С на иглата е по посока D.

12. Зареждане на калер
1)
1

2)

3)

2

Поставете калера така, че конеца в него да
се върти по посока на часовника и го
поставете в совалката.
Прекарайте конеца през прорез 1 на
совалката.
Изтеглете
конеца
под
пластината 2 за да осигурите опън на
конеца.
Уверете се, че калера се върти по посока на
стрелката при изтегляне на конеца 3.

3

13. Свързване и настройка на въздух
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването и се уверете, че машината не
стартира дори при натиснат педал.

1)
D

C

2)

4

3)

1

2

3

Поставете шлаух 1 в бърза връзка 2, доставена с
машината.
Съединете части 2 и 3 на бързата връзка,
докато чуете кликване.
Настроите работното налягане на 0.5 MPa (5
kgf/cm2). Ако налягането е малко, изтеглете
нагоре и завъртете врътка 4 по посока на
часовника С.
Ако налягането е много голямо, завъртете по
посока обратна на часовника D. Когато
налягането е 0.5 MPa (5 kgf/
cm2), натиснете надолу 4 за да фиксирате.
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V. Инсталиране на допълнителни устройства
1. Инсталиране на педал с две позиции
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.

1

2

1�� Прекарайте кабела на педала 2 през отвора на
контролната кутия 1.
2�� Включете буксата към CN41 слот на платката. Свържете
кабел за маса 3 към контролната кутия.

3
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1 Ляв педал, педал с две позиции (ръчен старт, пауза).
1�� Поставете детайл на машината в режим за ръчен старт. Лампата на
ръчния бутон за старт ще започне да примигва. Когато натиснете педала
за първа стъпка, крачето ще слезе в долно положение и ще притисне
материала. При натискане на педала за стъпка две в най-долна позиция,
машината ще започне работа. При натискане на педала за първа стъпка,
крачето ще се позиционира в горна позиция. При натискане на педал 2
отново, машината ще спре работа в режим Пауза. При натискане отново,
машината ще продължи работа.
1

2

2 Десен педал (смяна между бърза и
бавна скорост на работа)
1 При натискане на педала по време на работа,
скоростта ще се промени от висока към ниска.
При натискане на педала по време
на Пауза, машината ще отдреже конците и ще спре работа.

2. Инсталиране на щаплера
Внимание :

Уверете се, че машината е изключена от захранването преди извършване на
операцията за да предпазите частите от късо съединение.

Магнит-вентил на
щаплера
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7
3

2

4

5
1

6

1��

Инсталирайте магнит-вентил 1 на монтажна планка 3 с винтове 2.

2�� Поставете цилиндъра за притискане на материала 4от страна на машината с винтове 5. Разпънете
накрайника на цилиндъра 6 , за да се уверите, че леко докосва детайла.
3��

Прекарайте шлаух Ф4 (7) от магнит-вентила през отвора на плота и го свържете с цилиндър 4.
4

Поставете планка на основа 8 с винтове 9.

9

8

!0

5
Временно поставете долната междинна релса 11 на
станока с винтове 12 и 13. После разхлабете гайки 14 и 15.

12 13
14 15
11

− 1�−

6��

Монтирайте основата на щаплера
на релса 11 с гайки 16, 17 и 18.

16 17 18

7)�� Преместете основата на щаплера
така, че лоста 19 да застане под планка 8.
Тогава стегнете винтове 12 и 15,
които оставихте незатегнати в стъпка 5.

8

19

Навътре

22

8�� Разклонете шлауха на пистолета. Свържете шлауха към
Ф6 куплунг 21, идващ от магнит-вентила на щаплера 20. (виж
диаграмата за свързване на въздух).

21
20
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9��

Свържете кабела на щаплера 22
към куплунг CN46 на платката в
контролната кутия.

Платка

PCB

Схема за въздух
МВ за цилиндър за крачето
Лост за крачето

МВ за
задържане на
мат.
към 18
МВ на щаплер
Stacker solenoid valve

Извадете шауха и
свържете разклон.

Пистол
ет
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Държач
на мат.

・Настройка държач за материала
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете машината от захранването и се уверете, че
машината не стартира дори при натиснат педал. Пазете ръцете и пръстите си от
нараняване.

1�� Настроите натиска на държача за материала 1 така, че
да притиска леко два пласта от материала и да позволява
тяхното леко измъкване от щаплера. Настроите прецизно
разстоянието А.
2�� За настройка на натиска разхлабете гайка 2 и завъртете
главата обратно на часовника за намаляне на натиска и по
часовника за увеличаването му.

2
1

3��

дясно

ляво
B

A
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Подложката В е консуматив. При износване я
подменете (номер на част: 18072603)

・Инсталиране предпазителя за щаплера
Внимание :

За да предотвратите нараняване, уверете се, че частите са сглобени и винтовете са
стегнати.
Инсталирайте предпазителя за щаплера на плота на машината.

Плот на машината

Планка В
Предпазител В
Монтажен болт

Планка А

Предпазител А

Предпазител С
Предпазител D

Перчата гайка

1��
2��
3��

Разхлабете планки А и В за да монтирате в тях планки А и В.
Сглобете по скицата по-горе планките и стегнете болтовете.
Позиционирайте предпазител D на пода и стегнете перчатата гайка.
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・Настройка тайминга на щаплера
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете машината от захранването и се уверете, че не
стартира дори при натискане на педала.

1�� Настроите тайминга на щаплера така, че детайла да
бъде разположен по дългата си страна симетрично на
поставката е да бъде застопорен стабилно.

ℓ (Заден държач)
≒ ℓ’ (Преден държач)

ℓ

ℓ’

За по-къса дължина на детайла, която е 650 мм,
настроите броя бодове от панела и щаплера така,
че детайла да бъде захванат след завършване на
операцията.
Преден
държач

дължина650m
m

дължина500m
m

Настройка от панела
1 Изведете екран за работа на панел 1.

2

2 Натиснете бутон 2 за да промените екрана на
дисплей 1.

1

3
5
4

3
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Натиснете бутон 3 за извеждане на S01
режим Старт на панел 1.

4 Натиснете бутони за избор 4 до намиране на (S131) за позиция на щаплера. Натиснете бутон 5 за
задаване брой бодове 6, по които държача на материала ще бъде настроен за работа спрямо
дължината на детайла.
6

След завършване на настройката натиснете бутон за готовност 2 и изпълнете тестово
шиене.

2��
Заден държач на
детайла

За да извадите задържания детайл променете стойността на магнитвентила. След изваждане на детайла, върнете щаплера в изходна
позиция.

Магнит-вентил бутон

За освобождаване
на държача

За настройка на
държача

3�� За да увеличите броя захванати детайли, променете
позицията на поставка 4 на щаплера..
4

1 Махнете пин 1, изтеглете застопоряващ пин 2,
разхлабете 3 и смъкнете позицията на поставка 4.

3 Позиционирайте поставка 4 на желаната
височина. Поставете застопоряващия пин 2 в
отвор 5, фиксирайте с пин 1 и винт 3.

3

4 Разхлабете болтове 6 и позиционирайте така,
че гумената част да бъде по средата на
планка 4 и стегнете болтове 6.

Преден
държач

Заден
държач

5

1
6
2
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3. Инсталиране и настройка на навиване на калер
Внимание :

За да предотвратите нараняване, осигурете и стегнете частите и винтовете с голяма
отвертка.

(1) Сглобяване на у-во за
навиване на калер

1)

8
2
A

A

2)

8
8

1

5
C

B

3

4

3)

6

Фиксирайте навивачката за калер 1 на планка 1
с винтове 8. Прокарайте кабелите на
устройството 2 през отвор В на планка 1 и ги
свържете с удължител 7. Свържете края на
удължителя с CN61 в платката на контролната
кутия.
Поставете планката за поставка на конците 3 в
палка 1 с винтове 8. Монтирайте поставката за
конците 5 в отвор С и 3 с два винта 8 и
стегнете с гайка 6.
Инсталирайте бремза 4 на планката 1 на
навивачката за калер с два винта 8.

7

(2) Инсталиране и вдяване на устройството
1)
A

2)

3)
B
2
1
C
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Инсталирайте устройството на спомагателния
плот с винтове 1 и 2 на разстояние като
показаното на графиката.
Поставете конец на поставката В и го
прокарайте през водач А, после през
бремза С и го навийте на калера.
Затегнете рамо А и поставка В така, че да не се
въртят и да са в правилна посока към
регулатор С.

(3) Навиване и настройка на калер
Бяла
точка
5
3

6
1

F

E

G
7

D

4

8

2

1�� Сложете калер 1 на ос 2.
2�� Навийте конец на калера 4 или пет намотки по посока
D.
3�� За да включите навиването натиснете лост 3 по посока
на стрелка Е (бутона 5 е включен и бялата точка е видима).
Навиването ще спре, когато обема на калера е заполнен 8090% от външния диаметър на калера.
4 Развийте гайка 4 на лоста за навиване на калер и
променете позицията на 8, за да регулирате количеството
конец в калера. При преместване в посока F, количеството конец в
калера ще се увеличи.
5�� Настроите стегнатостта на навивания конец в калера
чрез гайка 7 (0.4-0.5 N).
6�� Развийте винт 6 и настройте позицията на бремзата чрез
движение в посока G така, че конеца да бъде в средата на
калера.

1. Дори при изключен бутон 5, навиването няма да се осъществи ако лоста 3 не е
натиснат.
2. Използвайте само калер и совалка доставени от JUKI.
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4. Сглобяване на устройство за следене на бодове и настройка от панела
Внимание :

За да предотвратите нараняване, уверете се, че частите са затегнати преди употреба.
1��

Разхлабете гайка 1 на бремзата и махнете

части от 1 до 5.
3

4

5

2
1

8

6

2��

Поставете планката на сензора 6 с винтове 7 и 8.
Стегнете кабела на устройството с
винт 7.

7

3�� Поставете планка 9 зад пружината за опън на конеца,
както е показано на фигурата в ляво.

9

��� Временно застопорете пластината 10 чрез шайба 11 и
винт 12.
!0

!2

!1
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0.5mm

5�� Сглобете части от 1 до 5, разглобени в стъпка 1.
6�� Нагласете пластината за засичане на разстояние 0.5 мм
от пружината и стегнете винт 12.

!2

2

Настройка от панела
1 Нагласете екран 1 в позиция за работа.
�

3

2 Натиснете бутон за готовност 2.
1

5

3 НатиснетеМбутон3,задаизвикатеU01надисплей1.

4

4 Натиснете бутони за избор 4 за да извикате U23 параметър на екран 1. Променете настройката на
устройството с бутони 5.

След приключване на нстройката, запаметете с бутон за готовност 2 и стартирайте машината.

− 2�−

7��
!3

Разхлабете
винтове
13
и
п овд игнете пл анката. Прекарайте
кабела
на
устройството
през
отвора.

Развийте четирите винта 14 и отворете капака на
контролната кутия.
Поставете кабела на устройството в куплунг
CN60 (3-пина, жълта) на платката.

8��

9��

Затворете капака на контролната кутия
и стегнете винтовете.

!4

BOX side

PCB
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Инсталиране на устройство за обем на калера
(1) Настройка засичане на обема на калера
Екран за въвеждане

1��

Натиснете

за извеждане на екран за въвеждане.

2��

Натиснете

за преминаване от U01 към

U21.

3��

Активирайте или деактивирайте функцията чрез бутони
и

.

Активна
функция

Неактивна
функция

���

Посочете брой намотки на калера.
�
Натиснете

за да преминете към U22.

(Ако U21 е настроено на неактивна функция, не можете да
промените U21)

Екран за брой намотки на калера
стойност

След изтичане на зададената стойност, машината ще алармира,
че конеца в калера е на привършване.
Ако прецените, че разполагате с още намотки в калера увеличете
зададената стойност ( от 0 до 19).
При зададена стойност 0, устройството на практика е изключено.
Ако устройството не сработва, проверете зададената стойност на
намотките.
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(2) Настройка на сензорите
Устройството използва два сензора и не работи правилно ако сензорите не са калибрирани.

2

3
4

1

5

1. Сензор за начална позиция 1
Единият от сензорите е сензора за начална позиция, намиращ се под устройството. Проверете дали сензора реагира на
движението на планката.
�
2. Засичащ сензор 2
Сензор 2 се намира от горната страна на устройството и засича оставащия конец в калера. Оставащият конец в калера
зависи от движение нагоре или надолу на сензора. Уверете се, че сензора е настроен спрямо използвания калер или
процес на РАБОТА.
1�� Първо навийте обем конец в калера, които ще бъде използван в процеса на шиене.
Навитият конец е описан по-долу.
Пример: При дължина на шева 0.5 м.
2��

Поставете калера в совалката, поставете совалката в грайфера.
0.5 m
(дължина конец
За всяко засичане

×

5
(брой
засичания

+

1.5 m

=

4m

(обем на калера
при засичане

3�� Разхлабете двата винта 3 на детектора.
��� Завъртете ексцентрик 5 за да промените позицията на сензора надолу, докато натискате рамо 4 с една ръка.
5��
Позиционирайте сензора 2 надолу, докато светлината в него светне.
6�� Внимателно преместете рамото надолу, нагоре, за да се уверите че сензора 2 светва и изгасва.
7�� Позициите при светване и изгасване светлината на сензора не са едни и същи, следователно така можете да
проверите вярното положение.
8�� След правилно позициониране на сензора, внимателно стегнете винтове 3, за да сте сигурно, че сензора
няма да загуби позиция.
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(3) Инсталиране на устройство за следене обема на калера
Уверете се, че монтирате вече настроеното устройство правилно, в противен случай
няма да работи добре.

4
3

5
2
1

1��

Махнете двата ограничителя за леглото 6,
за да монтирате устройството.

6

2��

Монтирайте основата 3 и 4, на които
се монтират ограничителите 1,
доставени с устройството.

3

Ограничителите са различни, съответно за лява и
дясна страна. Уверете се, че ги поставяте правилно.
Основа за лява
страна 4

Малка плоска
секция

Основа за дясна
Голяма плоска
страна 3
секция

1

4
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3�� Монтирайте устройството на лявата и дясната основи 3 и
4 с винтове 5, като позиционирате внимателно центъра на
устройството 2 да бъде по средата на грайфера.

5

2

��� Разхлабете винтове 7 и преместете планката нагоре.
Прокарайте кабелите през отвора на контролната кутия.
7

Развийте винтове 8 и махнете капака на контролната
кутия.

8
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BOX side

PCB

5��

Инсталирайте пиновете от соленоида в
свободните жакове на CN59 на платката.
Поставете черния кабел в № 8 и белия в №
4. Свържете конектора на сензора към CN68.

6�� Затворете капака на контролната кутия и
позиционирайте кабелите с планката. Устройството вече е
свързано.

черен

7�� Включете машината и настройте устройството
съгласно"%-5-(1) Настройка на обем на калера“.

бял

Грешки
1. Ако при включване се изведе грешка Е998, отворете
капака и проверете докрай ли е поставена буксата.
2. Отстранете капака на устройството и внимателно
почистете сензора.
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(4) Шиене
1��
и

Настроите брояча на устройството за следене на обема на 1. Можете да променяте стойността с бутони
.

2��
3��

Направете тестов шев. За теста, настроите бодовете като на детайла, които ще работите.
Маш ината щ е изпълня ва ш иене отново и отново сл ед ря зане на конците и
с ензора щ е сл ед и об ем а на кал ера. Когато об ем а п ривърш и, щ е б ъд ете
известени със звуков сигнал и броя ч а ще п ром ени стойността си от 1 на - 1.

В това врем е п роверете нал ич ния об ем на кал ера и нас троите б роя ч а
правилно.
5�� Сензора следи количеството конец в калера, но това е относително, в зависимост от конеца.
Ориентировъчно при всеки 3 завъртания около калера се отброява една единица.
В този случай, дължината е показана в таблицата по-долу.
Настройте брояча така, че оставащата дължина в калера да бъде 0.5 м.
4

[Пример за дължина на конеца при три завъртания на конеца в калера]
Пресукан конец #60, #80
Конец Теторон #60, #80
Пресукан и Теторон конец #30

6��

Около 2.5 м за три завъртания
Около 3 м за три завъртания
Около 2 м за три завъртания

Ако стойността на брояча се увеличи с 1, оставащия конец в калера ще намалее с една шевна дължина.

7�� Във връзка със споменатата вариация по-горе е възможно конеца да свърши преди да се занули стойността
на брояча. Настроите брояча така, че винаги при стойност 0 да имате останал конец в калера.
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(5) За правилната работа на устройството

Устройството засича механично обема на конеца в калера. Тъй като устройството засича конеца след рязане, обема му
зависи от няколко градуса. Вариацията може да се сведе до минимум, следвайки описаното по-долу.

1. Как да бъде навит конеца в калера
Устройството засича обема на конеца в калера докосвайки конеца с опипвач. За правилното му показание
навийте конеца в калера правилно както е посочено по-долу.

2. Дължина на шиене
Устройството засича обема на калера след рязане на конците. Стойността на засечения конец в
калера варира спрямо използваната дължина за една шевна операция. При настроена по -къса шевна
дължина за един шев, варирането в стойността е по-малко. При използвани различни дължини на
шева, варирането в обема става по-голямо.
<Указание за вариации>

Дължина на конеца, навита при три завъртания
Пресукан конец #60, #80

Около 2 до 2.5 м

Теторон конец #60, #80

Около 3 м

Пресукан и Теторон конци #30

Около 2 м
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VI. Как да използваме панела
1. Разяснение на бутоните на панелаl

2

3

4

5

6
20
0

21
1

22
2

!9

1

8
7

!1

9
!0
!2
!5

!6

!7

!8

!3

!4

@4

7
@

@3
30

8
@
29

25

26

Панела има три режима, изобразени с различна светлина.
Син: Въвеждане на данни
Зелен: Работен режим
Жълт: При изписана грешка
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символl

Име
LCD дисплей

символ

Функция
Изобразяване на различни данни, като
номер програма и форма на шиене

Име

Функция

Манипулатор
секция В

За въвеждане данни на манипулатора в
секцията

Манипулатор
секция С

За въвеждане данни на манипулатора в
секцията

Манипулатор
секция D

За въвеждане данни на манипулатора в
секцията

Набор в секция А

За въвеждане данни за набор в секцията

Набор в секция В

За въвеждане данни за набор в секцията

Набор в секция С

За въвеждане данни за набор в секцията

Набор в секция D

За въвеждане данни за набор в секцията

Бутон Копиране

За копиране на програма

Обучение

Застартиране на обучителен режим

Бутон Напред

За движение обучителната секция
напред

!6

1
Бутон готовност

Шиенесе извършваслед привеждане на
машината в готовност за работа

!7

2

Зануляване

Използва се за зануляване на грешки,
броячи или връщане в начална позиция

!8

3
Бутон памет

Използвасе за промяна на данни и
параметри

!9

4
Бутон за краче

За вдигане и смъкване на крачето

@0
5

6

Навиване на
калер

Номер програма

Използвасе за навиване на калер

@1

За избор на номер програма

@2
7
Параметри

За извеждане параметрите на дисплея

23
8
Брояч

За извеждане брояч на дисплея

24
9
Избор бутон

За избиране на номер програма или
параметър

25

!0
Бутон Назад
Промяна данни

Запромяна на различни данни

За движение обучителната секция назад

26

!1
Временен стоп

За временен стоп на операцията

Папки с програми

За извеждане на предварително
въведена програма

Регистриране на
параметри

За извеждане на предварително
въведени параметри

Промяна на
скоростта

Рег улир ан е н а р аботн ат а
скор ос т

Регулиране на
контраста

Регулира се контраста на
дисплея

27

!2
Ляво/Дясно
превключване

При копиране на данни от ляво в дясно,
или превключване между тях

Ръчно/Автоматич
но

За избор на ръчен или
автоматичен режим на работа

28

!3

!4

29
Манипулатор
секция А

За въвеждане данни на манипулатора в
секцията

!5

30
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2. Основни операции с машината
1) Включете захранването.
2) Изберете номер програма, с която искате да работите.
При включване на машината, номера на заредената програма мига в секция В от панела.
За смяна номера на програмата, натиснете бутони 10
Към момента на доставка са въведени три програми с номера от 1 до 3. Изберете един от трите номера на въведени
програми.
За нерегистрирана програма няма да се изведе номер на дисплея.
2

B

[S01] показва ръчен режим.
Машината стартира при
натискане на бутон Старт.
[S04] показва горен и
долен режим на
работа с два пласта
материал.

Показва натиска на
долен и горен
манипулатор за
секции A, B, C и D
!0

!1

[При различни настройки
[S01] показва автоматичен режим на
работа. Машината стартира автоматично
при залагане на детайла.

[S04] показва работа с един пласт
sewing mode.

При натискане на бутони11

на дисплея се извеждат 4 секции на работа.
Секция

Избран номер програма
Брой бодове за секцията
Натиск Горен/Долен ман.
Горен набор
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3) Извеждане на машината в готовност за работа
При натискане на бутон

, светлината на дисплея се променя от синя в зелена и машината е готова за

работа.
Брояч
Избран номер програма

[S01] показва ръчен режим на работа.
Машината стартира при натискане на
бутон Старт.
[S04] показва работа
с два пласта
материал.

Зададен
манипулатор

горен

Зададен
манипулатор

долен

При горен манипулатор,
вътрешния сензор не
засича материал
При
долен
манипулатор,
вътрешния сензор не
засича материал

Дисплей при засечен материал от
сензора
В случай на засечен
материал от сензора

[При други настройки

[S01] показва автоматичен режим на
работа. Машината стартира при засечен
материал от сензора.

[S04] показва 1-кат детайл

При натискане на бутон 11

се извеждат четири секции на дисплей 1.
Секцията, която се
работи
Избрана програма

Брой бодове за секцията
Натиск на горен/долен манипулатор
Горен набор

4) Старт на шиене.
Поставете детайл под крачето. Натиснете Старт бутон. Машината ще започне работа.
* Може да се избере режим за работа с педала.
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3. Избор на програма
(1) Екран за избор на програма
1) Изведете режим за въвеждане на панела.

2

В режим за въвеждане, където светлината на
дисплея е синя е възможен избор на програма.
Ако панела е в режим на шиене със зелена светлина,
натиснете бутон

В

.

2) Извеждане на екран за избор на програма.
При натискане на бутона за програма

1

, секцията В

ще започн е да примигва.

3) Избор на програма.

7

При натискане на бутони
,
ще можете да превъртате програма след програма
и да изберете необходимата ви за работа

10

(2)Избор чрез използване на бутон за регистрация
Машината позволява регистриране на програма чрез бутон за регистрация. Веднъж регистрирана,
програмата може да се извежда с натискане на бутон за регистрация, съгласно
"^-10. Използване на бутон за регистрация" стр. 51.
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4. Навиване на калер
(1) Процедура по навиване
1) Поставяне на калер.
Поставете плътно на оста празен калер.
Прокарайте конеца,както е показано на фигурата.
Натиснете лост 1 в посока на стрелката.
�

2) Извеждане на режима на
панела.

1

Може да изведете режим за навиване на
калер чрез бутон

B

на панела дори

A

в режим на работа. Ще се зареди екран
за навиване на калер С на панела.

2
3

3) Стартиране на навиването.
При натискане на старт бутон, машината
Ще започне да навива калер.

4) Спиране на машината.
6

Когато калера се навие със зададения обем,
лост 1 ще се освободи. Натиснете бутон
или старт бутона, за да спрете машината.
После махнете калера и отрежете конеца с пластина 3.
, или старт бутона, машината
При натискане на бутон
ще спре.
Когато натиснете старт бутона, машината ще
спре в режим на навиване на калера. Използвайте
старт бутона за навиване на няколко калера.

(2) Настройка обема на конеца в калера
За настройка обема на конеца в калера разхлабете винт 2.
Преместете лоста 1 в посока А или В и стегнете винт 2.
Посока А: по-малко количество
Посока В: по-голямо количество
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(3) Настройка на у-во за навиване на калер
1

5
3

1�� Настроите стегнатостта на конеца в бремзата на 0.5-0.8
N чрез гайка 1.
2�� Разхлабете винт 2 и регулирайте обема на конеца в
калера чрез преместване на лост 3 така, че конеца в калера
да бъде около 80-90% от диаметъра на калера.
3�� Позицията на пластината за рязане на конеца може да
бъде променена. Развийте винт 5 и поставете пластината на
позиция 6 ако желаете.

4

При пренавиване на калера, конеца
може да се навие на оста на
устройството и да причини повреда.
2
6
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5. Използване на брояч
(1) Настройване на брояча
1) Извеждане на екран за брояч.
При натискане на бутон 9

2

3

D

в режим на въвеждане

Екран А показва функцията. Стойността на брояча
може да се променя само в режим на въвеждане (синя
светлина). Ако екрана е в работен режим (зелена

В
1

C

светлина) натиснете 2.

A

2) Избор на тип брояч.
Натиснете бутон 10

и с т ой н ос т т а С щ е

з а п оч н е да п р им и гв а . На т и с н е т е б ут он 1 1 з а

9

10

11

д а и з б е р е т е т и п бр оя ч от оп и с а н и т е п о - д ол у.

3) Промяна стойността на брояча.
Натиснете бутон 10
Натиснете бутон

и стойността С ще започне да премигва.
за да въведете стойност, на която брояча ще спре да брои.

4) Промяна текущата стойност на брояча.
Натиснете бутон 10

и стойността D ще започне да примигва. Натиснете бутон 3

за да занулите брояча. Можете да коригирате стойността и чрез бутони 11

.

(2) Видове броячи
1 Брой шевове нагоре
Стойността на брояча ще нараства с всеки изминат шев или детайл с един шев.

2 Брой шевове надолу
Стойността на брояча ще намалява с всеки изминат шев или детайл с един шев.

3 Не се използва брояч

(3) Зануляване на брояч нагоре
При достигане на зададената стойност, екран Е ще започне да примигва.
Натиснете бутон 3

, за д а занул ите брояча и маш ината

щ е започне д а брои отново п о зад ад ената стойност.
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Е

6. Промяна на шевни данни
1) Извеждане на режим Въвеждане.
В режим за въвеждане, светлината на дисплей 1
е синя. Ако сте в работен режим, натиснете бутон
2

Текуща програма
Изобразяване на
шевни данни

2

з а из вежда не на режим з а въ вежда не.

2) Извеждане екран за корекция на данните.
При натискане на бутон 8

, се извеждат

данните на текущата програма на екран А.

A
1

3) Избор на данни за корекция
Натиснете бутон 10
за избор на
данните за корекция. Данните, които не се използват в
програмата не са изобразени.

4) Промяна на данни.

параметър No.

8

10

11

Данните , които могат да бъдат променяни в програмата са изобразени по пореден номер, като
Стойността може да бъде увеличавана или намаляване чрез
бутони.
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7. Програма с начални данни
Въвеждане на нова програма става лесно чрез копиране на заводска програма.

1) Извеждане на режим Въвеждане.

2

В режим на въвеждане и синя светлина на екран 1
можете да променяте програма.
Ако екрана е в работен режим и зелен екран,
за извеждане на син екран за
натиснете бутон 2
въвеждане.

2) Извикване на заводска програма.
B

При натискане на бутон 7

, се извежда екран за избор

на програма и секция В

ще примигва. Изберете програма

с

A

1

бутони.
7

3) Копиране на заводска програма
.

!

Копирайте програма по гореспоменатия начин и я използвайте съгласно� "^-9. Копиране на
шевна програма“.
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8. Данни на програма
№
S01

Описание
Режим старт
Ръчен старт

Обхват

единица

−

−

Заводска
настройка
Ръчен старт

Избор

Автоматичен старт
(Машината стартира при засичане на материал от сензора)

S02

Автоматично напасване на материала

−

Без автоматично напасване

−

Избор

Автоматично
напасване на
материала

Автоматично напасване
S03

Време за край на шиене

S04

Превключване брой пластове
Два пласта на горен и долен материал

0 до 200

мсек

−

−

Два пласта на
горен о долен
материал

−

Долно положение
на крачето при
стоп

−

Стоп п ри
излизане
н а п ла т а о т
д в а та
м а н ип у л а т о
ра

0 до 9999

Брой бода

0

−

−

Избор

10

Работа с един пласт
S05 Горна и долна позиция на крачето при стоп на машината
Долно положение на крачето при стоп

−
Избор

Горно положение на крачето при стоп
S06

Превключване за спиране

−

Шиенето спира при излизане на плата
от двата манипулатора

Избор

Шиенето спира при излизане на единия
пласт от манипулатора
S10

Стоп при брой бодове

S11

Действие при стоп след брой бодове
Стоп след рязане на конците

Избор

Стоп след
рязане на
конците

Стоп с игла долу
Стоп с игла долу и един бод след това
S20

Скорост на избутване на горен манипулатор

0 до 9

-

8

S21

Скорост на изтегляне на горен манипулатор

0 до 9

-

8

S22

Скорост на избутване на долен манипулатор

0 до 9

-

8

S23

Скорост на изтегляне на долен манипулатор

0 до 9

-

8
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№

Описание

S24

Пухкавост на материала

S25

Настройка за прекъсване натиска на
манипулатора в секцията

Обхват

единица

Заводска настройка

0 до 10

-

0: не е активно

−

−

Без прекъсване

Без прекъсване
Настройка в А секция

Настройка в B секция
Настройка в C секция

Настройка в D секция
Настройка в E секция

Настройка в F секция
Настройка в G секция

Настройка в H секция
Настройка в I секция

Настройка в J секция

S26

Брой бодове при прекъснат натиск на горен
манипулатор

0 до 10

Брой бодове

0

S27

Брой бодове при прекъснат натиск на долен
манипулатор

0 до 10

Брой бодове

0

S28

А скорост на машината(заек)

200 до 3500

S29

В скорост на машината(костенурка)

200 до 3500

бода/мин

S30

Избор на затяжка при старт

−

−

Без затяжка
Със затяжка

− ��−

бода/мин

3500

1500

Без затяжка

№

ОПИСАНИЕ

Обхват

единица

Заводска настройка

S31

Брой бодове в секция А на
начална затяжка

0 до 15

Брой бодове

4

S32

Брой бодове в секция В на
начална затяжка

0 до 15

Брой бодове

4

S33

Манипулатор при старт

−

−

Без манипулатор

−

−

Без затяжка

Без манипулатор
С манипулатор
S34

Избор на крайна затяжка
Без затяжка
Със затяжка

S35

Брой бодове в секция С на
крайна затяжка

0 до 15

Брой бодове

4

S36

Брой бодове в секция D на
крайна затяжка

0 до 15

Брой бодове

4

S37

Състояние на манипулатора в края на шиене

−

−

Без манипулатор

Без манипулатор
С манипулатор
S40

Стойност на набор в секция А

0 до 8.0

мм

2.4

S40

Процентно съотношение на набор в
секция А

0 до 200

процент

110

S41

Скорост на машината в секция А

200 до 3500

бода/мин

3500

S42

Превключване на набор в секция А
(брой бодове)

0 до 9999

Брой бода

0

S43

Набор в секция В

0 до 8.0

мм

2.4
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№

Описание

Обхват

единица

Заводска настройка

процент

110

S43

Съотношение на набора в
секция В

0 до 200

S44

Работна скорост в секция В

200 до 3500

S45

Превключване на набора в
секция В (брой бодове)

S46

бода/мин

3500

0 до 9999

Брой бодове

0

Набор в секция С

0 до 8.0

мм

2.4

S46

Съотношение на набора в
секция С

0 до 200

процент

110

S47

Работна скорост в секция С

200 до 3500

Бода/мин

3500

S48

Превключване на набора в
секция С (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S49

Набор в секция D

0 до 8.0

мм

2.4

S49

Съотношение на набора в
секция D

0 до 200

процент

S50

Работна скорост в секция D

200 до 3500

Бода/мин

3500

S51

Превключване на набора в
секция D (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S52

Набор в секция Е

0 до 8.0

мм

2.4

S52

Съотношение на набора в
секция Е

0 до 200

процент

110

S53

Работна скорост в секция E

200 до 3500

Бода/мин

S54

Превключване на набора в
секция Е (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S55

Набор в секция F

0 до 8.0

мм

2.4

S55

Съотношение на набора в
секция F

0 до 200

процент

S56

Работна скорост в секция F

200 до 3500

Бода/мин

S57

Превключване на набора в
секция F (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

110
.

110
.
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0

№

Описание

обхват

единица

Заводска настройка

S58

Набор в секция G

0 до 8.0

мм

2.4

S58

Съотношение на набора в
секция G

0 до 200

процент

110

S59

Работна скорост в секция G

200 до 3500

Бода/мин

S60

Превключване на набора в
секция G (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S61

Набор в секция Н

0 до 8.0

мм

2.4

S61

Съотношение на набора в
секция Н

0 до 200

процент

110

S62

Работна скорост в секция Н

200 до 3500

Бода/мин

S63

Превключване на набора в
секция Н (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S6�

Набор в секция I

0 до 8.0

мм

2.4

S6�

Съотношение на набора в
секция I

0 до 200

процент

110

S65

Работна скорост в секция I

200 до 3500

Бода/мин

S66

Превключване на набора в
секция I (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S67

Набор в секция J

0 до 8.0

мм

2.4

S67

Съотношение на набора в
секция J

0 до 200

процент

110

S80

Натиск на горен
манипулатор в секция А

0 до 200

-

100

S81

Натиск на долен
манипулатор в секция А

0 до 200

-

100

S82

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция А (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S83

Натиск на горен
манипулатор в секция В

0 до 200

-

100

S84

Натиск на долен
манипулатор в секция В

0 до 200

-

100
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S85

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция В (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S86

Натиск на горен манипулатор
в секция С

0 до 200

-

100

S87

Натиск на долен манипулатор
в секция С

0 до 200

-

100

S88

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция С (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S89

Натиск на горен манипулатор
в секция D

0 до 200

-

100

S90

Натиск на долен манипулатор
в секция D

0 до 200

-

100

S91

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция D (брой бодове)

0 до 9999

Брой
бодове

0

S92

На тиск на гор ен
ман ипул ато р в с екция Е

0 до 200

-

100

S93

На тиск на дол ен
ман ипул ато р Е

0 до200

-

100

S9�

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция Е

0 до 9999

Брой
бодове

0

S95

На тиск на гор ен
ман ипул ато р в с екция F

0 до 200

-

100

S96

На тиск на дол ен
ман ипул ато р в с екция F

0 до 200

-

100

S97

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция F

0 до 9999

Брой
бодове

0

S98

На тиск на гор ен
ман ипул ато р в с екция G

0 до200

-

100

0 до 200

-

100

S99

Натиск на долен манипулатор в
секция G

S100

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция G

0 до 9999

Брой
бодове

0

S101

На тиск на гор ен
ман ипул ато р в с екция Н

0 до 200

-

100

S102

На тиск на дол ен
ман ипул ато р в с екция Н

0 до 200

-

100

S103

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция Н

0 до 9999

Брой
бодове

0
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№
S104

На тиск на гор ен
ман ипул ато р в с екция I

0 до 200

-

Заводска
настройка
100

S105

На тиск на дол ен
ман ипул ато р в с екция I

0 до 200

-

100

S106

Превключване натиска на
горен/долен манипулатор в
секция I

0 до 9999

Брой
бодове

0

S107

На тиск на гор ен
ман ипул ато р в с екция J

0 до 200

-

100

S108

На тиск на дол ен
ман ипул ато р в с екция J

0 до 200

-

100

S120

Скорост на машин ата сл ед
засичан е края на д ета йла

200 до 3500

Бода/мин

1500

Избор операция на щаплера

−

−

0 до 999

-

S130

Описание

Обхват

единица

Стоп�

Стоп
Операция
S131

Оперативна позиция на
щаплера

S132

Избор на брой повторения на
щаплера

1 до 10
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0

1

9. Копиране на шевна програма
Възможно е да се копира съществуваща програма с номер, който не е използва. Копиране със презаписване на
съществуващи данни не е азрешено, така, че първо изтрийте програмата и нейно място презапишете друга.
Номер
програма(В) за
копиране

1) Извеждане на режим Въвеждане.
В режим на въвеждане, когато светлината
на екран 1 е синя е възможно копиране на
програма. Ако екрана е със зелена
светлина, натиснете бутон 2

2

3

за

извеждане на режим Въвеждане.
1

2) Избор на източник за
копиране.
Изберете програма-източник на
копиране, съгласно"^-3. Избор на
програма".
Ако желаете да създадете нова програма, полесно е да копирате програма и да я
редактирате, съгласно
"^-7. Използване данните на
програмата“.

Източ
ник за
копира
не

11

23

3) Извикване на екран за копиране.
При натискане на бутон 23

A

, се извежда екран за

копиране А.

4) Избор на номер на програма за копиране.
Свободен номер на програма В ще започне да примигва. Чрез бутон 11
под който да се копира програмата. Ако искате да изтриете програма, изберете

изберете номер на програма,
.

5) Начало на копиране.
Чрез натискане на бутон 2

, копирането стартира. След две секунди се зарежда екран за въвеждане с данните на

копираната програма.
Ако натиснете бутон 3

, копирането се прекратява и се зарежда предишния екран.

* Данни за работа в цикъл също могат да се копират по същата процедура.
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10. Използване на бутон за регистриране
Препоръчително е да регистрирате на този бутон често използвана програма. Веднъж въведена в бутона, програмата
може лесно да се извежда за употреба.

(1) Регистриране

2

3

1) Извеждане на екран за въвеждане.
В режим на Въвеждане със син екран е възможно
променяне на програма. Ако сте в работен режим с
зелен екран, натиснете бутон 2

B

за извеждане на режим Въвеждане.

1

A

2) Извеждане на екран за регистриране.
При натискане със задържане за 3 сек. На бутони
и
на екран А.

, ще се изведе екран за регистриране
!0

3) Избор на номер програма.

@7

Текущия номер програма примигва в секция В.
Изберете номер на програмата, която искате
Да регистрирате за бърз достъп с бутони
Ако изберете кошче

.
,регистрирането ще се занули.

4) Начало на регистрирането.
При натискане на бутон 2
Ако натиснете бутон 3

, регистрирането започва. Две сек. по-късно се извежда екран за въвеждане.
, регистрирането ще се прекрати.

(2) Стандартно регистрирани програми
Бутон за регистриране

Регистрирана
програма

Р1

Програма №1

Р2

Програма № 2

Р3

Програма № 3
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11. Използване на бърз достъп за параметри
Препоръчваме да запаметите в бутоните за бърз достъп често използвани параметри.
Веднъж запаметени, можете бързо да ги извиквате за корекция в режим на Въвеждане.
Възможно е да се регистрират както параметри, така и програми, по познатия вече начин, описан в
"^-10. Използване на бутон за регистрация на програми за бърз достъп“.

(1) Регистриране

2

3

1) Извеждане на режим Въвеждане.
В режим на Въвеждане със син екран можете да
коригирате програма. Ако машината е в работен

В

режим със зелен екран, натиснете бутон 2
1

2) Извеждане на екран за регистриране.
При натискане със задържане за 3 сек. на
�

се извежда екран за регистриране на

параметри на екран А.
10

3) Избор на параметър.
Параметърът, който ще се регистрира примигва
в секция В. Изберете параметър за
регистриране с бутони 10

Параметрите, които могат да се изберат са
само тези от ниво 1.
За отмяна на регистрирането изберете кошче

.

4) Старт на регистрирането.
При натискане на бутон 2
Ако натиснете бутон 3

, регистрирането стартира. Две секунди по-късно се извежда екран за Въвеждане.
, екрана ще се върне към предишния без регистриране.
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12. Изпълнение на циклово шиене
Машината също може да изпълни няколко програми една след друга по определен ред. Могат да се въведат
до 15 програми в цикъл. Използвайте работата в цикъл при работа с различни последователни програми.
Могат да се регистрират до 20 циклови програми. Използвайте копиране на програми за улеснение, където е
необходимо, съгласно"^-9. Копиране на програми".

(1) Избор за данни за цикъла
1) Извеждане на екран Въвеждане.

2

При син екран и режим Въвеждане можете да
коригирате данни. Ако сте в работен режим и зелен
екран, натиснете бутон 2.

B
1

2) Извеждане на екран за избор на програми.

A

При натискане на бутон 7
, се извежда екран
A.
Текущата програма ще примигва в секция В.

3) Избор на данни за цикъла.
При натискане на бутони 10
ще се изредят всички съществуващи програми и след тях ще
се изобрази циклово шиене. Изберете програмите, за работа
в цикъла.

7

!0

4) Изпълнение на цикъла.
При натискане на бутон 2

ще се изведе зелен екран на работен режим и изпълнението на работния цикъл със

зададените програми в неги е възможен. При доставка е регистрирана една програма за циклово шиене, но без програми в нея.
Въведете програми съгласно "^-12-(2) Корекция на циклово шиене".
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(2) Корекция на циклово шиене
1) Извеждане на режим Въвеждане.
При син екран е изведен режим за въвеждане
И е възможна корекция на цикъла.

2

3

Ако сте в работен режим и зелен екран, натиснете
бутон 2

.

2) Извикване на данните за редакция.
1

При натискане на бутон 7
за екран за задаване на програма, секция В на
панела ще започне да примигва. С бутони 10
ще изредите всички съществуващи програми и
ще стигнете до работа в цикъл. Изберете цикъла,
който ще се редактира.

C

7

3) Задаване на данните за редактиране.
С натискане на бутон 8

D

8

!0

, се извежда екран С на цикъла и в секция D са програмите, заредени в него. Първата програма

в цикъла ще започне да примигва.

4) Избор на точка за редакция.
С натискане на бутони 10
, ще започне да примигва избраната програма, която
можете да редактирате. При възможност за корекция се появява символ
.

5) Промяна на данни в избраната точка за редакция.
При натискане на бутони 11
, можете да редактирате данните.
Регистрирания номер програма е изобразена в забранения сектор.
При натискане на бутон

, избраната програма ще бъде изтрита. Повторете стъпки 4 и 5

за корекция на данните.
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13. Промяна на параметри
1) Извеждане на режим за въвеждане
При син екран на екрана, можете да променяте
данните в секция 1 на панела. Ако сте в работен режим
със зелен екран, натиснете бутон 2

ниво 1
A

.

2) Извикване на екран за корекция.
При натискане на бутон 4

Символ, който
изобразява

пар. №

, се
Ниво 2

и з в е ж д а е к р а н А з а п а р а м е т р и, Н и в о 1.
B

П р и з ад ъ р жа н е н а б у т о н 4 з а 3 с е к у нд и

2

4

с е и з в еж д а е к р а н В, Н и в о 2 на п а р а ме т р ит е .

3) Избор на данни за промяна.
Натиснете бутони 10
Параметрите за промяна.

за избор на
1

4) Промяна на данните.
Данните на параметъра са изобразени
в символа, който е избран.
Параметрите Ниво 1 са подредени по пореден номер
и са изобразени с номер като
. Можете да ги сменяте с бутони 10.
Промяната на стойността на
избрания параметър става чрез
бутони 11
.
Параметрите Ниво 2 са изобразени със символ
Подредени са по пореден номер и можете да
ги променяте с бутони 11
.
/ С ъ г л а с н о � "^-14. С п и с ъ к с
параметри" .

11

10

.
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14. Списък с параметри
(1) Ниво 1
Параметрите Ниво 1 са операционни параметри на машината. Те се отнасят за всички шевни програми.
№
U01

Описание

Обхват

Операция с манипулатори

−

едини
ца
−

−

−

Стандартна
операция

−

−

Сензора отчита при
заложен докрай
материал.

−

−

Долен
манипулатор

100 до 500

мсек.

−

−

−

−

Активни манипулатори

Заводска
настройка
Активни
манипулатори

Неактивни манипулатори
U02

Действие в края на шиене
Стандартна операция.
Машина приключва шиене съгласно
сензора на отчитане на материал.
Когато долния сензор не отчете материал,
машината спира след рязане на конците без
затяжка.

U03

Състояние на залагане на материала
Сензорът отчита детайл само когато
материала е заложен до крайна точка
на мястото за залагане.
Сензора отчита детайл веднага след
засичане на материал под него.

U04

Режим на работа с един детайл
Долен манипулатор (нормално)
Използване на горен манипулатор

U05

Време за автоматично стартиране

U06

Начин за показване на набора
Абсолютна стойност
Показаната стойност е в милиметри. Набора
не се променя дори при промяна стъпката на
долния транспорт.

500
Изобразено е в
проценти

Стойност в проценти (горен към долен
пласт)
При промяна стъпката на долния
транспорт, зададеното съотношение
автоматично се коригира.
U07

Операция на стопера на материала
Стопера работи при задействане на
щаплера.
Стопера не работи при задействане на
щаплера.
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Стопера работи

U10

Управление на щаплера

−

−

Без щаплер

Без щаплер
Щаплера се управлява с параметър
Щаплера е със стандартна настройка
U11

Таймер 1 за щаплера

0.0 до 9.9

0.1 сек

0.5

U12

Таймер 2 за щаплера

0.0 до 9.9

0.1 сек

0.5

U13

Таймер 3 за щаплера

0.0 до 9.9

0.1 сек

1.5

U15

Скорост за плавен старт в 1-я бод

200 до 3500

Бода/мин

800

U16

Скорост за плавен старт при 2-я бод

200 до 3500

Бода/мин

800

U17

Скорост за плавен старт при 3-я бод

200 до 3500

Бода/мин

2000

U18

Скорост за плавен старт при 4-я бод

200 до 3500

Бода/мин

3000

U19

Скорост за плавен старт при 5-я бод

200 до 3500

Бода/мин

3500

U20

Стойност на отчитане на брояча

1 до 30

-

1

U21

Засичане обема на конеца в калера

−

−

0 до 19

брой

−

−

Без засичане на
конеца в калера

Без засичане на конеца в калера

Обема на конеца в калера се
управлява
U22 Б р о й з а с и ч а н и я н а к о н е ц а в к а л е р а

U23

Засичане на скъсан иглен конец
Не се засича

Засича се
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1

Не се засича

U24

Забиване на иглата в детайла при засичане на материал

−

−

Игла горе при
залагане на
материала

−

−

Секциите за набор
и за натиск са
идентични

Игла горе при залагане на материала

Игла долу при залагане на материала
(*1 когато се натисне Старт-бутона без заложен
материал, иглата се позиционира в долно
положение.
U25

Избор на секции
Секциите за набор и за натиск на
манипулаторите са идентични
Секциите за набор и а натиск на
манипулаторите са различни

(*) При долна начална позиция на иглата е възможно да използвате иглата за репер при залагане на детайла.
Когато иглата се позиционира в долно положение, настроите крачето да се позиционира в горно положение. (Съгласно
"*-1. Настройка вдигането на крачето".) Когато натиснете Старт-бутона при залагане на детайла, машината ще
започне работа.

(2) Ниво 2
При натискане на М-бутон за три секунди, получавате достъп до параметри 2-ро ниво.
№

Описание

Обхват

K01 Забрана за промяна на параметрите

−

единица
−

Заводска
настройка
Разрешено

Промяната на параметрите е разрешена

Промяната на параметрите е забранена

K02

Ограничение на работната скорост

200 до 3500

K03 Корекция нулевата позиция на мотора за стъпката на
бода

Бода/мин

3500

–10 до 10

−

0

0 до 100

мсек

50

K04

Време на изчакване при сигнал за смъкване на
крачето

K05

Стойност за корекция натиска на горния
манипулатор

–30 до 30

−

0

K06

Стойност за корекция натиска на долния
манипулатор

–30 до 30

−

0

K07

Тип сензор на манипулатора

0 до 3

−

0

K08

Скорост на машината при начална затяжка

200 до 1900

Бода/мин

800

K09

Скорост на машината при крайна затяжка

200 до 1900

Бода/мин

800
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№

Описание

обхват

единица

Заводска
настройка
0

K10 Брой бодове за корекция в секция А на начална
затяжка

0 до 5

Брой
бодове

K11 Брой бодове за корекция в секция В на начална
затяжка

0 до 5

Брой
бодове

0

K12

Брой бодове за корекция в секция С на крайна затяжка

0 до 5

Брой
бодове

0

K13

Брой бодове за корекция в секция D на крайна затяжка

0 до 5

Брой
бодове

0

K14

Корекция в секция А на соленоида за реверсивен ход при
начална затяжка

–36 до 36

×10

0

градуса

K15 Корекция в секция В на соленоида за реверсивен ход при
начална затяжка

–36 до 36

K16 Корекция в секция D на соленоида за реверсивен ход при
крайна затяжка

–36 до 36

K17

Стоп-позиция на игленика

K30 Корекция потенциометъра за стъпката на бода

×10

0

градуса
×10

0

градуса
–50 до 50

градуси

0

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Зададената стойност на долния транспорт чрез бутона е
прочетена чрез записаната максимална позиция на
потенциометъра и минималната стойност на стъпката.

K40

Режим за настройка на основния вал при смяна на
ремъка

Тъй като основния вал е зацепен на позиция 53
градуса, при смяна на ремъка трябва да се постави
отново на референтната позиция.
K50 Режим за проверка на сензора.
1: Горен сензор за край на материала (вход)
2: Горен сензор за материала при изход
3: Долен сензор за край на материала (вход)
4: Долен сензор за материала при изход
5: Старт-бутон
6: Сензор за засичане на материала
7: Сензор за стъпката на бода на горен транспорт
8: Сензор за обърната глава на машината
9: SDET сензор
10: Сензор за старт на педала 1 (старт)
11: Сензор 2 на педала за вдигане на крачето
12: Сензор 3 на педала за превключване скоростта на
работа
13: Нулева позиция на сензора за обем на конеца в калера
14: Сензор за обема на конеца в калера (без конец)
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15. Настройка на горен набор
Горния набор може да бъде настройван от параметър "U06" по два метода: стъпка на горния транспорт в
милиметри и процентно съотношение спрямо долния транспорт (показано в проценти).
Възможно е да зададете различен набор в 10 секции поотделно и независимо. Можете да зададете и
различна скорост за работа на машината в различните секции.
Пример: В случай на заден набор само в една секция.

A

B

C

старт

D

край

стандар
тна
секция

секция
със
заден
горен
набор

стандартна
секция

Абсолютна стойност на набора в мм се задава от параметър U06 и се използват 4 секции от А до D.
№

Параметър

Стойност

Забележ
ки
Горния транспорт трябва дабъде на 2.5 мм.

S40

Набор в секция А

2.5

S41

Скорост на машината в секция А

2500

Скоростта на машината трябва да бъде
2,500 бода/мин.

40

Секцията трябва да бъде 40 бода

S42

Горен набор в секция А (брой бодове)

S43

Набор в секция В

3.7

Горния транспорт трябва дабъде на 3.7 мм.

S44

Скорост на машината в секция В

2500

Скоростта на машината трябва да бъде
2,500 бода/мин

40

Секцията трябва да бъде 40 бода

S45

Горен набор в секция В (брой бодове)

S46

Набор в секция С

2.5

Горния транспорт трябва дабъде на 2,5 мм

S47

Скорост на машината в секция С

2500

Скоростта на машината трябва да бъде
2,500 бода/мин

20

Секцията трябва да бъде 20 бода

S48

Горен набор в секция С (брой бодове)

S49

Набор в секция D

2.5

Горния транспорт трябва дабъде на 2,5 мм

S50

Скорост на машината в секция D

3500

Скоростта на машината трябва да бъде
3,500 бода/мин

0

Докрая

S51

Горен набор в секция D (брой бодове)

Когато горния набор в секцията (брой бодове) е настроен на 0, секцията дефакто ще
продължи така до края на детайла. Машината няма да превключи на следваща секция.
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16. Настройка натиска на манипулатора
Един шев може да бъде разделен на 10 отделни секции за горен или долен манипулатор. Натиска може
да бъде настроен отделно за всяка секция.
Пример: В случай, че един шев се работи с еднакъв натиск на секциите.
№

Описание

стойност

S80

Натиск на горен манипулатор в секция А

85

забележ
ки
Детайла е притиснат с натиск 85.

S81

Натиск на долен манипулатор в секция А

98

Детайла е притиснат с натиск 98.

S82

Смяна на натиска на манипулатора в секция
А (брой бодове)

0

Без смяна до края на шева.

S83

Натиск на горен манипулатор в секция В

xxx

Всяка стойност ще сработи.

S84

Натиск на долен манипулатор в секция В

xxx

Всяка стойност ще сработи.

S85

Смяна на натиска на манипулатора в секция
В (брой бодове)

xxx

Всяка стойност ще сработи.

S86

Натиск на горен манипулатор в секция C

xxx

Всяка стойност ще сработи.

S87

Натиск на долен манипулатор в секция C

xxx

Всяка стойност ще сработи.

S88

Смяна на натиска на манипулатора в секция
C (брой бодове)�

xxx

Всяка стойност ще сработи.

S89

Натиск на горен манипулатор в секция D

xxx

Всяка стойност ще сработи.

S90

Натиск на долен манипулатор в секция D

xxx

Всяка стойност ще сработи.

S91

Смяна на натиска на манипулатора в секция
D (брой бодове)

xxx

Всяка стойност ще сработи.

Когато смяната на натиска на манипулатора (брой бодове) е настроен на 0, машината ще
продължи да шие до края на детайла, без да превключва на следваща секция.

Пример: Когато детайла е разделен на 5 секции със заложен различен натиск във всяка секция.
A

B

C

D

E

S80

S83

S86

S89

S92
Натиск на горен манипулатор

S81

S84

S87

S90

S93

натиск на долен манипулатор

старт
№

край
Описание

стойност

S80

Натиск на горен манипулатор в секция А

85

забележ
ки
Детайла е притиснат с натиск 85

S81

Натиск на долен манипулатор в секция А

98

Детайла е притиснат с натиск 98

S82

Смяна на натиска на манипулатора в секция
А (брой бодове)

10

Секция от 10 бода

S83

Натиск на горен манипулатор в секция В

80

S8�

Натиск на долен манипулатор в секция B

90

S85

Смяна на натиска на манипулатора в секция
B (брой бодове)

10

Секция от 10 бода

S86

Натиск на горен манипулатор в секция C

0

Манипулатора е вдигнат

S87

Натиск на долен манипулатор в секция C

0

Манипулатора е вдигнат

S88

Смяна на натиска на манипулатора в секция
C (брой бодове)

5

Секция от 5 бода

S89

Натиск на горен манипулатор в секция D

80

S90

Натиск на долен манипулатор в секция D

90

S91

Смяна на натиска на манипулатора в секция
D (брой бодове)

30

S92

Натиск на горен манипулатор в секция E

85

S93

Натиск на долен манипулатор в секция E

98

S94

Смяна на натиска на манипулатора в секция
E (брой бодове)

0

Секция от 30 бода

Секцията е до края на шева

Когато секцията за смяна D (брой бодове) (S91)е настроена с брой бодове (един или
повече),се извеждат [S92] до [S94] в секция Е.. Когато секцията за смяна е 0, секцията остава
до края на шева и машината не превключва на друга секция.
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17. Използване на обучение
Обучителната функция позволява да обучавате машината, като физически на детайла настройвате горния набор и
натиска на долен/горен манипулатор за всяка секция.
Горния набор и натиска на горен/долен манипулатор могат да бъдат записани за всяка секция на базата на брой бодове.

1) Извеждане на режим за въвеждане.
Когато екрана е със син цвят е зададен режим

2

3

за въвеждане и може да се коригират програми.
Ако сте в работен режим и зелен екран,
натиснете бутон 2

.

2) Избор на програма за обучение.
Изберете програма за обучение.

3) Въвеждане на режим обучение.
Натиснете бутон 24

на панела.
11

4) Старт на обучението.

10

Извежда се екран за обучение, показан по-долу.
Светлината на панела е зелена.
Броя бодове за всички секции е 0 (нула).
24
Изобразени са данните за горен набор и натиска на
долен/горен манипулатор, които са зададени за
програмата.

25

Екран за
обучение

26

Секцията за обучение примигва.
Секцията за обучение може да се придвижва напред с бутон
25

и назад с бутон 26

.

Секцията за набор може да се коригира
с параметър
.
Избраната точка за промяна примигва.
Изберете секция за промяна с бутони 10.
Параметрите за промяна са брой бодове,
горен набор и натиск на горен манипулатор.
Променете стойността с бутони 11

.
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При поставяне на детайла и натискане на бутон Старт, машината започва да шие и се добавят изминати
брой бодове. Когато машината засече края на детайла и машината спре, броя бодове се зануляват на 0.

5) Край на обучението.
Когато натиснете бутон 2

, машината спира след рязане на конците и броя бодове, горния набор и натиска на

горен/долен манипулатор са запаметени за секцията.
Ако обучението е завършено без засичане края на материала чрез стоп-бутон, общия брой бодове за секции от А до J
са зададени към параметър
(Стоп след общ брой бодове).
При натискане на бутон 3

, машината спира след рязане на конците и обучението може да се завърши със изминатите

бодове и параметри.
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18. Корекция на стъпката на долен транспорт
Използва се потенциометър за разчитане стойността на долния транспорт. Този потенциометър изисква настройка
спрямо реалната зададена стъпка.

1. Извикване на екран за настройка
2

3

Извикайте параметър 2-ро ниво [K30] .

За зареждане на екрана, натиснете бутон 2

.

2. Процедура по настройване

10

Изберете MIN или MAX чрез бутони 10

.

При избрано MIN, първо настроите стъпката на бода с регулатора на 0.
После натиснете бутон 2 за да запаметите�.
При избрано MAX, първо настроите стъпката на бода на 4 с регулатора.
После натиснете бутон 2 за запис.

.

3. Завършване на настройката
Можете да излезете от екрана за настройка с бутон 3

− 6�−

.

VII. Работа и настройка на частите
1. Приплъзване на материала натиск на манипулатора
5

3

1��

При включване на машината ще се зареди
първоначален екран 1.

2��

При натискане на бутон 2, [S01]
се извежда стартов екран на дисплей 1.

3��

Натиснете бутон 3 за да извикате U01
избор на манипулатор .

44

Натиснете бутон
от бутони 4 за да�
Спрете работата на манипулатора.

5��

При натискане на бутон 5 ще се зареди
екрана
описан
по-долу. Крачето
на
машината се вдига и лампа 6 започва да
мига.

1

2
4

!1
!2

6
9
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7

!0

8

6��

Завъртете манипулатор 7 за да настроите машината без манипулатор.
След като настроите стъпката долния транспорт съгласно "$-10.Настройка стъпката на бода",
поставете два пласта материал 8, изрязани с еднаква форма под крачето на машината.
Натиснете бутон 9 за старт на шиене. Продължете шиенето до достигане края на материала 10.
Тогава натиснете отново бутон 9 за да спрете машината.

7�� Настроите стойността на набора съгласно
приплъзването на материала при тестовото шиене.
В случай А настроите стойността на параметър S40
на по-ниска стойност.

A

В случай В настроите стойността на S40 на поголяма стойност.
B

8��
[S40] секция A – съотн. на
набора в проценти
!3

Настройката на набора е описана в стъпка 5.
Натиснете бутон 11 за да изберете S40. Ако са
показани S41 или S42, натиснете отново набор
в секция А за да извикате S40.
След като сте избрали стойност на набора 13 с
бутон 4, натиснете бутон 5 за да изпълните
отново тестов шев. Повторете процедурата,
докато краищата на детайлите на съвпаднат.

9��
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След настройка на приплъзването,
настройте натиска на горе/долен
манипулатор. При натискане на бутон 5 ще
се изведе дисплея в ляво, крачето ще се
вдигне и лампа 6 ще мига.

5

10�� Натиснете бутон 5 за да извикате начален
екран на дисплей 1.

3

1

11�� Натиснете бутон 3 за д а извикате U01
избор на д ействие на манипул атор .

2
4

12�� Натиснете

от бутони 4 за да включите манипулатора.

!1
!2

13�� При натискане на бутон 5 ще се изведе екрана по-долу.
Крачето на машината ще се вдигне и машината е готова за работа

7

1��� Завъртете манипулатор 7 в началното му положение.

!6

15�� Поставете детайлите във водача на материала до линия 14.

!4

− 67 −

16�� При зареждане на детайли на машината, сензорите 15 на дисплея ще бъда т включени и лампа 6 ще мига. Натиснете бутон 9 за да
стартира машината и манипулаторите 16 ще напасват края на материалите.Когато машината засече края на детайлите, ще спре след рязане
на конците.

!5

17�� Ако края на детайлите не е в едно положение, променете
натиска на горен/долен манипулатор до постигане на
съвпадение.
За случ ай А изберете п араметър S80 и
намалете стойността му.
За случай В изберете параметър S81 и намалете
стойността му.

A

B

Ако натиска на манипулаторите е много малък, шевът няма да е равномерен.

18�� Промяна натиска на горния манипулатор
Натиснете бутон 12 за да извеете параметър S80 за натиска на горен манипулатор на дисплея 1.
Промяна натиска на горен манипулатор
След като сте избрали параметър S80, променете стойността 17, като използвате бутони 4. После
поставете детайлите на машината и стартирайте шиене. Когато машината среже конците след края на
материала, стойността 17 ще бъде фиксирана.
!7

19�� Промяна натиска на долен манипулатор
След като сте избрали параметър S81, променете стойността 17, като използвате бутони 4. После
поставете детайлите на машината и стартирайте шиене. Когато машината среже конците след края на
материала, стойността 17 ще бъде фиксирана.

!7

Препоръчителен натиск на манипулаторите (за
линейни програми)
Леки материали
Натиск на горен
манипулатор
Натиск на долен
манипулатор

Тежки материали

65 - 85

Средно-тежки
материали
90 - 110

70 - 90

100 - 120

140 - 160

120 - 130

Ако натиска на долния манипулатор е настроен на 65 при стъпка на долен транспорт 2.5 мм
или повече, ще се изведе грешка Е499.
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2. Обдухване на материала
(1) Дюзи за обдухване
1�� На плота са монтирани 7 дюзи за обдухване на
материала.
Дюзите А са монтирани в четири позиции пред иглата
а дюзите В са монтирани в три позиции зад иглата.

A

2�� Настроите контролерите за А и В съгласно вида на
материала, формата и размера на детайлите. Настройте
обдухването да бъде повече за средно-тежки и тежки
материали и по-малко за леки материали.
B

(2) Настройка на налягането
1��

Настроите потока на въздуха от контролери 1 и 2.

2��

Контролер 1 регулира въздуха на дюзи А,
контролер 2 регулира въздуха на дюзи В.

Не поставяйте лицето си близо до
отвора на дюзите.

1

2

3. Ръчен бутон
Внимание :

При натискане на бутона крачето слиза долу. Не поставяйте ръцете си под крачето.
1 Старт бутон
1�� Когато детайлите са поставени на машината, лампа две
започва да мига.
При натискане на бутон 1 в ръчен режим на работа,
машината ще започне работа.
2�� При натискане на бутона по време на работа, машината
спира на пауза. При следващо натискане, машината
продължава работа.

2
1
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4. Сензор за материала
1�� Когато сензора за материала 1 засече края на детайла,
скоростта на машината спада автоматично на 1.500 бода/мин
(фабрична настройка).

1

2�� Когато рефлекторната лента 2 не отразява светлината
правилно може да се причини повреда. При повреда,
заменете лентата с нова (част № 40088020)
3�� Фабричната настройка за скоростта на машината след
засичане края на материала е 1.500 бода/мин. Може да се
коригира от 200 до 3.500 бода/мин по желание.

2

5. Настройка на ограничителя
1�� Ограничителя на шева се регулира чрез регулатор 1 в
обхват от 1 до 30 мм.

1

2��

2
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Проверете дали рамо 2 се движи гладко чрез натискане с ръка.

6. Височина на ролката на горен манипулатор
1��

1

3

Когато п од м еня те сензора и вод ач
на м атериал а 4, е необх од им о д а
регулирате
разстоя нието
межд у
рол ка 1 и разд ел ител на пл анка 2.

2
4

7
5
6

2�� Разхлабете винт 5 и преместете ролка 1 нагоре и
надолу, за да нагласите височината а ролката да съвпадне с
водач на материала 4. Нагласете височината на ролка 1
така, че, периферията й да не се отбелязва на лицето на
водач 3. Стегнете ролката с винт 5.
Стегнете ролката с лоста на горен манипулатор 6, който
съвпада с лицето на рамо 7.
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7. Устройство за нервюри S200 за AE-200A
Внимание :

За да предотвратите нараняване, уверете се, че захранването е изключено и машината не
стартира при натискане на педала.

(1) Спецификаци
я

Размер на нервюрата
Височината може да бъде от 1 до
30 мм, интервала от 4 до 25 мм.
* Възможна комбинация: височина + интервал = 50мм
или по-малко.
2. Най-добрата работна скорост е между 2.000 и 2.500
бода/мин.
1.

Височина
на
нервюрата

интервал

(2) Прибавяне на
скала

Когато устройството за нервюри се добави към машината,
трябва да се монтира и скала. Залепете скалата на машината,
като нулата на скалата съвпадне с иглата, както е показано на
картината в ляво.
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(3) Смяна сензора на горния манипулатор и водача на материала.
1�� За да смените сензора, обърнете главата на машината и
завъртете горния манипулатор.
Не позволявайте горния манипулатор
да пада, когато го завъртате.

2�� Махнете двата винта 1 на сензора и отстранете държача
на сензора.
1

3�� Махнете двате винта на сензора 2. Махнете сензора.
Заменете сензора със сензор от устройството за нервюри
(част № 40084103).

2

Когато застопорите манипулатора,
настроите така, че сензора да не
влиза в контакт със слотовете на
иглената плоча.

���

Махнете конектора 3 на сензора. Осигурете
конектора на сензора, защото е много
крехък.
При поставяне на конектора следете
за правилната посока (марките да
съвпаднат).

3
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5��

Махнете двата винта 4 на водача 5 и го демонтирайте.

6��

Монтирайте основната плоча на устройството 6 с
двата винта 4.
Настроите основната плоча 6 така, че лице А на плочата
да отразява в секция В на сензора на материала В.

7��

Монтирайте рулер 7 на основна планка 6 с винтове 8.

5

4

B

A

6
Сензор за
материала

4

7

6

8
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(4) Инсталиране на рулера
За да инсталирате правилно рулера, монтирайте основата в локациите, както е показано на фигури 1 и
2.

фиг 1 Монтажна позиция на рулера с оглед посока по ширина
движение 55 mm 1 Разхлабете винта за да движите рулера надясно 25 мм.
Вижте Фиг. 3.
A

B

2 Разстояние м/у пластините: 0 до 0.5 mm
Иглена точка

Тяло на горен
манипулатор

3 30mm

4 Разстояние за свободно движение на един
пласт материал
smoothly moves

Инсталирайте основата на левия плот и поставете рулера в локации, посочени в точки 2 и 4.

Фиг 2 Позиция на рулера с оглед посока по дължина

Рулер
знервюри

релса

Поставете отвора на рулера така, че да е
видима секцията на сензора

Инсталирайте основата на плота на машината така, че предния край на рулера да бъде на разстояние 7 мм от
точката на иглата (паралелно на червената линия). Поставете рулера в позиция, където двете секции за засичане на
сензорите са видими..
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Фиг 3 Шевна поз.

Рулер за височина на
нервюрата

ширина
рулер, определящ ширината
м/у нервюрите

Игла

5mm
Чело лице
Разстояние за свободно
движение на материала

детайл

Манипул.

3mm

Фиг 4 Примерна нервюра

За изработване на нервюра с размери на фиг. 4,
монтажното положение на рулера е показано на фиг. 3.

3mm
5mm

Фиг 5

Игла

Шевна процедура
Изберете „без автоматично напасване на
материала S02“ от панела. Изберете от
параметър S04 еднопластово шиене.

Изработката на първата нервюра е
най-важно, защото се използва за
отправна
точка.
Натиска
на
манипулатора трябва да бъде с
относително ниска стойност.

Направете
първата нервюра
с натискане срещу
рулера и водене с
ръка на материала
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Настройка от панела
1 Изведете панел 1 в готовност за работа.

2

2 Натиснете бутон 2 за д а промените
екран 1.

1

3
5

3 Натиснете бутон 3 за параметър S01.
4

4 Натиснете бутони 4 за да изведете параметър S02. Изберете „без автоматично напасване на материала“ с бутони
5.
.

5 С бутони 4 изведете параметър S04 и изберете „работа с един пласт“ с бутони 5.

6 С бутони 4 изберете п араметър S22 и променете стойностт а от 8 на 9 с бутони 5.

7 С бутони 4 извикайте п араметър S23 и променете стойността му от 8 на 4 с бутони 5.

След завършване на настройката, натиснете бутон 2 и стартирайте машината.
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Фиг 6
Игла
C

1�� Изтеглете рулера по посока А, както е показано на Фиг.
1. Когато рулера е извън материала, сгънете материала до
посочените линии както е показано на Фиг. 5 и шиите с
притиснат материал към водача. За първия пласт материал е
препоръчително да се подгъне предварително с ютия, за да
се направи по този начин референтна позиция на машината.
2�� Поставете първото парче материал в левия лицев
край на рулера, както е показано на Фиг. 3.
Преместете в посока В така, че да вкарате рулера
под материала (виж Фиг. 1) и осигурете плъзгащата
релса с магнит (виж Фиг. 2). Поставете горния край
на материала към иглата, натиснете старт-бутона
или педала за начало на шиене. Препоръчва се да
водите материала с ръка, за да се постигне чист
край.
3��

Посока по
дължина

D

���

Настройте натиска на долния манипулатор
от 90 до 120 , като зададете стойност
съгласно материала. Подходящата скорост
на работа е от 2.000 до 2.500 бода/мин.

Ако нервюрата се завърта, нагласете
стъпката на горния транспорт.
5�� Рулера се доставя в четири типа: S, A, B и С. Тип S е за
нервюри с малка височина. Тип С е за нервюри с голяма
височина. Сменете рулера съгласно изискването за
нервюрите.
6�� Както е показано на Фиг. 1, разстоянието осигурено
между рулерите осигурява качество на нервюрите. При
поставяне на материал се уверете, че материала се движи
гладко. Ако материала не се движи гладко, настроите
рулерите.
7�� В случай, когато височината на нервюрата С
е повече от 15 мм, както е показано на Фиг.
6, първо нагласете D секция също като С
височината и стартирайте работа.
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*. VIII. Настройка на шевната машина
1. Настройка лоста за вдигане на крачето
1��

Максималното повдигане на

крачето чрез лоста е 10 мм.
2�� Вдигането на крачето може да се
регулира чрез винт 1.
3�� За да увеличите вдигането на крачето,
Разхлабете гайка 2 и регулирайте винт 1.

1

Ако
стартирате
машината
с
вдигнато краче 3 от лоста, игленика
може да удари игленика 4, бъдете
внимателни.
2

Когато
сте
нагласили
параметър
U25
„Поставяне на материала с игла долу“,
смъкнете крачето долу чрез лоста. Ако не е
настроено правилно, при старт на машината
иглената бара ще влезе в контакт с ходещото
краче и ще причини повреда.

3
4

2. Опън на конеца
1. Опън на игления конец
1�� Дължината на игления конец след рязане се намаля чрез
завъртане на гайка 1 в посока А.
2�� Дължината се увеличава чрез завъртане на
гайка 1 в посока В.

1
A
B

E
3

F

3�� Опъна на игления конец це увеличава чрез завъртане на
гайка 2 по посока на часовника С.
��� Опъна на конеца се намаля чрез завъртане на гайка 2
обратно на часовника в посока D.

2
C

2. Настройка опъна на конеца в калера
1�� Опъна на конеца в калера се увеличава чрез завъртане
на винт 3 в посока Е.

D

2��
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Опъна се намаля чрез завъртане на винта 3 в посока F.

3. Опън на пружината за игления конец

5

4

1

1. Промяна на хода на пружина 1
1�� Разхлабете винт 2 в корпуса на машината.
2�� Хода се увеличава чрез завъртане на винт 3 по посока А.
3�� Хода се намаля чрез завъртане на винта по посока В
обратно на часовника.

2
A
B

2. Промяна натиска на пружината 1
1�� Разхлабете винт 2 и извадете регулатор 5.

1
3

2�� Разхлабете винт 4 в тялото на регулатора.
3�� За по-голям опън на пружината завъртете винт 3 по
посока на часовника А.
��� За по-малък опън, завъртете винт 3 по посока обратна
на часовника В.

4. Лост за вдигане на крачето
1�� За да позиционирате крачето в горна позиция, завъртете
лост 1 в посока А.
2�� Крачето ще се вдигне на височина 5 мм.
Завъртете лоста 1 в посока В, за да върнете крачето в
нормална позиция.
3�� Крачето може да се вдигне на 10 мм ако използвате
педала за вдигането му.

1
B
A

5. Настройка натиска на крачето
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
A
B
операцията.
1

h

1�� Разхлабете гайка 2. Натиска на крачето се увеличава
чрез завъртане на регулатор 1 по посока на часовника А.
2�� Натиска се намаля чрез завъртане на регулатора по
посока обратна на часовника В.
3�� След настройката стегнете гайка 2.
��� За стандартни материали, височината на регулатора е
45 мм.

2

Ако натиска на крачето е прекалено
голям е възможно крачето да не
достигне максимална позиция при
вдигане.
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6. Настройка натиска на ходещото краче
Внимание :
За да предотвратите нараняване, изключете машината преди операцията.
1�� Натиска на ходещото краче се увеличава чрез натискане на
регулатор 1 и завъртането му по посока на часовника А и се намаля чрез
завъртането му по посока обратна на часовника В.
3

2�� Позицията на натиск е стандартна,
Когато елипсовидния отвор на гайка 3
съвпадне с бялата белязка на регулатор 1
при натиснато положение.
3�� Настройте натиска на ходещото
краче съгласно използвания материал.

1

2

Ако натиска на ходещото краче е
прекалено нисък, то може да не се
позиционира в нормално положение.
Това може да доведе до неправилно
транспортиране на материала.

7. Настройка опъна на конеца чрез пластината
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете машината преди операцията.

A

1�� Когато работите тежки материали увеличете хода на
конеца чрез движение на пластина 1 наляво в посока А.
2�� Когато работите с леки материали, намалете хода на
конеца чрез движение на пластина 1 в посока В надясно.
3�� Стандартната позиция на пластината е белязана с
маркер С и трябва да съвпадне с винта, който я държи.

B

1
C
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8. Настройка на маслото към грайфера
Внимание :

Грайфера се върти с висока скорост по време на проверка на маслоподаването.
Бъдете внимателни и се пазете от нараняване.
1 Хартия за проверка на пръските масло

2Позиция за отчитане на пръските масло
грайфер

Предна втулка на грайфера

около
25mm

около
3 to 10 mm

легло

Около 70 mm

хартия

Поставете
хартията близо до
леглото

Маслен
резерво
ар
* Поставете хартията под грайфера.

*Може да се използва различна хартия.

Внимание :

При проверка на пръските масло пазете пръстите далеч от грайфера за да
предотвратите нараняване.
5

3

1��

При включване на машината се зарежда
начален екран 1.

2��

Натиснете бутон 2 за извеждане на параметър S01.

3��

С бутони 3 извикайте параметър U01.

���

Натиснете бутон

1

2
4
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от бутони 4 за да спрете манипулатора.

5�� При натискане на бутон 5 се извежда екрана по-долу.
Крачето се вдига горе и лампа 6 започва да мига.

6
7

6�� При натискане на лоста за крачето в посока А и
натискане на бутон 7, крачето слиза долу и машината
започва да върти.
7�� При натискане отново на бутон 7 след проверка на
маслото в грайфера, машината спира.
B
A

8�� След приключване на операцията, завъртете лоста за
крачето в посока В за смъкването му.

*
*
*
*

Ако машината не е топла, завъртете машината на празен ход за около 3 мин.
Поставете хартията за проверка на пръските докато машината работи.
Уверете се, че нивото на маслото в картера е между минимум и максимум.
Времето за проверка на пръските е около 5 секунди (между впръскванията). Проверете с часовник.

・Пример за количеството масло
1�� Правилното количество масло, подавано към грайфера
трябва да се регулира съгласно използвания материал.
Внимателно настройте количеството на маслото и го
регулирате при нужда.

Пръски масло
от грайфера

Около 1mm
Малко количество масло

2��

Пръски масло
от грайфера

・Прекалено малко масло� =
грайферът ще е горещ.
・Прекалено много масло =
грайферът ще е омаслен�.
Проверете количеството масло три пъти (с три
хартии). Регулирайте така, че и на трите проби
количеството да е еднакво.

Около 2mm
Голямо количество масло

・Регулиране на маслото към грайфера
1�� Количеството масло се увеличава чрез завъртане на
винта по посока А и се намаля чрез завъртане в посока В.
2�� След настройка на маслото, работете на
празен ход около 30 сек. След това
проверете отново.
B
A
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Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете машината преди операцията.

・Настройка на маслото в челото на
1�� Регулирайте количеството масло, доставяно до връзка 2
чрез завъртане на винт 1.

машината
B

C

2

2�� Количеството масло е минимално, когато маркер А се
завърти в посока В.
3�� Количеството масло е максимално, когато маркер А се
завърти в обратна посока С.

A
1

9. Връзка игла-грайфер
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете машината преди операцията.

3

C
D

1

A
B

4
5

3
A

B

2
a

Настроите тайминга между иглата и грайфера
по следния начин:
1�� Завъртете шайбата до достигане на игленика на долна
позиция. Разхлабете винт 1.
2�� Регулирайте височината на игленика.
[За DB игли]
Съвпаднете маркер А на игленика 2 с долната
част на втулка 3 и стегнете винт 1.
[За DA игли]
Съвпаднете маркер С на игленик 2 с долната
част на втулка 3 и стегнете винт 1.
3�� Определете позиция на грайфера А.
[За DB игли]
Разхлабете трите винта на грайфера.
Завъртете шайбата до съвпадане на
маркер В с долния край на втулката 3,
когато игленика 2 се вдига нагоре.
[За DA игли]
Разхлабете трите винта на грайфера.
Завъртете шайбата до съвпадане на
маркер D с долния край на втулката 3,
когато игленика 2 се вдига нагоре.

��� В гореспоменатото положение съвпаднете върха на грайфера 5 със средата на вдлъбнатата част на иглата 4. Регулирайте така,
че хлабината между тях да бъде от 0.04 до 0.1 мм. След настройката стегнете винтовете на грайфера.
Ако хлабината е по-малко от посочената върхът на грайфера ще се нарани. Ако хлабината
е по-голяма ще се получат прескочени бодове.
* Номера на грайфера като част е 11038650 (standard) или 11141355 (JE).Сменете грайфера при
необходимост.
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10. Неподвижен нож
Внимание :
・За да предотвратите нараняване, изключете машината от захранването преди
операцията.
・Пазете ръцете си от ножовете при настройката.
・ За да предотвратите повреди по машината или нараняване, сервиза трябва да се
извършва от обучен персонал.

1�� Когато ножа не е достатъчно остър, подострете
неподвижния нож 1, както е показано на фигурата С и го
монтирайте правилно.
a
C
b
1
c
1

2�� Когато неподвижния нож се премести надясно от
стандартната позиция в посока А, дължината на конеца след
рязане става по-голяма с толкова, с колкото е преместен
ножа.
3�� При преместване на неподвижния нож в посока В,
дължината на конеца след рязане става по-къса спрямо
стандартната съгласно преместването на ножа.
a Подвижен нож
b Център на иглата
c Стандартно 4 мм

B
A

11. Настройка тайминга на транспорта
CAUTION :

За да предотвратите нараняване, изключете машината от захранването преди
операцията.
1��

Махнете гумената капачка 1.
След завършване на операцията
поставете отново капачката на
мястото й.

2�� Разхлабете винтове 3 и 4 на ексцентрика 2 и преместете
ексцентрика по посока на стрелката или обратно за
настройка. След това стегнете винтове 3 и 4.
1

(стандарт)
игла

2
3

зъби

(предварение)

плочк
а

3�� За стандартна настройка, нагласете иглата и зъбите
(когато слизат надолу) да бъдат на ниво на иглената плоча.
��� За допълнителна настройка и предотвратяване
неправомерно транспортиране на материала преместете
ексцентрика по посока на стрелката.
5�� За настройка на по-хлабави бодове, преместете
ексцентрика в посока, обратна на стрелката.
Ако ексцентрика се премести твърде
много от стандартната позиция ще се
счупи иглата при работа.

(закъснение)
4
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12. Наклон на зъбите
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.
1�� Стандартен наклон на зъбите (хоризонтални) се постига
когато маркер А съвпадне с маркер В на носача на зъбите 1.

A

(предна част
вдигната)

B

плочк
а

(Standard)

2�� За настройка наклона на зъбите така, че предната част
да бъде по-високо за предотвратяване на набиране в шева
завъртете оста в посока обратна на стрелката на 90 градуса.
3�� За настройка наклона на зъбите така, че задната част да
бъде по-високо завъртете оста в посока на стрелката на 90
градуса.

1

При промяна наклона на зъбите може
да се промени височината им.
Проверете височината на зъбите.

13. Височина на зъбите
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.
1�� Стандартната височина на зъбите към момента на доставка е 0.70.8 мм от плочката.

1
2
0.7 до
0.8mm
зъби

плочк
а

2�� Ако работите леки материали е възможно зъбите да да се
отбелязват върху материала.
3�� За настройка височината на зъбите:
1 Разхлабете винт 2 на рамото на зъбите 1.
2 Настройте височината на зъбите чрез
движение на рамото нагоре/надолу.
3 Стегнете винт 2.

14. Странично положение на зъбите

2

1�� Нагласете страничното положение на зъбите 1 така, че
лявата и дясната хлабина А между зъбите и плочката 2 да
бъде паралелна. След настройката стегнете винтове 3.

1

3
A

A
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15. Мерки, които трябва да се вземат при промяна на
надлъжната позиция на зъбите
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.

A

1�� Стандартна позиция на ходещото краче е постигната при
осигурено разстояние от 1 мм в секция А чрез настроен
максимален ход на ходещото краче от началото до края на
хода му. Настроите надлъжната позиция на ходещото краче
така, че да предотвратите ненормален шум или товар по
време на работа.

2��

B

A
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Ако искате да работите с променена
надлъжна позиция на зъбите, уверете се, че
сте осигурили разстояние от 1 мм между
секции А и В при максимален ход на крачето.

(. Поддръжка и инспекция
1. Подсушаване на регулатора
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.
1�� Подсушете регулатор 1 преди употреба на машината
чрез разхлабване на винт 2.
2�� Водата в пневматичната система може да причини
повреди.
3�� Когато въздуха в системата спадне,
машината ще изпише грешка.
1

2

2. Почистване на сензора
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.

1�� Когато сензора е замърсен с прах може да не работи
правилно. Почистете праха от сензора и частите около него с
пистолета, доставен с машината.
2�� Ако сензора се замърси с масло или подобно, почистете
веднага с подходящ препарат, за да осигурите правилната
му работа.

Внимателно почистете сензорите с
мека тъкан за да не ги нараните.

3. Смазване ролките на манипулатора
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.
Горен манипулатор

1��

Долен манипулатор
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Ако се появи ненормален шум от
горен/долен манипулатор, поставете грес на
посочените места в осите на
манипулаторите, показани на картината в
ляво.

4. Смяна на предпазител
Внимание :

За да предотвратите нараняване, изключете захранването на машината преди
операцията.

Използват се три вида предпазители
1
2

1 За защита захранването на стъпковите мотори 5А.
2 За защита захранването на соленоиди 3.15А.
3 За защита захранването на контролната кутия 2А.

3

5. Списък опционални части за AE-200A
Име

номер

Устройство за нервюри

40088621

Педал с две позиции

40084064

Устройство за засичане обема конеца в калера

40088623

Щаплер

40088624

Ел. устройство за навиване на калер

40088627

4/4 сензор за тежки материали

40084101

4/4 водач на материала за тежки материи

40088212

2/2 сензор за леки материали

40084102

2/2 водач на материала за леки материи

40088211

Сензор за скъсан конец

40088632

Иглена плоча за леки материали

22881601

Транспортни зъби за леки материали

22881700

Уретанови горни зъби

40088215

Водач на материала 4/4 за малки извивки

18076257

Водач на материала 4/2 за малки извивки

18076356

Водач на материала 2/2 за малки извивки

18076059

Трансформатор за висок волтаж

40005422
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6. Кодове за грешки
Код
Символ

Описание

Възстановяване

Екран след
зануляван
е

E001

Известяване за зареждане от EEP-ROM на
основната платка
Изве стява, че чипа а вто мати чно се за режда при запи св ане на
данни или при по вредата и м.

Изключете
машината

E007

Блокирал мотор на главен вал
При работа с материал с високо съпротивление.

Изключете
машината

E030

Изместване на игленика от горна позиция
Когато иглата не спира в определената й горна позиция.

Възможно зануляване след Стандартен
рестарт
екран

E031

Спад на налягането в системата

E050

Стоп бутон
Когато стоп-бутона е натиснат при стартиране на
машината

Възможно
зануляване
след рестарт

E052

Засечено скъсване на конеца
При скъсване на игления конец

Възможно
зануляване
след рестарт

E061

Грешка в данните на параметрите
При повредени данни или необходимо обновяване на
данните

Изключете
захранването

E062

Грешка в шевните данни
При повредени данни или необходимо обновяване на
данните

Изключете
захранването

E072

Блокиране на мотора (по време на рязане на
конците)

Изключете
захранването

E302

Наклонена глава на машината
Когато сензора е в положение OFF

Възможно
зануляване
след рестарт

E303

Грешка в Z-сензора на мотора на основния вал
Изключете
Ненормален сигнал от сензора на енкодера на основния захранването
мотор

E499

Грешна настройка натиска на долен манипулатор
При стъпка на долния транспорт 2.5 мм или повече и
зададен натиск на долния манипулатор 65 или по-малко.

Възможно
зануляване
след рестарт

E703

Грешка в типа глава на машината
При несъответствие на кодовете за комуникация с типа
глава.

Изключете
захранването
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Възможно
зануляване
след рестарт
Стандатен
екран

Стандартен
екран

Стандартен
екран

E704

Несъответствие във версията на машината

Изключете
Когато версиите в машината не съответстват по време на старт. захранването

E730

Неизправност в енкодера на мотора на
основния вал
При повреден сигнал от енкодера.

Изключете
захранването

E731

Неизправни датчик на Хол или сензор за позиция

Изключете
захранването

При дефектни датчик на Хол или сензор за позиция.

E733

Реверсивна ротация на основния мотор

Изключете
захранването

E801

Неизправност в захранването

Изключете
захранването

E802

Моментно прекъсване на захранването

Изключете
захранването

E811

Висок волтаж
При захранващ волтаж повече от 280 V

Изключете
захранването

E813

Нисък волтаж
При захранващ волтаж по-малко от 150 V

Изключете
захранването

E901

Ненормален IPM на главен мотор

Изключете
захранването

E902

Пренапрежение на основния мотор

Изключете
захранването

E903

Ненормално захранване на стъпковия мотор

Изключете
захранването

E904

Ненормално захранване на соленоида

Изключете
захранването

E915

Недобра комуникация между панела и
компютъра

Изключете
захранването

E916

Недобра комуникация между основен
компютър и този на основния вал

Изключете
захранването
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E943

Неизправност в EEP-ROM на основната платка

Изключете
захранването

E9�6

Неуспешен запис на EEP-ROM

Изключете
захранването

E998

Грешна нулева позиция на сензор за следене
обема на конеца в калера

Изключете
захранването

E999

Грешна нулева позиция на сензора за набор

Възможно
зануляване
след рестарт
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