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I. ПРЕПОРЪКИ	  ПРЕДИ	  РАБОТА	  
Следните	  неща	  трябва	  да	  бъдат	  проверяване	  всеки	  ден	  преди	  работа	  с	  
машината	  и	  преди	  започване	  на	  работната	  смяна.	  
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1. Проверете	  дали	  шевната	  машина	  е	  пълна	  с	  предварително	  посоченото	  
количество	  масло.	  

2. Никога	  не	  работете	  с	  машината	  ако	  смазващата	  част	  на	  грайфера	  не	  е	  пълна	  с	  
масло.	  

3. Уверете	  се,	  че	  измервателния	  уред	  показа	  налягане	  на	  въздуха	  от	  0.5Мра.	  
(Това	  е	  крайно	  необходимо,	  когато	  компресора	  се	  спира	  в	  обедните	  почивки	  
или	  подобни).	  
Ако	  налягането	  на	  въздуха	  е	  по	  –	  ниско	  или	  равно	  на	  тази	  стойност,	  може	  да	  
възникнат	  проблеми	  като	  удар	  между	  части	  на	  машината.	  Затова	  е	  крайно	  
наложително	  да	  се	  проверява	  стойноста	  на	  налягането	  на	  въздуха.	  

4. Проверете	  дали	  игления	  конец	  или	  конеца	  на	  калерчето	  не	  се	  нуждаят	  от	  
навиване.	  

5. За	  да	  шиете	  веднага	  след	  включването	  на	  машината,	  изпълнете	  пробно	  шиене	  
първо,	  и	  тогава	  преминете	  към	  шиене	  с	  истински	  продукти.	  

6. За	  да	  предотвратите	  показване	  на	  грешни	  стойности	  от	  сензора	  отчитащ	  
количеството	  конец	  на	  калерчето,	  който	  е	  оптичен,	  уверете	  се	  че	  сте	  
премахнали	  мръсотията	  около	  грайфера	  като	  използвате	  пистолет	  със	  сгъстен	  
въздух	  поне	  веднъж	  дневно	  .	  

7. За	  да	  предотвратите	  показване	  на	  грешни	  стойности	  на	  сензора	  за	  капак,	  
уверете	  се	  че	  сте	  почистили	  праха	  от	  рефлектиращите	  ленти	  като	  използвате	  
пистолет	  със	  сгъстен	  въздух	  поне	  веднъж	  дневно.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

II. 	  КОНФИГУРАЦИЯ	  НА	  МАШИНАТА	  
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Машината	  APW	  –	  896	  съдържа	  главно	  следните	  елементи.	  

А.	  Рамка	  и	  структурни	  компоненти	  

В.Притискащо	  краче	  и	  транспортен	  механизъм	  

С.Устройство	  с	  ъглови	  ножове	  

D.Притискач	  и	  неговите	  задвижващи	  компоненти.	  

Е.Пневматичен	  контролен	  уред	  

F.Щаплер	  –	  опция	  

G.	  Шевна	  глава	  

Н.контролна	  кутия	  

I.	  Контролен	  панел	  

J.	  Пусков	  ключ	  

К.	  Авариен	  Стоп	  ключ	  

Когато	  машината	  е	  окомплектована	  с	  гореспоменатите	  11	  устройства,	  тя	  може	  да	  
направи	  желаните	  филетки	  само	  като	  се	  сложи	  материал	  (	  Основа	  на	  изделието,	  
допълнително	  парче,	  филетка)	  и	  чрез	  настройка	  от	  контролния	  панел.	  

Като	  допълнение	  ,	  когато	  се	  натисне	  ключа	  за	  стоп,	  машината	  спира	  веднага.	  

III. СПЕЦИФИКАЦИИ	  
1. Механични	  спецификации	  
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1	   Шевна	  машина	   LH	  –	  896	  Модел	  2	  иглова,	  заключен	  бод,	  централен	  нож	  
2	   Шевна	  скорост	   3000	  оборота	  в	  мин	  максимална	  
3	   Дължина	  на	  бода	   Заключен	  бод:	  2.0	  до	  3.4мм,	  стандартно	  2.5мм	  

Сгъстяване	  на	  бод	  :	  0.5	  до	  1.5мм,	  стандартно	  1.9мм	  
Затяжка	  :	  0.5мм	  до	  3мм,	  стандартно	  2.0мм	  
Избор	  между	  сгъстяващ	  бод	  и	  затяжка	  

4	   Вид	  филетка	   Успоредна	  двойна	  филетка,	  успоредна	  единична	  
филетка,наклонена	  двойна	  и	  наклонена	  единична	  
филетка.	  Всяка	  от	  тях	  може	  да	  е	  с	  капак	  или	  без	  капак.	  

5	   Дължина	  на	  капака	  
(Дължина	  на	  филетка)	  

Възможна	  е	  настройка	  със	  стъпка	  0.1мм	  в	  диапазона	  от	  
18мм	  до	  220	  мм	  максимално	  

• Успоредна	  филетка	  –	  мин	  47.5мм	  
• Стандартна	  –	  зависи	  от	  стойноста	  на	  

отклонение	  
Пример:	  20мм	  гарнитура,	  отклонение	  20мм,	  затяжка	  
7.5мм	  =	  67.5мм	  Минимум	  

6	   Широчина	  на	  филетка	  
Междуиглено	  разст.	  

8,	  10,12,14,16,	  18	  и	  20мм	  

7	   Игли	   Organ	  DPx17	  #14	  to	  #18	  стандарт	  #16	  
8	   Конец	   Пресукан	  конец	  #60	  Препоръчителен	  
9	   Грайфер	   Напълно	  въртящ,	  с	  вертикална	  ос,	  самосмазващ	  
10	   Опъвач	  на	  конеца	   Плъзгащ	  опъвач	  на	  конеца	  
11	   Ход	  на	  иглена	  бара	   33.3мм	  
12	   Транспортен	  

механизъм	  
Задвижван	  от	  стъпков	  мотор.	  

13	   Контрол	   От	  микрокомпютър	  
14	   Механизъм	  за	  

безопасност	  
Работата	  на	  машината	  се	  спира	  автоматично,	  когато	  се	  
отчете	  грешка	  в	  транспортирането	  на	  изделието,	  
грашка	  за	  скъсан	  конец	  или	  някой	  от	  ключовете	  за	  
безопасност	  е	  активиран	  

15	   Масло	  за	  смазване	   Juki	  new	  Defrix	  Oil	  No.1	  
16	   Работно	  налягане	  на	  

въздуха	  
0.5Mpa	  

17	   Консумация	  на	  въздух	   Около	  40N	  l/min	  
18	   Размери	  на	  машина	   1095мм	  широчина	  х	  1500мм	  Дължина	  х	  1165мм	  

височиа.	  Със	  щалер	  1580	  мм,	  със	  поставка	  за	  конци	  
1800мм	  

19	   Маса	  на	  машина	   238.5	  кг	  
20	   Шум	   Шум	  в	  работна	  среда	  при	  шевна	  скорост	  n=2800rpm,	  	  

Lpa	  =	  up	  to	  84dB(A)	  
Шум	  измерен	  съгласно	  DIN	  45635	  –	  48-‐B	  -‐	  1	  

	  

2. Електрически	  спецификации	  
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1	   Брой	  на	  независими	  програми,	  които	  
могат	  да	  бъдат	  записани	  в	  паметта	  

99:	  1-‐99	  

2	   Брой	  на	  редуващи	  програми,	  които	  могат	  
да	  бъдат	  записани	  в	  паметта	  

20:	  1-‐20	  

3	   Брой	  цикли,	  които	  могат	  да	  бъдат	  
записани	  	  паметта	  

20:	  1-‐20	  

4	   Входящо	  напрежение:	  1	  фаза,	  3	  фази	   220-‐240	  V,	  50-‐60Hz.Опция	  
е	  работа	  на	  380V.	  
Изменения	  на	  
напрежението	  до	  +10%	  

5	   Консумация	  на	  ток	   350VА	  
	  

ІV.	  ИНСТАЛИРАНЕ	  

1. Премахване	  на	  опъковачните	  матеряли	  

	  

2. Обезопасяване	  на	  машината	  

	  Внимание!	  За	  да	  предотвратите	  фатален	  инцидент,	  снижете	  и	  фиксирайте	  

настройващите	  болтове	  2	  (4бр.)	  които	  се	  намират	  отстрани	  на	  колелата	  -‐1	  след	  
преместване	  на	  машината	  на	  нивелирано	  и	  стабилно	  място.	  	  

Салете	  горния	  капак	  и	  премахнете	  
всички	  опаковъчни	  матеряли,	  които	  
фиксират	  притискащите	  крачета	  

Премахнете	  връзката,	  която	  
фиксира	  притискащата	  клема	  

Премахнете	  всички	  ръзки	  и	  
опаковъчни	  матеряли,	  които	  
фиксират	  клемата	  на	  щаплера	  

Изтеглете	  ъгловите	  ножове,	  
срежете	  връзката	  която	  фиксира	  
устройството	  и	  премахнете	  скобите	  
и	  опаковъчния	  матерял	  

Срежете	  и	  премахнете	  връзката,	  която	  фиксира	  

иглената	  бара	  
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3. Свързване	  на	  крачния	  педал	  
	  

	  

Позицията	  на	  педала	  може	  да	  бъде	  настроена	  в	  обсега	  на	  прореза.	  
Когато	  сързвате,	  елементите	  на	  щангата	  –С	  не	  ги	  свързвайте	  при	  положение	  на	  
сензора	  в	  долна	  позиция.	  
	  

4. Свързване	  на	  въздушната	  връзка	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Свържете	  преходника	  –	  А	  към	  главното	  устройство	  като	  въздушен	  кран	  -‐1	  е	  затворен.	  
После	  внимателно	  отворете	  крана	  като	  позволите	  въздуха	  да	  стигне	  до	  машината.	  
Уверете	  се	  че	  налягането	  е	  над	  0.5МРа	  

1. Инсталирайте	  основата	  на	  
педала	  към	  машинната	  

рама	  с	  винтовете	  2	  
2. Свържете	  осноата	  на	  

педала	  А	  и	  В	  с	  2	  винта	  –	  1	  

3. Свържете	  елементите	  на	  
щангата	  посредством	  
фиксиращ	  винт	  -‐	  3	  

Свържете	  единия	  край	  на	  

накрайника	  за	  въздух	  –	  А,	  който	  се	  
доставя	  с	  машината	  като	  аксесоар	  
към	  тръбата	  за	  въздух	  -‐2.	  После	  

свържете	  другия	  край	  на	  
накрайника	  -‐3	  към	  гланото	  
устройство.	  
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5. Свързване	  на	  токовия	  Кабел	  

	  	  Внимание!	  За	  да	  предотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  токов	  удар	  или	  

нараняване	  на	  хора,	  трябва	  да	  бъде	  монтиран	  подходящ	  куплунг.	  Той	  трябва	  да	  бъде	  
инсталиран	  от	  техник,	  който	  има	  експертни	  познания	  по	  електричество.	  Уверете	  се	  че	  
свързвате	  куплунга	  към	  източника,	  който	  е	  добре	  заземен.	  

	  

Свързването	  на	  токовия	  кабел	  зависи	  от	  спецификациите	  на	  продукта.	  Настройте	  според	  

спецификациите	  на	  свързване	  

• В	  случай,	  когато	  продукта	  е	  монофазен,	  220-‐240V	  спецификация	  :	  Свържете	  синия	  и	  
кафевия	  кабел	  към	  захранването	  –	  АС	  200-‐	  240V,	  съответно	  жълто-‐зеления	  проводник	  
към	  земя	  

• В	  случай,	  когато	  продукта	  е	  3фазен	  –	  200-‐240	  V	  –	  Свържете	  червения,	  белия	  и	  черния	  
проводник	  към	  източника	  –	  АС	  200-‐240V	  и	  жълто-‐	  зеления	  проводник	  към	  земя	  

• В	  случай	  на	  свързване	  на	  продукт	  с	  опционален	  трансформатор	  за	  високо	  напрежение	  –	  

SA	  –	  128	  –	  Възможно	  е	  да	  свържете	  към	  380,	  400,	  415	  V	  като	  настроите	  входните	  крачета	  
на	  трансформатора	  (	  стандартно	  настроен	  на	  380V	  при	  доставка).	  Свържете	  синия	  и	  
кафевия	  проводник	  към	  източника	  на	  електричество	  –	  АС	  380,400,415V	  и	  жълто	  зеления	  

проводник	  към	  земя.	  

Този	  продукт	  работи	  на	  1	  фаза	  при	  свързване	  на	  3	  фази	  380,400,415V	  

Внимание,	  когато	  сменяте	  източника	  на	  ток	  на	  опционалния	  високоволтов	  
трансформатор.	  

Когато	  използвате	  високоволтов	  трансформатор	  -‐1	  с	  
входно	  напрежение	  400-‐415V	  е	  необходимо	  да	  се	  

премести	  проводника	  на	  източника	  на	  напрежение	  -‐2	  на	  
високоволтовия	  трансформатор	  –	  1.	  Преместете	  входния	  

проводник	  2	  –	  Син,	  който	  е	  свързан	  към	  порта	  за	  380V	  
към	  порта	  за	  400V	  или	  415V.	  

За	  да	  се	  предотвратят	  инциденти,	  изпълнете	  

операцията,	  след	  като	  сте	  оставили	  машината	  
изключена	  повече	  от	  5	  мин	  и	  изключен	  токов	  кабел	  

Трансформатора	  за	  високо	  напрежение	  –	  1	  се	  намира	  в	  
задната	  част	  на	  плота.	  

Когато	  променяте	  волтажа,	  премахнете	  кутията	  на	  

трансформатора	  4,	  след	  премахане	  на	  капака	  -‐	  3.	  



12	  
	  

	  

6. Асемблиране	  на	  стойката	  за	  конци	  и	  прекрепянето	  и	  към	  машината	  

Поставете	  гайка	  и	  шайба	  между	  рамката	  на	  

машината	  -‐1	  и	  фиксирайте	  стойката	  както	  е	  
показано	  на	  фигурата	  

	  

7. Инсталиране	  на	  SP	  –	  46	  Опция	  Стандартен	  	  щаплер	  

Този	  вид	  щаплер	  се	  доставя	  фиксиран	  
към	  рамката	  на	  машината.	  Необходимо	  е	  да	  

се	  смени	  позицията	  към	  позиция	  за	  нормално	  
ползване.	  

• Премахнете	  фиксиращата	  планка	  
на	  щаплера	  –	  1	  

• Завъртете	  целия	  щаплер	  по	  посока	  
на	  стрелката	  и	  го	  изкарайте	  от	  
вътрешността	  на	  рамката	  

• Сменете	  завъртащия	  вал	  на	  
щаплера	  от	  секция	  А	  към	  отвора	  в	  
основата	  на	  щаплера	  В.	  

В	  този	  момент	  внимавайте	  и	  пазете	  

кабела	  на	  щаплера,	  въздушната	  тръба	  и	  др	  
от	  прекъсване!	  

• Заключете	  целия	  щаплер	  със	  

заключалката	  2	  
• Вкарайте	  пръчката	  за	  безопасност	  -‐

3	  от	  посока	  (С)	  и(	  D)	  и	  фиксирайте	  
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на	  позиция,	  в	  която	  е	  почти	  паралелна	  с	  пода.	  	  

• Проверете	  дали	  иа	  снабдяване	  с	  въздух	  към	  машината.	  
	  

8. Инсталиране	  на	  ролков	  щаплер	  SP	  –	  47	  –	  опция	  

8.1 Настройване	  на	  позицията	  
	  

а)	  Потвърдете	  успоредноста.	  Уверете	  се,	  че	  
масата	  на	  щаплера	  –	  4	  и	  гумената	  ролка	  -‐3	  са	  

инсталирани	  паралелно	  една	  на	  друга.Ако	  не	  са,	  
освободете	  четирите	  винта	  за	  настройка	  -‐	  2	  

Б)	  Потвърдете	  разстоянието.	  Уверете	  се,	  че	  
разстоянието	  между	  масата	  на	  щаплера	  -‐4	  	  и	  

гумената	  ролка	  е	  около	  0.5мм.	  Ако	  не	  е	  в	  този	  
диапазон,	  освободете	  винт	  5	  за	  настройка.	  

	  

	  

8.2 Подръжка	  

Когато	  ролковия	  щаплер	  не	  се	  използва	  или	  се	  
настройва	  ъгловия	  нож,	  то	  той	  може	  да	  се	  

завърти	  напред	  с	  описаната	  процедура.	  

Изтеглете	  лоста	  за	  освобождаване	  –	  1	  и	  
куплирайте	  ролковия	  щаплер	  със	  свързващата	  
пружина	  -‐2	  (	  фиг1).	  Сега	  ролковия	  щаплер	  е	  

поставен	  в	  позиция	  на	  изчакване.	  
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9. Премахване	  на	  фиксиращата	  плоча	  на	  
главата	  

Премахнете	  фиксиращите	  винтове	  -‐2	  от	  

плочата	  фиксираща	  главата	  -‐1	  	  

	  

	  Уверете	  се,	  че	  фиксирате	  машината	  и	  
рамката	  когато	  изпълнявате	  
транспортиране	  
	  

	  

	  

10. Инсталиране	  на	  допълнителна	  маса	  

Инсталирайте	  допълнителен	  плот	  с	  четирите	  

винта	  –	  1	  показани	  на	  фигурата	  

	  Инсталирайте	  плота	  така,	  че	  да	  бъде	  

наравно	  с	  главния	  плот	  
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11. Инсталиране	  на	  контролен	  панел	  ІР	  310	  	  

	  

Както	  е	  показано	  на	  фигурата	  отгоре,	  отворете	  капака	  от	  дясната	  страна	  на	  панела	  	  С	  и	  
свържете	  кабела,	  който	  е	  фиксиран	  с	  лента	  в	  горната	  дясна	  част	  на	  плота	  на	  машината	  В.	  

За	  предотвратяване	  повреда	  поради	  статично	  електричесто,	  инсталирайте	  

контролния	  панел	  на	  основата	  на	  плота	  и	  не	  променяйте	  повече	  неговата	  позиция.	  

12. Пълнене	  на	  резервоара	  с	  масло	  

Внимание	  :	  	  

1. За	  да	  предотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  внезапно	  стартиране	  на	  
машината,	  не	  я	  включвайте,	  докато	  не	  преключи	  смазването	  

2. 	  За	  да	  предотврътите	  запалване	  или	  обрив,	  веднага	  се	  измийте,	  ако	  масло	  влезне	  в	  
контакт	  с	  вашето	  тяло	  или	  вашите	  очи.	  

3. 	  Ако	  масло	  бъде	  погълнато,	  може	  да	  причини	  стомашно	  разстройство	  или	  

повръщане.	  Сложете	  на	  място,	  
недостъпно	  за	  деца.	  

Напълнете	  резервоара	  с	  маслото	  за	  смазване	  
на	  грайфера	  преди	  работа	  с	  машината.	  

• Премахнете	  капачката	  за	  масло	  –	  1	  

и	  напълнете	  резервоара	  с	  
машинно	  масло	  JUKI	  MACHINE	  OIL	  
No.	  1	  (Каталожен	  номер	  

MDFRX1600CO)	  като	  използвате	  
масльонката	  към	  машината,	  която	  

е	  аксесоар.	  
• Напълнете	  резервоара	  с	  масло,	  

докато	  пръчката	  показваща	  нивото	  

на	  маслото	  достигне	  ниво	  между	  
долния	  и	  горния	  маркер	  на	  
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прозореца	  показващ	  нивото	  на	  масло	  -‐2	  .	  	  

• Когато	  маслото	  е	  твърде	  много,	  ще	  причини	  теч	  	  на	  масло	  от	  отворите	  за	  въздух	  и	  
няма	  да	  може	  да	  се	  смазва	  машината	  адекватно,	  така	  че	  бъдете	  внимателни.	  

• Когато	  работите	  с	  шевната	  машина	  и	  върха	  на	  пръчката	  показваща	  нивото	  на	  

маслото	  достигне	  долната	  линия	  на	  прозореца	  за	  нивото	  на	  маслото	  в	  резервоара,	  
допълнете	  !	  

	  

По	  време	  на	  пълно	  зареждане	  с	  масло,	  напълнете	  200	  сс	  масло	  в	  резервоара	  като	  
стандартно	  количество	  и	  потвърдете,	  че	  пръчката	  за	  нивото	  на	  маслото	  работи	  

правилно.	  

• Когато	  работите	  с	  машина,	  която	  е	  наскоро	  инсталирана	  или	  не	  е	  работила	  дълъг	  период	  
от	  време,	  пуснете	  машината	  да	  работи	  с	  2000	  rpm	  	  за	  да	  се	  смаже	  добре	  машината	  и	  

грайферите.	  Като	  допълнение	  може	  да	  се	  капне	  масло	  на	  самите	  грайфери	  в	  точка	  –	  А	  на	  ляв	  
и	  десен	  грайфер	  

• За	  масло	  за	  грайфера	  използвайте	  JUKI	  MACHINE	  OIL	  No.	  1	  (Каталожен	  номер	  MDFRX1600CO)	  
• Използвайте	  само	  чисто	  масло	  за	  доливане	  

• Никога	  не	  слагайте	  мръсно	  масло	  в	  резервоара	  
ф	  

Внимание	  :	  Изключете	  захранването	  на	  машината	  преди	  да	  започнете	  да	  

работите,	  за	  да	  предотвратите	  инцидентни	  причинени	  от	  внезапно	  стартиране	  на	  

шевната	  машина	  

1. Фиксирайте	  пластината	  1	  към	  
рамката	  на	  машината	  с	  2	  винта	  2	  
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2)	  Настройте	  водачите,	  като	  е	  показано	  на	  фигурата	  отгоре.	  Ядрото	  на	  ролката	  може	  да	  

ползва	  ролка	  	  с	  размери	  40-‐70мм	  широчина	  и	  200мм	  в	  диаметър	  (максимално)	  
3)	  Прекарайте	  линиите	  между	  водач	  В	  и	  водач	  А	  и	  ролката	  и	  прекарайта	  над	  плота	  на	  
машината.	  

Транспортирайте	  лентите	  до	  участъка	  с	  ролките	  като	  използвате	  острието	  на	  
водещата	  плоча	  
4)	  Настройке	  надлъжната	  позиция	  на	  двата	  водача,	  на	  пиновете	  на	  двата	  водача	  и	  

страничните	  плочки	  (от	  дясно)	  за	  да	  позволите	  на	  линиите	  да	  бъдат	  прави	  и	  успоредни	  
на	  шевната	  маса.	  
5)Позиционрайте	  настройващата	  втулка	  от	  лявата	  страна	  за	  да	  позволите	  на	  

страничната	  плоча	  да	  задържи	  леко	  лентите	  постредством	  пружина.	  След	  това	  
фиксирайте	  втулката	  там.	  

14.	  Настройване	  на	  SA	  –	  120	  	  

Внимание	  :	  Изключете	  захранването	  на	  машината	  преди	  да	  започнете	  да	  

работите,	  за	  да	  предотвратите	  инцидентни	  причинени	  от	  внезапно	  стартиране	  на	  
шевната	  машина	  

1. Настройването	  на	  количеството	  
подаване	  на	  лента	  се	  настройва	  с	  
параметър	  U	  03.	  За	  направа	  на	  
допълнителна	  настройка	  със	  

контролера	  на	  скоростта	  2	  на	  
захранващия	  цилиндър	  1.	  Когато	  
се	  затяга	  контролера	  на	  скорост	  

2	  количеството	  се	  намаляа,	  

Маса	  

Връх	  

Водач	  

Пружина	  

Настрой
ваща	  
втулка	  

Настр.	  

Пластина	  

Водачи	  

Водач	  А	  

Водач	  В	  
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когато	  се	  развива,	  количеството	  нараства.	  

	  
	  

	  

	  

2. Когато	  се	  монтира	  нова	  линия	  3	  натиснете	  
бутона	  за	  доставяне	  на	  линия	  -‐4,	  

изпълнете	  захранване	  при	  пробно	  шиене	  
няколко	  пъти	  и	  използвайте	  устройството	  
след	  потвърждение	  на	  количеството	  на	  

транспорт	  и	  паралелния	  транспорт	  на	  
линията	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Внимание	  при	  опериране	  –	  Когато	  използвате	  устройството	  за	  доставяне	  на	  линия	  със	  задно	  
референциране	  	  -‐	  5,	  линията	  в	  шевния	  старт	  остава	  дълга,	  тъй	  като	  е	  далече	  от	  отвора	  6.	  Затова	  

ползвайте	  устройството	  с	  предно	  референциране	  	  -‐	  7	  

	  

	  

IV. Подготовка	  на	  шевната	  глава	  
1. Как	  да	  работим	  с	  шевната	  лава	  

1.1 Как	  да	  поставяме	  игли	  
	  	  

Внимание	  :	  Изключете	  захранването	  на	  машината	  преди	  да	  започнете	  да	  работите,	  

за	  да	  предотвратите	  инцидентни	  причинени	  от	  внезапно	  стартиране	  на	  шевната	  машина	  
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Иглите,	  които	  се	  използват	  за	  тази	  машина	  са	  

DPX17	  	  #14до	  #18,	  стандартно	  #16.	  Използвайте	  
посочените	  игли.	  

Използвайте	  лява	  и	  дясна	  страна	  на	  иглите,	  като	  
те	  трябва	  да	  гледат	  в	  съответната	  посока	  с	  дългите	  

си	  канали	  -‐1.	  Затегнете	  с	  винт	  2.	  

	  

	  

1.2 Използван	  конец	  

Използвайте	  ляво	  пресукан	  конец	  за	  иглата	  

Използвайте	  ляво	  или	  дясно	  пресукан	  за	  
калерката	  

Използвайте	  нови	  конци,	  които	  са	  универсално	  
пресукани	  

	  

	  

	  

1.3 Вдяване	  на	  игления	  конец	  
	  

	  

Внимание	  :	  Изключете	  захранването	  на	  машината	  преди	  да	  започнете	  да	  работите,	  

за	  да	  предотвратите	  инцидентни	  причинени	  от	  внезапно	  стартиране	  на	  шевната	  машина	  

• Вдигнете	  напречната	  греда	  -‐1	  в	  
посока	  А.	  Задръжте	  секцията	  В	  с	  
ръка	  и	  завъртете	  цялата	  греда	  по	  

посока	  С	  
• Уверете	  се,	  че	  натискате	  секция	  В	  ,	  

тъй	  като	  широчината	  на	  филетката	  

може	  да	  се	  размести	  ако	  
напречната	  греда	  се	  натисне	  и	  
завърти	  по	  посока	  С.	  

• Гредата	  се	  заключва	  със	  съчмен	  
плунжер.	  Трябва	  да	  се	  завърти	  гредата	  по	  посока	  С,	  за	  да	  се	  освободи	  заключването.	  

• Прекарайте	  конеца	  както	  е	  показано	  на	  фигурата	  
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Прекарайте	  игления	  конец	  по	  илюстрирания	  ред	  

За	  лява	  игла	  –	  А	  

За	  дясна	  игла	  –	  Б	  

2. Как	  се	  премахва	  плоскостта	  на	  шиене	  

Внимание	  :	  Изключете	  захранването	  на	  машината	  преди	  да	  започнете	  да	  

работите,	  за	  да	  предотвратите	  инцидентни	  причинени	  от	  внезапно	  

стартиране	  на	  шевната	  машина	  

	  

2.1 Когато	  премахвате	  
долния	  конец	  

• Преместете	  притискащите	  крачета	  

в	  задна	  позиция	  на	  техния	  ход.	  
• Вкарайте	  вашите	  пръсти	  в	  

прорезите	  –А	  в	  дъното	  на	  лявата	  и	  

дясната	  подложка	  и	  избутайте	  
нагоре	  шевната	  подложка.	  

Периодично	  премахвайте	  водещото	  кече	  С.	  Могат	  да	  бъдат	  предотвратени	  проблеми	  свързани	  
със	  шиенето	  чрез	  замяна	  на	  този	  детайл.	  
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• Преместете	  подложката	  в	  посока	  на	  стрелката,	  като	  я	  държите	  нагоре,	  така	  че	  да	  

можете	  да	  виждате	  калерчето	  за	  конеца.	  
• В	  този	  момент	  преместете	  шевната	  повърхност	  така,	  че	  да	  не	  позволите	  тя	  да	  направи	  

контакт	  с	  шевните	  игли.	  

• След	  смяна	  на	  долния	  конец,	  върнете	  повърхността	  на	  мястото	  и	  като	  изпълнявате	  
гореспоменатите	  стъпки	  в	  обратен	  ред.	  След	  това	  здрави	  поставете	  шевните	  
повърхности	  до	  шевната	  плочка	  и	  щифтовете	  

2.2 мерки,	  които	  трябва	  да	  бъдат	  взети,	  когато	  се	  премахва	  повърхността	  на	  
шиене	  
	  

Внимание	  :	  Изключете	  захранването	  на	  машината	  преди	  да	  започнете	  да	  работите,	  

за	  да	  предотвратите	  инцидентни	  причинени	  от	  внезапно	  стартиране	  на	  шевната	  машина	  

Когато	  се	  премахват	  повърхностите	  на	  шиене,	  уверете	  се	  че	  ги	  поставяте	  правилно	  на	  следните	  
точки:	  

	   	  

• Внимателно	  вкарайте	  щифтоете	  –	  заден	  десен	  
и	  ляв	  над	  отворите	  за	  щифтове	  

• Внимателно	  вкарайте	  щифтовеве	  –	  преден	  

десен	  и	  ляв	  над	  отворите	  за	  щифтове.	  

Пружини	  

	  

Щифт	  
преден	  

Щифт	  
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В	  случай	  че	  машината	  е	  
окомплектована	  със	  лентоподаващо	  
устройство	  SA-‐120,	  върнете	  шевните	  
поърхности	  до	  техните	  нормални	  
позиции	  докато	  вдигате	  шевните	  
табли,	  така	  че	  областа	  с	  пружините	  
не	  е	  подгъната	  

Отвор	  за	  лента	  

В	  случай	  че	  се	  преместват	  шевните	  повърхности	  с	  тези	  като	  показаните	  отдолу,	  внимавайте	  да	  не	  
подгънете	  притискащото	  устройство	  за	  торбата	  на	  джоба	  и	  устройството	  за	  подаване	  на	  лента	  

Стандартно	  устройство	  за	  притискане	  на	  джоб	  

Притискане	  на	  джоб	  с	  подаване	  на	  лента	  
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3. Навиване	  на	  калерчето	  

Внимание	  :	  за	  да	  предотвратите	  нараняване,	  избягвайте	  контакт	  с	  калерчето,	  
когато	  машината	  работи	  

-‐поставете	  калерчето	  в	  навивачката,	  на	  оста,	  

като	  я	  вкарате	  до	  край.	  
-‐прекарайте	  конеца	  през	  водачите	  и	  плочата	  8	  
,	  отворете	  бремзата	  7	  и	  изтеглете	  конеца	  до	  

оста	  на	  бремзата	  4.	  
-‐	  Прекарайте	  конеца	  по	  показания	  ред	  на	  
фигурата,	  навийте	  конеца	  около	  бремзата	  5	  

пъти	  по	  посоката	  на	  стрелката	  ,	  която	  е	  посока	  
на	  въртене	  на	  калерчето.	  
-‐	  Натиснете	  водача	  на	  конец	  1	  и	  бобината	  се	  

завърта	  
-‐	  Навивачката	  ще	  спре	  автоматично,	  когато	  

калерчето	  се	  напълни	  със	  зададеното	  
количество	  

	  	  

	  

	  	  -‐	  Ако	  желаете	  да	  навивате	  калерчето,	  	  от	  ниската	  част	  5	  на	  калерчето,	  както	  е	  

показано	  на	  фигурата	  отгоре.	  Ако	  започнете	  от	  страничната	  част	  6	  на	  калерчето,	  
сензора	  за	  отчитане	  на	  свършване	  на	  калерчето	  няма	  да	  работи	  правилно.	  

-‐	  За	  да	  осигурите	  нормално	  оставащо	  количество	  на	  калерчето	  е	  важно	  да	  го	  навиете	  
еднакво.	  Проверете	  дали	  калерчето	  е	  навито	  еднакво	  в	  началото	  на	  навиване.	  Ако	  

калерчето	  не	  може	  да	  се	  навие	  равно	  настройте	  надлъжната	  позиция	  на	  3.	  

-‐	  Най	  –	  добре	  би	  било	  да	  навивате	  калерчето	  до	  80%	  от	  външния	  диаметър.	  Количеството	  
на	  навиване	  на	  конец	  може	  да	  се	  настрои	  от	  винта	  за	  настройване	  на	  количество	  -‐2	  

-‐	  Не	  натискайте	  лоста	  1	  когато	  не	  навивате	  калерче.	  Мотора	  продължава	  да	  върти	  и	  
може	  да	  причини	  проблем.	  
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-‐	  Когато	  има	  неизправности	  като	  претоварване	  на	  мотора	  за	  навиване,	  термална	  защита	  

9	  се	  изключва.	  Когато	  тя	  се	  изключи,	  включете	  я	  отново	  след	  изключването	  и.	  

4.	  Вдяване	  на	  совалката	  

-‐	  Хванете	  калерчето	  в	  ръка,	  така	  че	  да	  се	  върти	  по	  
посока	  на	  часовниковата	  стрелка	  и	  го	  поставете	  в	  
совалката.	  

-‐	  Прекарайте	  конеца	  през	  процепа	  1	  на	  калерчето	  

-‐	  Издърпайте	  конеца	  за	  да	  го	  прекарате	  под	  

пружинката	  за	  натиск.	  

	  

	  
4. А	  
5. Инсталиране	  на	  калерчето	  

Внимание	  :	  Изключете	  захранването	  на	  машината	  преди	  да	  започнете	  да	  работите,	  

за	  да	  предотвратите	  инцидентни	  причинени	  
от	  внезапно	  стартиране	  на	  шевната	  машина	  

1.	  	  Вдигнете	  лоста	  на	  грайфера	  1	  и	  изкарайте	  

калерчето	  и	  совалката	  

2.	  Когато	  поставята,	  нагласете	  совалката	  върху	  
оста	  задвижвана	  от	  грайфера	  и	  наклонете	  

лостчето	  	  1.	  

	  

	  Когато	  лявото	  и	  дясното	  калерче	  са	  
заменени,	  уверете	  се	  че	  разстоянието	  между	  

държача,	  който	  е	  максимално	  отдалечен	  и	  
совалката	  е	  между	  	  0.2	  и	  0.3мм.	  Ако	  
разстоянието	  не	  е	  толкова,	  развийте	  винт	  3	  и	  

го	  настройте	  
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6. Настройване	  опъна	  на	  долния	  конец	  

-‐	  Настройване	  на	  стегнатостта	  на	  калерчето.	  
Завъртете	  винта	  за	  настройване	  стегнатостта	  
по	  посока	  на	  часовниковата	  стрелка	  за	  

увеличаване	  и	  обратно	  за	  намаляване	  на	  
стегнатостта	  на	  конеца	  на	  калерчето.	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Както	  е	  показано	  на	  фигурата	  отстрани,	  
стандартния	  опън	  на	  конеца	  е	  между	  0.25	  и	  
0.35N	  когато	  се	  измерва	  с	  уред	  за	  измерване	  

на	  опън.	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

-‐	  Настройване	  стегнатостта	  на	  игления	  конец.	  
Първо	  настройте	  стегнатостта	  на	  лявата	  и	  
дясната	  совалка.	  След	  това	  съгласно	  

стегнатостта	  им	  настройте	  стегнатостта	  на	  
лявата	  и	  дясната	  игла	  правилно,	  чрез	  
бремзите	  за	  стегнатост	  1	  и	  2.	  

Чрез	  завъртане	  по	  посока	  на	  часовниковата	  
стрелка	  се	  увеличава	  опъна	  на	  конеца,	  а	  
обратно	  на	  часовниковата	  стрелка	  се	  

намалява.	  
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7. Поставяне	  на	  матеряла	  за	  шиене	  –	  	  

7.1 Поставяне	  на	  основата	  на	  изделието	  

	  
	  
	  
Използвайте	  основа	  на	  изделието,	  която	  е	  по	  –	  голяма	  от	  гумите	  на	  притискащите	  изделието	  

клеми,	  които	  са	  залепени	  отдолу	  на	  тях.	  Ако	  основата	  на	  изделието	  е	  по	  –	  малка	  от	  размера	  на	  
гумите,	  то	  те	  могат	  да	  се	  отлепят	  и	  да	  предизвикат	  повреда	  на	  машината.	  Тогава	  е	  необходимо	  
използването	  на	  малък	  матерял	  монтиран	  на	  тънка	  уплътнителна	  вложка,	  което	  е	  опция	  към	  

машината.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Лява	  
притискаща	  
клема	  

Основа	  на	  
изделие	  

Гума	  на	  
притискащи	  
клеми	  

Дясна	  
притискаща	  
клема	  
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VІ.	  Как	  да	  се	  използва	  работния	  панел	  

1. Основни	  операции	  на	  панела	  	  

1.1 Конфигурация	  –	  	  

	  

Символ	   Име	   Описание	  
1	   Тъч	  панел,	  отделение	  с	  дисплей	   	  
2	  

Бутон	  Готовност	  
Смяна	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  данни	  с	  
екрана	  за	  шиене	  

3	  

Бутон	  Информация	  

Смяна	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  данни	  с	  
екрана	  за	  информация	  

4	  
Бутон	  комуникация	  

Смяна	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  данни	  с	  
екрана	  за	  комуникация	  

5	  
Бутон	  смяна	  режими	  

Смяна	  на	  екран	  за	  въвеждане,	  екран	  за	  режим	  
на	  работа	  и	  различни	  настройки	  

6	   Слот	  за	  карти	   Затворете	  капака	  когато	  използвате	  
7	   Конектор	  за	  комуникация	  RS232	   	  
8	   Потенциометър	  за	  настройване	  

контраста	  на	  екрана	  
Контраста	  на	  екрана	  се	  настройва.	  Настройте	  
както	  ви	  харесва.	  

9	   Конектор	  за	  външен	  вход	   	  
10	   Капак	  за	  изваждане	  на	  картата	   	  
	  

	  
	  

	  

Предна	  страна	   Дясна	  Страна	  
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1.2 Общи	  бутони	  

Бутоните,	  които	  са	  универсални	  и	  изпълняват	  еднакви	  операции	  в	  различните	  екрани	  на	  

панела	  са	  описани	  както	  следва	  

Изглед	   Име	   Описание	  

	  
Бутон	  Отказ	   Затваряне	  на	  прозорци.	  В	  случай	  на	  въвеждане	  на	  

параметри	  може	  да	  откаже	  промяната	  

	  
Бутон	  Ентер	   Промяната	  на	  данните	  е	  зададена	  

	  
Бутон	  нагоре	   Този	  бутон	  мести	  екрана	  нагоре	  

	  
Бутон	  надолу	   Този	  бутон	  мести	  екрана	  надолу	  

	  
Бутон	  Зануляване	   Този	  екран	  занулява	  грешка	  или	  подобри	  

	  
Бутон	  за	  въвеждане	  
номер	  

Появява	  се	  нумерологична	  клавиатура	  и	  могат	  да	  се	  
въведат	  числа	  

	  
Бутон	  за	  въвеждане	  на	  
текст	  

Появава	  се	  екран	  с	  клавиатура	  за	  въвеждане	  на	  текст	  

	  

1.3 Основни	  операции	  
1.3.1	  Включете	  бутона	  за	  пускане	  на	  машината.	  Занулете	  
екрана	  за	  Добре	  дошли	  чрез	  натискане	  на	  бутона	  Зануляване	  
–А	  

	  Когато	  натиснете	  бутона	  Зануляване,	  притискача	  се	  
вдига	  нагоре,	  така	  че	  бъдете	  внимателни.	  

-‐ На	  екрана	  с	  избор	  на	  език	  изберете	  желания	  език	  –	  

примерно	  English	  за	  английски	  и	  потвърдете	  с	  бутона	  
Въведи	  –	  В.	  След	  това	  се	  появява	  екрана	  за	  
независимо	  шиене	  –	  екран	  А	  на	  фигурата	  отдолу.	  

Този	  екран	  се	  появява	  само	  веднъж,	  когато	  машината	  е	  нова.	  
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1.3.2	  Избиране	  на	  номер	  програма,	  която	  желаем	  да	  шием.	  

Когато	  бутона	  за	  избор	  на	  програма	   	  е	  натиснат,	  може	  да	  бъде	  
избран	  номер	  на	  програма.	  За	  процедура	  за	  избиране	  на	  програма	  

вижте	  глаа	  VІ-‐6	  избиране	  на	  програма.	  При	  нова	  машина	  има	  
регистринани	  програми	  от	  1	  до	  10.	  Променете	  параметрите	  съгласно	  
вашите	  нужди	  за	  използване.	  Номера	  на	  програма,	  която	  не	  е	  

записана	  не	  се	  показва	  

За	  по	  подробна	  информация	  вижте	  VІ	  –	  2	  Обяснение	  на	  основния	  
екран	  

Екран	  за	  независимо	  шиене	  (	  екран	  А)	  

1.3.3. Начало	  на	  шиене	  

Когато	  бутона	  Готовност	  е	  натиснат	   	  в	  режим	  на	  независимо	  

шиене	  (	  Екран	  А)	  се	  появява	  зеления	  шевен	  екран	  (екран	  В)	  и	  процеса	  
на	  шиене	  може	  да	  започне	  чрез	  натискане	  и	  работа	  с	  педала.	  

	  

1.3.4	  Стоп	  устройство	  по	  време	  на	  шиене	  

Когато	  бъде	  натиснат	  бутона	  за	  временен	  стоп	  Е,	  процеса	  
на	  шиене	  прекъсва	  

	  

	   В	  този	  момент	  се	  появява	  екран	  за	  грешка,	  за	  да	  
информира,	  че	  е	  бил	  натиснат	  бутона	  за	  спиране.	  Натиска	  се	  бутона	  

за	  зануляване	  F	  грешката	  е	  изчистена	  и	  екрана	  се	  връща	  в	  екран	  за	  
въвеждане.	  
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2. Обяснение	  на	  основния	  екран	  

2.1 Екран	  за	  въвеждане	  (	  Независим	  режим	  на	  шиене)	  

	  
	  

Символ	   Име	  на	  бутона	   Описание	  
A	   Ново	  създаване	   Нова	  пограма	  за	  независимо	  шиене	  може	  да	  бъде	  

създадена	  чрез	  екрана,	  който	  се	  появява	  
B	   Бутон	  Копиране	   Извежда	  списък	  с	  програми	  за	  независимо	  

шиене	  и	  може	  да	  бъде	  копирана	  програма	  
C	   Въвеждане	  на	  текст	   Извежда	  екран	  с	  клавиатура	  и	  може	  да	  бъде	  

наименована	  програма	  
D	   Промяна	  вид	  филетка	   Извежда	  екран	  за	  промяна	  на	  вида	  филетка,	  

както	  и	  за	  настройка	  на	  успоредността	  на	  
средния	  притискач	  

E	   Забрана	  вдигане	  на	  клапа	  
след	  края	  на	  шиене	  

При	  натискане	  на	  този	  бутон	  клемата	  се	  връща	  
спусната	  при	  шевния	  край.	  Подходящо	  е	  да	  се	  
използва	  този	  бутон	  при	  настройване	  на	  
маркиращата	  светлина	  или	  при	  пробно	  шиене	  

F	   Бутон	  за	  отрязване	  иглен	  
конец	  

При	  натискане	  на	  този	  бутон	  ножа	  за	  отрязване	  
на	  игления	  конец	  слиза	  и	  се	  изобразява	  
отрязване	  на	  игления	  конец	  

G	   Бутон	  за	  отрязване	  долен	  
конец	  

Ножицата	  за	  отрязване	  на	  долния	  конец	  се	  
отваря	  при	  натискане	  на	  този	  бутон	  

H	   Бутон	  списък	  програми	   Извежда	  екрана	  за	  избор	  на	  програми	  и	  може	  
да	  бъде	  избрана	  програма	  

I	   Бутон	  избор	  режим	  на	  шиене	   Шевен	  режим	  S03	  е	  избран	  
J	   Размер	  дължина	  L	   В	  режим	  на	  шиене	  по	  L	  размер,	  се	  наглася	  шевна	  

дължина	  S04	  
K	   Стойност	  на	  отклонение	   В	  режим	  на	  шиене	  на	  наклонени	  филетки,	  

стойноста	  на	  отклонение	  в	  началото	  на	  шева	  S14	  
и	  стойността	  на	  отклонение	  в	  края	  на	  шева	  S16	  
се	  задават	  

L	   Настройка	  на	  режим	  
движение	  

С/Без	  S01	  на	  движение	  на	  шевния	  мотор,	  
централен	  нож	  и	  ъглови	  ножове	  

M	   Бутон	  за	  спиране	  движението	  
на	  щаплер	  

Този	  бутон	  избира	  движение	  /стоп	  –	  S69	  и	  S70	  на	  
щаплера	  
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N	   Бутон	  за	  показване	  параметри	  
на	  шиене	  

Изобразява	  екрана	  за	  редактиране	  на	  шевни	  
програми.	  Детайлната	  информация	  не	  се	  
показва	  в	  нормалния	  екран	  за	  въвеждане,	  тук	  
може	  да	  се	  избере	  и	  редактира.	  	  

O	   Име	  на	  програма	   Имена,	  които	  са	  въедени	  в	  номерата	  на	  
програми	  се	  изобразяват	  тук.	  

P	   Позиция	  на	  ъглови	  ножове	  по	  
време	  на	  започване	  на	  шиене	  

Позиция	  на	  рязане	  S19	  на	  ъгловите	  ножове	  се	  
задава	  при	  начало	  на	  шева	  

Q	   Настройка	  на	  централния	  нож	   Извежда	  екран	  за	  редактиране	  на	  параметри	  на	  
централен	  нож.	  Настройване	  на	  позиция	  на	  
рязане	  на	  централния	  нож	  в	  началото	  	  S17	  и	  в	  
края	  	  S18	  на	  шева.	  

R	   Позиция	  на	  ъглов	  нож	  по	  
време	  на	  край	  на	  шиене	  

Настройване	  позицията	  на	  рязане	  на	  ъгловия	  
нож	  S20	  може	  да	  бъде	  зададен	  

S	   Настройка	  на	  маркиращ	  лъч	   Екран	  за	  настройване	  на	  маркиращ	  лъч	  се	  
извежда	  и	  се	  променя	  позицията	  на	  светене	  S05,	  
Както	  и	  допълнителни	  настройки	  на	  лъча	  S30,	  
S31,	  S32	  

T	   Преместване	  на	  притискаща	  
клема	  

Притискащата	  клема	  се	  премества	  напред	  или	  	  в	  
задна	  позиция	  

U	   Кратък	  път	  за	  достъп	  до	  
параметри	  на	  програма	  

Бутони	  за	  бърз	  достъп	  –	  мах	  4	  елемента	  от	  
параметрите	  на	  шиене	  	  могат	  да	  бъдат	  зададени	  
в	  тази	  секция	  на	  клиентски	  настройки	  

V	   Настройване	  на	  отместване	  в	  
началото	  на	  шева	  

Отместване	  в	  началото	  S08,	  S10	  

W	   Настройване	  на	  отместване	  в	  
края	  на	  шева	  

Отместване	  в	  края	  S09,	  S11	  

	   	   	  
	  

	  

2.2 Шевен	  екран	  –	  независим	  режим	  на	  шиене	  
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Символ	   Име	  на	  бутон	   Описание	  
A	   Бутон	  подаване	  на	  лента	   Когато	  се	  натисне	  този	  бутон	  се	  подава	  лента	  от	  

лентоподаващото	  устройство.	  Това	  се	  появява,	  
когато	  имаме	  „Със”	  на	  параметър	  SA120,т.е.	  
устройството	  за	  автоматично	  подаване	  е	  
зададено	  като	  налична	  опция.	  

B	   Бутон	  за	  смяна	  на	  филетки	   Извежда	  се	  екрана	  за	  смяна	  на	  вида	  филетки	  и	  
настройка	  на	  успоредноста	  на	  централния	  
притискач.	  

C	   Бутон	  за	  забрана	  вдигането	  на	  
крачетата	  в	  края	  на	  шева	  

Когато	  този	  бутон	  е	  задържан	  натиснат,	  
притискащата	  клема	  се	  връща	  в	  шевния	  край	  в	  
долно	  положение.	  Препоръчително	  е	  ползването	  
по	  време	  на	  настройка	  на	  маркиращата	  светлина	  
или	  пробно	  шиене	  

D	   Бутон	  за	  директен	  списък	  с	  
програми	  

Извежда	  екрана	  с	  програми	  директно	  и	  може	  да	  
бъде	  избрана	  програма	  

E	   Бутон	  за	  промяна	  на	  брояча	   Когато	  се	  натисне	  този	  бутон	  се	  променя	  брояча	  
на	  шевове	  или	  номер	  изделия.	  
Този	  бутон	  е	  активен	  само	  когато	  и	  двата	  вида	  
отброяване	  са	  включени.	  

F	   Бутон	  за	  промяна	  стойноста	  
на	  отброяване	  

Този	  бутон	  сменя	  стойността	  на	  брояча,	  която	  е	  
изобразена	  в	  момента.	  

G	   Бутон	  за	  оставащо	  количесто	  
конец	  в	  калерчето	  -‐	  дясно	  

Този	  бутон	  отчита	  отразената	  светлина	  от	  
калерчето	  и	  информира	  за	  наличното	  количество	  
конец.	  Когато	  приключи	  шиенето,	  стойността	  на	  
брояча	  се	  изважда	  и	  екрана	  за	  смяна	  се	  появява,	  
когато	  брояча	  достигне	  0.	  Този	  бутон	  е	  активен	  
само	  когато	  има	  отразена	  светлина	  от	  калерчето.	  

H	   Бутон	  за	  оставащо	  количесто	  
конец	  в	  калерчето	  –	  ляво	  

Този	  бутон	  отчита	  отразената	  светлина	  от	  
калерчето	  и	  информира	  за	  наличното	  количество	  
конец.	  Когато	  приключи	  шиенето,	  стойността	  на	  
брояча	  се	  изважда	  и	  екрана	  за	  смяна	  се	  появява,	  
когато	  брояча	  достигне	  0.	  Този	  бутон	  е	  активен	  
само	  когато	  има	  отразена	  светлина	  от	  калерчето.	  

I	   Бутон	  за	  настройка	  на	  
маркиращата	  светлина	  

Екран	  за	  настройване	  на	  маркиращия	  лъч	  се	  
извежда	  и	  се	  променя	  позицията	  на	  светене	  S05,	  
Както	  и	  допълнителни	  настройки	  на	  лъча	  S30,	  S31,	  
S32	  

	  

Възможна	  е	  да	  се	  настрои	  дали	  тези	  бутони	  да	  са	  видими	  или	  невидими	  за	  оператора.	  

Повече	  детайли	  в	  глаа	  VІ	  –	  12	  Настройване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  параметри	  

	  

	  

	  



33	  
	  

	  

2.3 Екран	  на	  въвеждане	  –	  редуващо	  шиене	  

	  

Символ	   Име	  на	  бутона	   Описание	  
A	   Ново	  създаване	   Нова	  пограма	  за	  последователно	  шиене	  може	  да	  

бъде	  създадена	  чрез	  екрана,	  който	  се	  появява	  
B	   Бутон	  Копиране	   Извежда	  списък	  с	  програми	  за	  последователно	  

шиене	  и	  може	  да	  бъде	  копирана	  програма	  
C	   Въвеждане	  на	  текст	   Извежда	  екран	  с	  клавиатура	  и	  може	  да	  бъде	  

наименована	  програма	  
D	   Промяна	  вид	  филетка	   Извежда	  екран	  за	  промяна	  на	  вида	  филетка,	  

както	  и	  за	  настройка	  а	  успоредността	  на	  средния	  
притискач	  

E	   Забрана	  вдигане	  на	  клема	  
след	  края	  на	  шиене	  

При	  натискане	  на	  този	  бутон	  клемата	  се	  връща	  
спусната	  при	  шевния	  край.	  Подходящо	  е	  да	  се	  
използва	  този	  бутон	  при	  настройване	  на	  
маркиращата	  светлина	  или	  при	  пробно	  шиене	  

F	   Бутон	  за	  отрязване	  иглен	  
конец	  

При	  натискане	  на	  този	  бутон	  ножа	  за	  отрязване	  
на	  игления	  конец	  слиза	  и	  се	  изобразява	  
отрязване	  на	  игления	  конец	  

G	   Бутон	  за	  отрязване	  долен	  
конец	  от	  совалката	  

Ножицата	  за	  отрязване	  на	  долния	  конец	  се	  
отваря	  при	  натискане	  на	  този	  бутон	  

H	   Бутон	  списък	  програми	   Извежда	  екрана	  за	  избор	  на	  програми	  и	  може	  
да	  бъде	  избрана	  програма	  

I	   Бутон	  избор	  режим	  на	  шиене	   Шевен	  режим	  S03	  е	  избран	  
J	   Размер	  дължина	  L	   В	  режим	  на	  шиене	  по	  L	  размер,	  се	  наглася	  шевна	  

дължина	  S04	  
K	   Стойност	  на	  отклонение	   В	  режим	  на	  шиене	  на	  наклонени	  филетки,	  

стойноста	  на	  отклонение	  в	  началото	  на	  шева	  S14	  
и	  стойността	  на	  отклонение	  в	  края	  на	  шева	  S16	  
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се	  задават	  
L	   Настройка	  на	  режим	  

движение	  
С/Без	  S01	  на	  движение	  на	  шевния	  мотор,	  
централен	  нож	  и	  ъглови	  ножове	  

M	   Бутон	  за	  спиране	  движението	  
на	  щаплер	  

Този	  бутон	  избира	  движение	  /стоп	  –	  S69	  и	  S70	  на	  
щаплера	  

N	   Бутон	  за	  настройка	  на	  режим	  
на	  движение	  

С	  или	  без	  движение	  S01	  	  на	  мотора	  на	  шевната	  
машина,	  централен	  нож	  и	  ъглови	  ножове.	  

O	   Настройка	  на	  маркиращ	  лъч	   Екран	  за	  настройване	  на	  маркиращ	  лъч	  се	  
извежда	  и	  се	  променя	  позицията	  на	  светене	  S05,	  
Както	  и	  допълнителни	  настройки	  на	  лъча	  S30,	  
S31,	  S32	  

P	   Бутон	  за	  промяна	  към	  
следващата	  настройка	  на	  
шиене	  

Програма,	  която	  да	  бъде	  следваща.	  като	  е	  
прикрепена	  с	  жълта	  рамка	  и	  вече	  сменена	  

Q	   Позиция	  на	  ъглов	  нож	  по	  
време	  на	  начало	  на	  шиене	  

Настройване	  позицията	  на	  рязане	  на	  ъгловия	  
нож	  S19	  може	  да	  бъде	  зададен	  

R	   Настройка	  на	  централния	  нож	   Извежда	  екран	  за	  редактиране	  на	  параметри	  на	  
централен	  нож.	  Настройване	  на	  позиция	  на	  
рязане	  на	  централния	  нож	  в	  началото	  	  S17	  и	  в	  
края	  	  S18	  на	  шева.	  

S	   Позиция	  на	  ъглов	  нож	  по	  
време	  на	  край	  на	  шиене	  

Настройване	  позицията	  на	  рязане	  на	  ъгловия	  
нож	  S20	  може	  да	  бъде	  зададен	  

T	   Преместване	  на	  притискаща	  
клема	  

Притискащата	  клема	  се	  премества	  напред	  или	  	  в	  
задна	  позиция	  

U	  V	   Настройване	  на	  отместване	  в	  
началото	  на	  шева	  

Отместване	  в	  началото	  S08,	  S10	  

W	  X	   Настройване	  на	  отместване	  в	  
края	  на	  шева	  

Отместване	  в	  края	  S09,	  S11	  

	  

Възможно	  е	  да	  се	  настрои	  дали	  тези	  бутони	  да	  са	  видими	  или	  невидими	  за	  оператора.	  

Повече	  детайли	  в	  глаа	  VІ	  –	  12	  Настройване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  параметри	  
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2.4 Шевен	  Екран	  при	  последователно	  шиене	  

	  

Символ	   Име	  на	  бутон	   Описание	  
A	   Бутон	  подаване	  на	  лента	   Когато	  се	  натисне	  този	  бутон	  се	  подава	  лента	  от	  

лентоподаващото	  устройство.	  Това	  се	  появява,	  
когато	  имаме	  „Със”	  на	  параметър	  SA120,т.е.	  
устройството	  за	  автоматично	  подаване	  е	  
зададено	  като	  налична	  опция.	  

B	   Бутон	  за	  смяна	  на	  филетки	   Извежда	  се	  екрана	  за	  смяна	  на	  вида	  филетки	  и	  
настройка	  на	  успоредноста	  на	  централния	  
притискач.	  

C	   Бутон	  за	  забрана	  вдигането	  на	  
крачетата	  в	  края	  на	  шева	  

Когато	  този	  бутон	  е	  задържан	  натиснат,	  
притискащата	  клема	  се	  връща	  в	  шевния	  край	  в	  
долно	  положение.	  Препоръчително	  е	  ползването	  
по	  време	  на	  настройка	  на	  маркиращата	  светлина	  
или	  пробно	  шиене	  

D	   Бутон	  за	  директен	  списък	  с	  
програми	  

Извежда	  екрана	  с	  програми	  директно	  и	  може	  да	  
бъде	  избрана	  програма	  

E	   Бутон	  за	  промяна	  на	  брояча	   Когато	  се	  натисне	  този	  бутон	  се	  променя	  брояча	  
на	  шевове	  или	  номер	  изделия.	  
Този	  бутон	  е	  активен	  само	  когато	  и	  двата	  вида	  
отброяване	  са	  включени.	  

F	   Бутон	  за	  промяна	  стойноста	  
на	  отброяване	  

Този	  бутон	  сменя	  стойността	  на	  брояча,	  която	  е	  
изобразена	  в	  момента.	  

G	   Бутон	  за	  сменяне	  на	  
следващата	  програма	  за	  
шиене	  
	  
	  

Програма,	  която	  да	  бъде	  следваща.	  като	  е	  
прикрепена	  с	  жълта	  рамка	  и	  вече	  сменена	  
Работи,	  когато	  параметър	  S02	  е	  включен	  
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H	   	  
Бутон	  за	  остаащо	  количесто	  
конец	  в	  калерчето	  -‐	  дясно	  

	  
Този	  бутон	  отчита	  отразената	  светлина	  от	  
калерчето	  и	  информира	  за	  наличното	  количество	  
конец.	  Когато	  приключи	  шиенето,	  стойността	  на	  
брояча	  се	  изважда	  и	  екрана	  за	  смяна	  се	  появява,	  
когато	  брояча	  достигне	  0.	  Този	  бутон	  е	  активен	  
само	  когато	  има	  отразена	  светлина	  от	  калерчето.	  

I	   Бутон	  за	  остаащо	  количесто	  
конец	  в	  калерчето	  –	  ляво	  

Този	  бутон	  отчита	  отразената	  светлина	  от	  
калерчето	  и	  информира	  за	  наличното	  количество	  
конец.	  Когато	  приключи	  шиенето,	  стойността	  на	  
брояча	  се	  изважда	  и	  екрана	  за	  смяна	  се	  появява,	  
когато	  брояча	  достигне	  0.	  Този	  бутон	  е	  активен	  
само	  когато	  има	  отразена	  светлина	  от	  калерчето.	  

J	   Бутон	  за	  настройка	  на	  
маркиращата	  светлина	  

Екран	  за	  настройване	  на	  маркиращия	  лъч	  се	  
извежда	  и	  се	  променя	  позицията	  на	  светене	  S05,	  
Както	  и	  допълнителни	  настройки	  на	  лъча	  S30,	  S31,	  
S32	  

	  

Възможно	  е	  да	  се	  настрои	  дали	  тези	  бутони	  да	  са	  видими	  или	  невидими	  за	  оператора.	  

Повече	  детайли	  в	  глаа	  VІ	  –	  12	  Настройване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  параметри	  

2.5 Екран	  за	  въвеждане	  при	  шиене	  в	  цикъл	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Символ	   Име	  на	  бутона	   Описание	  
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A	   Ново	  създаване	   Нова	  пограма	  за	  шиене	  в	  цикъл	  може	  да	  бъде	  
създадена	  чрез	  екрана,	  който	  се	  появява	  

B	   Бутон	  Копиране	   Извежда	  списък	  с	  програми	  за	  	  шиене	  	  в	  цикъл	  и	  
може	  да	  бъде	  копирана	  програма	  

C	   Въвеждане	  на	  текст	   Извежда	  екран	  с	  клавиатура	  и	  може	  да	  бъде	  
наименована	  програма	  

D	   Промяна	  вид	  филетка	   Извежда	  екран	  за	  промяна	  на	  вида	  филетка,	  
както	  и	  за	  настройка	  на	  успоредността	  на	  
средния	  притискач	  

E	   Забрана	  вдигане	  на	  клема	  
след	  края	  на	  шиене	  

При	  натискане	  на	  този	  бутон	  клемата	  се	  връща	  
спусната	  при	  шевния	  край.	  Подходящо	  е	  да	  се	  
използва	  този	  бутон	  при	  настройване	  на	  
маркиращата	  светлина	  или	  при	  пробно	  шиене	  

F	   Бутон	  за	  отрязване	  иглен	  
конец	  

При	  натискане	  на	  този	  бутон	  ножа	  за	  отрязване	  
на	  игления	  конец	  слиза	  и	  се	  изобразява	  
отрязване	  на	  игления	  конец	  

G	   Бутон	  за	  отрязване	  долен	  
конец	  от	  совалката	  

Ножицата	  за	  отрязване	  на	  долния	  конец	  се	  
отваря	  при	  натискане	  на	  този	  бутон	  

H	   Бутон	  списък	  цикли	   Извежда	  екрана	  за	  избор	  на	  програми	  и	  може	  
да	  бъде	  избрана	  програма	  

I	   Бутон	  за	  редактиране	  на	  
програма	  

Редактиране	  на	  данни	  на	  програма,	  която	  е	  била	  
регистрирана	  за	  шиене	  в	  цикъл	  

J	   Бутон	  за	  редактиране	  на	  
програма	  -‐	  празен	  

Когато	  празния	  бутон	  бъде	  натиснат,	  се	  появява	  
екрана	  за	  регистриране	  на	  нова	  програма	  за	  
шиене	  в	  цикъл	  

K	   Бутон	  за	  връщане	  на	  цикъл	   Програмата	  за	  шиене,	  която	  е	  показана	  по	  
време	  на	  натискане	  на	  бутона	  се	  измества	  
напред	  с	  една.	  В	  случай	  че	  е	  заредена	  първата	  
програма,	  то	  цикъла	  се	  измества	  на	  последната	  

L	   Бутон	  за	  местене	  на	  цикъл	   С	  Програмата	  за	  шиене,	  която	  е	  показана	  по	  
време	  на	  натискане	  на	  бутона	  се	  измества	  назад	  
с	  една.	  В	  случай	  че	  е	  заредена	  
последнатапрограма,	  то	  цикъла	  се	  измества	  на	  
първата	  

M	   Бутон	  за	  изтриване	  на	  
програма	  

Програмата,	  която	  е	  заредена	  по	  време	  на	  
натискане	  на	  бутона	  се	  изтрива	  от	  регистъра	  

N	   Бутон	  за	  преместване	  на	  
притискащата	  клема	  

Притискащата	  клема	  се	  мести	  назад	  или	  напред	  

	  

Възможно	  е	  да	  се	  настрои	  дали	  тези	  бутони	  да	  са	  видими	  или	  невидими	  за	  оператора.	  

Повече	  детайли	  в	  глаа	  VІ	  –	  12	  Настройване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  параметри	  
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2.6 Шевен	  Екран	  при	  шиене	  в	  цикъл	  

	  

Символ	   Име	  на	  бутон	   Описание	  
A	   Бутон	  подаване	  на	  лента	   Когато	  се	  натисне	  този	  бутон	  се	  подава	  лента	  от	  

лентоподаващото	  устройство.	  Това	  се	  появява,	  
когато	  имаме	  „Със”	  на	  параметър	  SA120,т.е.	  
устройството	  за	  автоматично	  подаване	  е	  
зададено	  като	  налична	  опция.	  

B	   Бутон	  за	  смяна	  на	  филетки	   Извежда	  се	  екрана	  за	  смяна	  на	  вида	  филетки	  и	  
настройка	  на	  успоредноста	  на	  централния	  
притискач.	  

C	   Бутон	  за	  забрана	  вдигането	  на	  
крачетата	  в	  края	  на	  шева	  

Когато	  този	  бутон	  е	  задържан	  натиснат,	  
притискащата	  клема	  се	  връща	  в	  шевния	  край	  в	  
долно	  положение.	  Препоръчително	  е	  ползването	  
по	  време	  на	  настройка	  на	  маркиращата	  светлина	  
или	  пробно	  шиене	  

D	   Бутон	  за	  директен	  списък	  с	  
програми	  

Извежда	  екрана	  с	  програми	  директно	  и	  може	  да	  
бъде	  избрана	  програма	  

E	   Бутон	  за	  показване	  на	  
параметри	  на	  цикъла	  
	  

Цялата	  информация,	  която	  е	  била	  регистрирана	  за	  
шиене	  в	  цикъл	  се	  изобразява	  на	  екрана	  

F	   	  
Бутон	  за	  промяна	  на	  брояча	  

	  
Когато	  се	  натисне	  този	  бутон	  се	  променя	  брояча	  
на	  шевове	  или	  номер	  изделия.	  
Този	  бутон	  е	  активен	  само	  когато	  и	  двата	  вида	  
отброяване	  са	  включени.	  

G	   Бутон	  за	  промяна	  стойноста	  
на	  отброяване	  

Този	  бутон	  сменя	  стойността	  на	  брояча,	  която	  е	  
изобразена	  в	  момента.	  

H	   Бутон	  за	  сменяне	  на	  
следващата	  програма	  за	  
шиене	  

Програма,	  която	  да	  бъде	  следваща.	  като	  е	  
прикрепена	  с	  жълта	  рамка	  и	  вече	  сменена	  
Работи,	  когато	  параметър	  S02	  е	  включен	  
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I	   	  
Бутон	  за	  остаащо	  количесто	  
конец	  в	  калерчето	  -‐	  дясно	  

	  
Този	  бутон	  отчита	  отразената	  светлина	  от	  
калерчето	  и	  информира	  за	  наличното	  количество	  
конец.	  Когато	  приключи	  шиенето,	  стойността	  на	  
брояча	  се	  изважда	  и	  екрана	  за	  смяна	  се	  появява,	  
когато	  брояча	  достигне	  0.	  Този	  бутон	  е	  активен	  
само	  когато	  има	  отразена	  светлина	  от	  калерчето.	  

J	   Бутон	  за	  остаащо	  количесто	  
конец	  в	  калерчето	  –	  ляво	  

Този	  бутон	  отчита	  отразената	  светлина	  от	  
калерчето	  и	  информира	  за	  наличното	  количество	  
конец.	  Когато	  приключи	  шиенето,	  стойността	  на	  
брояча	  се	  изважда	  и	  екрана	  за	  смяна	  се	  появява,	  
когато	  брояча	  достигне	  0.	  Този	  бутон	  е	  активен	  
само	  когато	  има	  отразена	  светлина	  от	  калерчето.	  

К	   Бутон	  за	  преместване	  на	  
стъпка	  на	  цикъла	  

Програмата	  за	  шиене,	  която	  е	  показана	  по	  време	  
на	  натискане	  на	  бутона	  се	  измества	  напред	  с	  
една.	  В	  случай	  че	  е	  заредена	  първата	  програма,	  то	  
цикъла	  се	  измества	  на	  последната	  

L	   Бутон	  за	  преместване	  стъпка	  
на	  цикъла	  

Програмата	  за	  шиене,	  която	  е	  показана	  по	  време	  
на	  натискане	  на	  бутона	  се	  измества	  назад	  с	  една.	  
В	  случай	  че	  е	  заредена	  последнатапрограма,	  то	  
цикъла	  се	  измества	  на	  първата	  
	  
	  

Възможно	  е	  да	  се	  настрои	  дали	  тези	  бутони	  да	  са	  видими	  или	  невидими	  за	  оператора.	  

Повече	  детайли	  в	  глаа	  VІ	  –	  12	  Настройване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  параметри	  
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3. Използване	  на	  брояча	  
3.1 Процедура	  по	  настройване	  на	  брояча	  

-‐ Показване	  на	  екрана	  за	  настройване	  
на	  брояча	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  

смяна	  на	  режима	   	  от	  екрана	  за	  
въвеждане.	  След	  това	  изберете	  
бутона	  за	  настройка	  на	  брояча	  

	  който	  е	  изобразен	  на	  
екрана.	  След	  натискането	  на	  този	  
бутон	  се	  изобразява	  Екрана	  за	  

настройка	  –	  екран	  А	  

	  

-‐ Избиране	  на	  вид	  брояч	  –	  Има	  Три	  вида	  
броячи	  вградени	  в	  тази	  шевна	  машина,	  
шевен	  брояч,	  брой	  изделия,	  и	  брояч	  за	  

настройване	  остатъчното	  количество	  в	  
калера.	  

Натиснете	  бутона	  	  за	  шевен	  брояч	   	  в	  

екрана	  за	  настройка	  (Екран	  А)	  и	  настройката	  за	  
шевния	  брояч	  се	  изобразява	  (Екран	  В).	  Сега	  

може	  да	  бъде	  настроен	  ида	  на	  брояча	  

(Екран	  А)	  Екран	  за	  настройка	  на	  брояча	  
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Шевен	  Брояч	  

	  

Брояч	  нагоре	  
След	  всяко	  изпъляване	  на	  шиене,	  
съществуващата	  стойност	  се	  увеличава	  с	  1.	  
Когато	  стойноста	  достигне	  зададената	  
стойност	  се	  появава	  екрана	  за	  достигане	  на	  
зададена	  бройка	  

	  

Брояч	  надолу	  
След	  всяко	  изпъляване	  на	  шиене,	  
съществуващата	  стойност	  се	  намалява	  с	  1.	  
Когато	  стойноста	  достигне	  зададената	  
стойност	  или	  0	  се	  появава	  екрана	  за	  достигане	  
на	  зададена	  бройка	  

	  

Изключване	  на	  брояч	  
Шевния	  брояч	  е	  забранен	  

(Екран	  В)	  Екран	  за	  настройване	  На	  шевния	  брояч	  

	  

	  

Натиснете	  бутона	  за	  номер	  на	  бройки	   	  в	  
екрана	  за	  настройване	  на	  брояча	  (	  Екран	  А)	  и	  се	  

изобразява	  екрана	  за	  въвеждане	  н	  брой	  изделия	  (екран	  
С)	  Тогава	  може	  да	  се	  настрои	  този	  вид	  брояч	  

(Екран	  А)	  	  
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Брояч	  за	  номер	  на	  изделия	  

	  

Брояч	  нагоре	  
След	  всяко	  изпъляване	  на	  шиене,	  
съществуващата	  стойност	  се	  увеличава	  с	  1.	  	  

-‐ В	  случай	  на	  независимо	  шиене-‐	  веднъж	  
на	  шиене	  

-‐ В	  случай	  на	  последователно	  шиене	  –	  
Два	  пъти	  на	  шиене	  

-‐ В	  случай	  на	  шиене	  в	  цикъл	  –	  веднъж	  в	  
цикъл.	  

Във	  всеки	  случай	  номера	  зададен	  в	  брояча	  
означава	  едно	  завършено	  изделие	  
Когато	  стойноста	  достигне	  зададената	  стойност	  
се	  появава	  екрана	  за	  достигане	  на	  зададена	  
бройка	  

	  

Брояч	  надолу	  
След	  всяко	  приключване	  на	  продукт	  
съществуващата	  стойност	  се	  намалява	  с	  1.	  
Когато	  стойноста	  достигне	  зададената	  стойност	  
или	  0	  се	  появава	  екрана	  за	  достигане	  на	  
зададена	  бройка	  

	  

Изключване	  на	  брояч	  
Брояча	  на	  изделия	  е	  забранен	  

	  

	  
Промяна	  на	  крайната	  стойност	  на	  брояча	  	  

В	  случай	  на	  шевен	  брояч,	  натиснете	  бутон	   ,	  и	  в	  случай	  на	  

брояч	  на	  брой	  изделия	  натиснете	  бутон	  	   .	  Излиза	  екрана	  за	  

въвеждане	  на	  числа	  (	  Екран	  D).	  Тогава	  може	  да	  бъде	  зададена	  
крайната	  желана	  стойност	  на	  брояча.	  

	  

Тук	  въведете	  желаната	  стойност	  в	  брояча.	  Ако	  въведете	  0	  като	  

крайна	  бройка	  се	  извежда	  само	  текущата	  стойност	  на	  отброяване	  ,	  а	  
екрана	  за	  достигнат	  зададен	  брой	  не	  се	  извежда.	  

	  

	  

	  

Екран	  за	  въвеждане	  на	  цифри	  (	  Екран	  D)	  
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Промяна	  на	  същестуващата	  стойност	  на	  брояча	  

В	  случай	  на	  шевен	  брояч	  натиснете	  бутон	   	  и	  в	  случай	  на	  

брояч	  на	  изделия	  натиснете	  бутон	   ,	  и	  екрана	  с	  

клавиатурата	  за	  въвеждане	  на	  цифри	  ще	  се	  появи	  (	  Екран	  Е).	  
Тогава	  може	  да	  бъде	  въведена	  съществуващата	  стойност	  в	  
брояча	  

	  

	  

Ето	  тук	  въведете	  съществуващата	  стойност	  в	  брояча.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Екран	  за	  въвеждане	  на	  цифри	  (	  Екран	  Е)	  

3.2 Процедура	  по	  зануляване	  на	  брояча	  

	  

	  По	  време	  на	  шиене,	  когато	  брояча	  достигне	  зададената	  

стойност	  се	  появява	  екрана	  за	  достигната	  стойност,	  както	  и	  
звукова	  сигнализация.	  Натиснете	  бутона	  за	  изчистване	  

	  и	  занулете	  брояча.	  Така	  екрана	  се	  връща	  в	  нормален	  

екран	  за	  шиене	  и	  брояча	  започва	  да	  отброява	  наново.	  
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3.3 Промяна	  стойността	  на	  броене	  по	  време	  на	  шиене	  

-‐ Извеждане	  на	  екрана	  за	  промяна	  на	  стойността	  
на	  брояча	  –	  Когато	  желаете	  да	  промените	  
стойността	  на	  брояча	  по	  време	  на	  шиене,	  

натиснете	  бутона	  за	  промяна	  стойността	  на	  

брояча	   	  на	  екрана.	  Появяа	  се	  меню	  за	  
промяна	  на	  стойността	  

	  

Промяна	  на	  стойността	  на	  брояча	  

Задайте	  желаната	  стойност	  като	  използвате	  Десетте	  

бутона	   	  до	   	  	  или	   	  бутоните	  

	  

Задаване	  на	  стойноста	  на	  брояча	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  

въвеждане	   	  и	  новата	  стойност	  е	  запаметена.	  
Когато	  желаете	  да	  изчистите	  стойността	  на	  брояча	  

натиснете	  бутона	  за	  изчистване	   	  
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4. Използване	  на	  брояча	  за	  остатък	  на	  конец	  в	  калерчето	  	  
4.1 Процедура	  по	  настройване	  на	  брояча	  за	  остатъчното	  количество	  конец	  в	  

калерчето.	  

Извеждане	  екрана	  за	  настройване	  на	  броячите	  -‐	  	  

Натиснете	  бутона	  за	  смяна	  на	  режима	   	  от	  екрана	  за	  
въвеждане.	  След	  това	  изберете	  бутона	  за	  настройка	  на	  брояча	  

	  който	  е	  изобразен	  на	  екрана.	  След	  натискането	  на	  
този	  бутон	  се	  изобразява	  Екрана	  за	  настройка	  –	  екран	  А	  

	  

Включване	  на	  брояча	  за	  остатъчен	  конец	  на	  калерчето	  –	  

Натиснете	  бутона	  за	  количеството	  остатъчен	  конец	  на	  
калерето	  и	  след	  това	  настройка	  на	  движението	  на	  брояча	  

	  и	  екрана	  за	  настройка	  на	  този	  вид	  брояч	  се	  появява.	  

След	  това	  може	  да	  се	  включи	  и	  изключи	  сензора	  на	  брояча	  за	  
остатъчен	  конец	  на	  калерчето.	  

	  

	  

	  

	  

Екран	  за	  настройване	  на	  брояча	  (	  Екран	  А)	  

	  

	  

Отклонене	  в	  остатъчното	  количество	  конец	  в	  калерчето	  

	  

Брояча	  за	  остатъчно	  количество	  на	  конец	  е	  включен	  
Брояча	  засича	  отразената	  светлина	  от	  калерчето	  и	  
информира	  че	  количеството	  конец	  намалява.	  При	  
всяко	  шиене,	  стойността	  на	  брояча	  се	  изважда	  и	  когато	  
стойността	  достигне	  0	  излиза	  екрана	  за	  броене	  

	  

Отчитането	  на	  остатъчното	  количество	  конец	  на	  
калерчето	  е	  изключено.	  Този	  брояч	  е	  забранен.	  

Екран	  за	  остатъчно	  количество	  на	  конеца	  на	  калерчето	  (	  Екран	  Б	  )	  

Настройване	  на	  стойност	  на	  остатъчен	  конец	  в	  калерчето	  	  
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Натиснете	  бутона	  за	  настройка	  на	  остатъчното	  количество	  на	  конец	  на	  калерчето	   	  и	  ще	  
се	  появи	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  остатъчна	  стойност	  на	  конец	  в	  калерчето	  

Екран	  за	  настройка	  на	  брояча	  (Екран	  А	  )	  

Тук	  може	  да	  бъде	  въедена	  стойност	  на	  остатъчния	  конец	  	  от	  0	  до	  9	  

Задайте	  номер	  на	  бодове	  от	  отчитането	  на	  свършване	  на	  конеца	  до	  
появяване	  на	  прозореза	  с	  предупреждение	  за	  свършен	  конец	  

	  Когато	  желаете	  да	  удължите	  оставащото	  количество	  
конец	  :	  Намалете	  числото	  –	  до	  0	  

Когато	  желаете	  да	  намалите	  остатъчното	  количество	  на	  
конец	  в	  совалката	  –	  увеличете	  числото	  –	  до	  9	  

	  

*	  Настройане	  на	  брояча	  на	  остатъчния	  конец	  в	  калерчето	  *	  

1-‐ Нагласете	  брояча	  за	  остатъчен	  конец	  в	  калерчето	  показан	  в	  таблицата	  отдолу	  
2-‐ Започнете	  да	  шиете	  нормално.	  В	  случай	  че	  изпълнявате	  тестово	  шиене,	  настройте	  

шевната	  дължина	  като	  ще	  бъде	  тази	  в	  актуалния	  шевен	  процес.	  

3-‐ Като	  продължавате	  да	  шиете,	  конеца	  в	  калерчето	  намалява	  постоянно	  и	  се	  появява	  
екрана	  за	  свършване	  на	  калерчето	  когато	  сензора	  отчете	  отразената	  светлина.	  

4-‐ В	  този	  момент	  проверете	  дължината	  на	  остатъчния	  конец	  на	  калерчето	  и	  

правилно	  променете	  стойността	  на	  брояча	  
5-‐ Увеличаване	  на	  стойността	  на	  брояча	  с	  1	  ще	  скъси	  оставащата	  дължина	  на	  конеца	  

на	  калерчето	  със	  стойността,	  която	  се	  изразходва	  за	  едно	  шиене.	  

6-‐ Останалата	  дължина	  на	  конеца	  на	  калерчето	  в	  момента	  когато	  се	  активира	  
индикацията	  за	  свършване	  на	  конеца	  зависи	  от	  различни	  фактори.	  Вариацията	  
зависи	  от	  типа	  на	  конец,	  дължината	  на	  шиене	  и	  пресукването	  на	  конеца	  

Остатъчната	  дължина	  на	  конеца	  на	  калерчето	  е	  показан	  в	  таблицата	  отдолу.	  
Коригирайте	  стойността	  на	  брояча	  съгласно	  условията	  на	  шиене	  и	  другите	  

фактори,	  така	  че	  конеца	  на	  калерчето	  да	  не	  свършва	  напълно	  по	  време	  не	  шиене	  
	  
Таблица	  показаща	  стойност	  на	  брояча,	  когато	  дължината	  на	  шиене	  е	  нагласена	  на	  

150мм	  

Дебелина	  на	  конеца	   СТойност	  на	  брояч	   Остатъчна	  стойност	  на	  
конец	  в	  калерчето	  за	  

референциране	  
#	  40	   1	   0.4	  до	  2.6	  
#	  50	   2	   0.2	  до	  2.6	  
#	  60	   3	   0.4	  до	  2.6	  
#	  80	   4	   0.1	  до	  2.6	  
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	  Дължината	  на	  остатъчния	  конец	  в	  калерчето	  трябва	  да	  се	  настрои	  отново	  
при	  следните	  случаи	  :	  

-‐ Когато	  дължината	  на	  шиене	  на	  шевния	  продукт	  е	  била	  променена	  
-‐ Когато	  брояча	  на	  конеца	  оставащ	  на	  калерчето	  е	  бил	  променен	  

Стойността	  на	  брояча	  за	  остатъчен	  конец	  на	  калерчето	  се	  изчиства	  чрез	  

въвеждане	  на	  стойност	  на	  брояча	  отчитащ	  остатъчното	  количество	  конец	  в	  
калерчето.	  

7-‐ Ако	  конеца	  в	  калерчето	  свърши,	  устройството	  отчитащо	  свършването	  на	  конеца	  в	  

калерчето	  не	  е	  способно	  да	  отчете	  „Отчитане	  на	  свършване	  на	  конеца	  на	  калерчето”	  .	  
Затова	  е	  много	  важно	  да	  се	  уточни	  стойноста	  на	  брояча	  за	  да	  се	  позоли	  на	  устройството	  
да	  даде	  индикация	  за	  свършен	  конец	  в	  калерчето,	  когато	  остане	  подходящо	  количество	  

конец	  в	  калерчето.	  
	  
Процедура	  по	  зануляване	  на	  брояча	  отчитащ	  оставащото	  количество	  конец	  в	  

калерчето.	  

Когато	  стойността	  на	  брояча	  за	  остатъчно	  количество	  конец	  на	  
калерчето	  достигне	  стойност	  „0”	  в	  края	  на	  шева,	  се	  появява	  следния	  
екран,	  както	  и	  звукова	  сигнализация.	  Сменете	  калерчето,	  чиито	  

конец	  е	  останал	  малко	  

Когато	  натиснете	  бутона	  „Изчисти”	   	  ,	  брояча	  за	  остатъчно	  
количество	  на	  конеца	  на	  калерчето	  се	  занулява	  и	  екрана	  се	  връща	  в	  

нормално	  положение	  –	  шевен	  екран.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5. Промяна	  на	  режима	  на	  шиене	  

5.1	  	  Показване	  на	  екран	  за	  смяна	  на	  режима	  на	  шиене	  

Натиснете	  бутона	  за	  смяна	  на	  режима	  на	  шиене	   	  и	  екрана	  за	  
промяна	  се	  появява	  на	  дисплея	  
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5.2	  Избор	  на	  режим	  на	  шиене	  –	  Чрез	  натискане	  на	  бутона	  за	  избор	  на	  режима	  на	  шиене	  (В)	  и	  
индикацията	  на	  бутона	  се	  променя	  

	  

5.3	  Определяне	  на	  режим	  на	  шиене	  –	  чрез	  натискане	  на	  клавиша	  за	  промяна	  на	  режима	  

	  и	  екрана	  за	  избор	  на	  режима	  на	  шиене	  се	  появява	  на	  дисплея.	  

	  

Екран	  за	  независимо	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Екран	  за	  последователно	  	  	  	  	  	  	  	  	  Екран	  за	  шиене	  в	  цикъл	  

Шиене	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  шиене	  

	  

	  

6. Използване	  на	  шевна	  програма	  	  
6.1 Избор	  на	  програма	  

6.1.1 Изобразяване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  –	  Когато	  екрана	  за	  въвеждане	  в	  

режим	  на	  независимо	  шиене,	  последователно	  шиене	  или	  шиене	  в	  цикъл	  се	  
покаже,	  тогава	  може	  да	  бъде	  избрана	  програма.	  Чрез	  редактиране	  на	  
шевния	  екран,	  избора	  на	  програма	  може	  също	  да	  се	  избере.	  

6.1.2 Викане	  на	  екрана	  със	  списък	  с	  програмите	  –	  Натиснете	  бутона	  със	  списъка	  с	  

програми	   	  или	   	  и	  екрна	  със	  списъка	  с	  програми	  се	  
изобразява	  на	  дисплея	  

Избрано	  е	  
независимо	  шиене	  

Избрано	  е	  последователно	  
шиене	  

Избрано	  е	  шиене	  в	  цикъл	  
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6.1.3 Избор	  на	  програма	  –	  Изберете	  програмата	  която	  желаете	  от	  списъка	  –	  (В)	  

	  

6.1.4 Потвърждаване	  на	  програмата	  –	  Когато	  натиснете	  бутона	  за	  въвеждане	  

	  вие	  потвърждавате	  избора	  на	  програмата	  и	  се	  връщате	  в	  екрана	  за	  

въвеждане	  
6.2 Създаване	  на	  нова	  програма	  

6.2.1.	  	  Извеждане	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  –	  Когато	  се	  появи	  екрана	  за	  независимо	  

шиене,	  последователно	  шиене	  или	  шиене	  в	  цикъл,	  тогава	  може	  да	  бъде	  създадена	  
нова	  програма	  
6.2.2	  Извикване	  на	  екрана	  за	  създаване	  на	  нова	  програма	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  

създаване	  на	  нова	  програма	   	  или	   	  и	  екрана	  за	  създаване	  на	  нова	  
програма	  се	  появява	  на	  дисплея	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.2.3	  Въвеждане	  на	  номер	  на	  програма	  –	  въведете	  номер	  на	  новосъздадената	  

програма	  който	  вие	  желаете	  посредством	  десетте	  бутона	   	  до	   	  .	  Възможно	  е	  да	  
извикате	  номера	  на	  програма,	  който	  не	  е	  бил	  регистриран	  досега	  –	  т.е	  номер	  на	  незаета	  

програма	  посредством	  бутоните	   ,	   	  и	   	  

	   	  

	   6.2.4	  Потвърждаване	  на	  номера	  на	  програмата	  –	  Когато	  натиснете	  бутона	  за	  въвеждане	  

	  вие	  потвърждавате	  избора	  на	  програма	  и	  машината	  се	  връща	  в	  екран	  за	  въвеждане.	  

	  

6.3 Копиране	  на	  програма	  
Програма,	  която	  вече	  е	  била	  създадена,	  може	  да	  се	  копира	  към	  шевна	  програма,	  

която	  не	  е	  била	  създадена	  още.	  Копирането	  с	  презаписване	  на	  програма	  е	  
забранено,	  така	  че	  когато	  желаете	  да	  презапишете	  програма	  на	  определен	  номер,	  
трябва	  преди	  това	  да	  изтриете	  програмата.	  

	  

Когато	  копирате	  програма,	  върху	  номер	  който	  вече	  е	  зает,	  се	  появява	  грешка	  за	  
копиране	  (Е401)	  на	  дисплея	  	  
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6.3.1 Показване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  –	  Когато	  се	  появи	  екрана	  за	  независимо	  

шиене,	  последователно	  шиене	  или	  шиене	  в	  цикъл,	  тогава	  може	  да	  бъде	  
изпълнено	  копирането.	  

	  

6.3.2 Извикване	  на	  списъка	  с	  програми	  за	  източника	  на	  копиране	  –	  Натиснете	  

бутона	  за	  копиране	  на	  програма	   	  или	   	  и	  екрана	  за	  

източника	  на	  програмата	  за	  копиране	  се	  появява	  на	  дисплея.	  
6.3.3 Избор	  на	  програмата	  за	  копиране	  –	  Изберете	  програмата	  източник	  от	  

списъка	  с	  програми	  (	  В).	  След	  това	  натиснете	  „бутон	  за	  нов	  номер	  на	  

програма	  )	   	  и	  ще	  се	  появи	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  номер	  на	  новата	  
програма	  (Екран	  В	  )	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Въвеждане	  на	  номер	  на	  новата	  програма	  (	  Екран	  В	  )	  

6.3.4 Въвеждане	  на	  номера	  на	  новата	  програма	  –	  Въвеждането	  става	  с	  бутоните	  за	  

номера	  от	   	  до	   	  .	  Възможно	  е	  да	  се	  извикат	  номерата	  на	  

програмите,	  които	  не	  са	  заети	  до	  този	  момент	  чрез	  използване	  на	  бутоните	  

,	  ( 	  и	   	  )	  
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	   	   	   Екран	  за	  въвеждане	  номер	  на	  ноа	  програма	  (	  Екран	  В)	  

6.3.5 Начало	  на	  копирането	  –	  Когато	  натиснете	  бутона	  за	  въвеждане	   ,	  
започва	  копирането	  .	  	  Номера	  на	  новата	  програма	  вече	  се	  намира	  в	  списъка	  с	  
програми	  и	  екрана	  се	  връща	  в	  екран	  със	  списък	  на	  програми	  (	  Екран	  А	  )	  

6.4 Изтриване	  на	  програма	  
6.4.1 	  Показване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  –	  Когато	  се	  появи	  екрана	  за	  независимо	  

шиене,	  последователно	  шиене	  или	  шиене	  в	  цикъл,	  тогава	  може	  да	  бъде	  

изпълнено	  изтриването.	  
6.4.2 Извикване	  на	  екрана	  със	  списъка	  с	  номерата	  	  -‐	  Натиснете	  бутона	  със	  списъка	  

с	  програми	   	  или	   	  и	  екрана	  с	  избор	  на	  програмите	  се	  появява	  
на	  дисплея	  .	  	  

	  

6.4.3 Избор	  на	  програма	  а	  изтриане	  –	  изберете	  програмата,	  която	  трябва	  да	  бъде	  

изтрита	  от	  бутона	  (В).	  След	  това	  натиснете	  бутона	  за	  „Изтриване	  „ 	  и	  

ще	  се	  появи	  екрана	  за	  потвърждение	  на	  изтриването	  .	  
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6.4.4 Потвърждаване	  на	  изтриване	  на	  програмата	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  

въвеждане	   	  ако	  желаете	  да	  потвърдите	  изтриването	  на	  програмата.	  

Натиснете	  бутона	  „отказ”	   	  когато	  желаете	  да	  откажете	  изтриването.	  

Тогава	  дисплея	  се	  връща	  в	  екран	  А,	  без	  да	  е	  изтрита	  програма.	  
6.5 Именоване	  на	  програма	  

6.5.1 Показване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  –	  Когато	  се	  появи	  екрана	  за	  независимо	  
шиене,	  последователно	  шиене	  или	  шиене	  в	  цикъл,	  тогава	  може	  да	  бъде	  
изпълнено	  въвеждане	  на	  име	  на	  програма	  

6.5.2 Извикане	  екрана	  с	  въвеждане	  на	  име	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  въвеждане	  на	  

текст	   	  и	  екрана	  за	  въвеждане	  (	  Екран	  В)	  ще	  се	  появи	  на	  дисплея.	  

	  

	   	   	   Екран	  за	  въвеждане	  (Екран	  А)	  

	  

	   Екран	  за	  въвеждане	  на	  текст	  в	  името	  на	  програмата	  (	  Екран	  В	  )	  
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6.5.3 Въвеждане	  на	  текст	  –	  Възможно	  е	  да	  въведете	  текст	  чрез	  натискане	  на	  

бутона	  за	  въвеждане	  на	  текст	  (В).	  Текста	  може	  да	  бъде	  с	  дължина	  до	  14	  
символа	  –	  От	  A	  до	  Z	  и	  от	  0	  до	  9,	  както	  и	  символи	  +	  ,-‐	  ,/	  ,#	  .	  Курсора	  може	  да	  

бъде	  местен	  с	  бутона	  за	  местене	  на	  курсора	  наляво	   	  и	  бутон	  за	  

местене	  на	  курсора	  надясно	   .	  Когато	  желаете	  да	  изтриете	  въведения	  

символ,	  нагласете	  курсора	  на	  позицията	  на	  нежелания	  символ	  и	  натиснете	  

бутона	  за	  изтриване	  на	  символ	   	  

6.5.4 Потвърждаване	  на	  въведения	  текст	  –	  чрез	  натискане	  на	  бутона	  за	  въвеждане	  

	  потвърждаваме	  въведения	  текст.	  След	  края,	  въведения	  текст	  се	  

изобразява	  в	  горната	  част	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  	  

	  

6.6 Процедура	  по	  редактиране	  на	  шиене	  в	  цикъл	  
	  
	  

	  

6.6.1 Показване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  –	  Когато	  се	  появи	  екрана	  за	  	  шиене	  в	  
цикъл,	  тогава	  може	  да	  бъде	  изпълнено	  редактирането	  на	  шиене	  	  в	  цикъл	  .	  

6.6.2 Регистриране	  на	  програма	  	  

	  

	  

Натиснете	  празния	  бутон	   	  и	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  програма	  се	  появява	  на	  

дисплея.	  Изберете	  програмата,	  която	  желаете	  да	  регистрирате	  от	  листа	  с	  програми	  	  
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в	  меню	  (	  В)	  и	  натиснете	  бутона	  за	  потвърждаване	   .	  Тогава	  избраната	  програма	  

се	  регистрира	  в	  празния	  участък.	  Когато	  първата	  програма	  се	  регистрира,	  тогава	  се	  

появява	  тори	  празен	  бутон	  на	  второ	  място	  .	  Изпълнете	  операцията	  по	  избиране	  и	  
регистриране	  на	  програма	  колкото	  пъти	  се	  налага.	  

	  Максимум	  6	  програми	  могат	  да	  се	  регистрират	  в	  цикъл	  
за	  шиене.	  

6.6.3	  Изтриване	  на	  регистрирана	  програма	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  

изтриване	   	  и	  програмата,	  която	  е	  изобразена	  в	  този	  

момент	  на	  дисплея	  се	  изтрива.	  Изберете	  програмата,	  която	  

желаете	  да	  изтриете	  със	  бутоните	  нагоре	  надолу	  -‐	   	  и	   	  и	  
изтрийте	  програмата.	  	  

	  Прогрмата,	  която	  е	  изобразена	  на	  дисплея	  е	  програмата,	  
която	  ще	  бъде	  следващата	  ушита.	  Така	  че	  ,	  преместете	  я	  съгласно	  

желаната	  последователност	  на	  шиене.	  	  

6.6.3 Редактиране	  на	  регистрирана	  програма	  

Натиснете	  бутона	  за	  програма	   ,	  който	  желаете	  да	  

редактирате	  и	  екрана	  за	  редактиране	  на	  програма	  ще	  изкочи	  
на	  дисплея	  (Екран	  Д)	  

За	  повече	  подробности	  прочетете	  VІ	  –	  2-‐	  1	  „Екран	  за	  въвеждане	  
в	  независим	  режим	  на	  шиене	  „	  

	  

	  

	  

	  

	  

Екран	  за	  въвеждане	  на	  информация	  (	  Екран	  Д	  )	  
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7. Промяна	  на	  параметрите	  на	  шиене	  

7.1 Процедура	  по	  промяна	  на	  параметрите	  на	  шиене	  
7.1.1 Изобразяване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  	  

Когато	  се	  появи	  екрана	  за	  независимо	  шиене,	  за	  последователно	  шиене	  или	  

за	  шиене	  в	  цикъл,	  тогава	  могат	  да	  се	  правят	  промени	  в	  параметрите	  на	  
шиене.	  Шевните	  параметри,	  които	  се	  използват	  често	  могат	  да	  бъдат	  
регистрирани	  в	  „	  бутон	  за	  кратък	  достъп	  до	  параметри	  –	  В	  „	  на	  шевния	  екран	  

и	  така	  ще	  може	  да	  се	  настройва	  директно.	  Като	  допълнение,	  параметрите	  за	  
детайлна	  настройка	  могат	  да	  бъдат	  променяни	  чрез	  натискане	  на	  бутоните	  

	  или	   .	  	  

	  

	  

1.Когато	  променяте	  параметрите	  за	  шиене	  в	  режим	  на	  шиене	  в	  цикъл,	  натиснете	  бутона	  

за	  редактиране	  на	  параметрите	  –	  С	  и	  тогава	  е	  възможно	  да	  бъде	  направена	  промяна.	  

2.	  В	  случай,	  че	  работите	  с	  последователно	  шиене,	  бутона	  за”	  кратък	  достъп	  до	  
параметрите	  на	  шиене	  –	  В”	  не	  се	  изобразява	  на	  екрана	  

3.	  За	  бутона	  „кратък	  достъп	  до	  параметрите	  на	  шиене	  –	  В”	  се	  обърнете	  към	  глава	  VІ	  –	  12	  „	  

редактиране	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  параметри	  и	  данни	  „	  

4.	  За	  детайлно	  обяснение	  на	  параметрите,	  моля	  вижте	  	  „	  Елементи	  изобразявани	  в	  екрана	  за	  
въвеждане	  на	  параметри	  VІ	  –	  7	  -‐2	  –	  Параметри	  на	  шиене	  „	  
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7.1.2	  Избиране	  на	  параметъра,	  който	  желаем	  да	  променим	  

Натиснете	  бутона	   	  или	   	  	  и	  екрана	  със	  списъка	  на	  

параметри	  за	  шиене	  (	  Екран	  А	  )	  ще	  се	  появи	  на	  дисплея.	  Тогава	  
можете	  да	  изберете	  параметрите,	  които	  желаете	  да	  промените.	  

	  Параметрите,	  коиго	  не	  се	  използват	  при	  съответната	  форма	  не	  
се	  изобразяват	  в	  менюто,	  така	  че	  бъдете	  внимателни	  .	  

	  

Екран	  със	  списък	  на	  параметри	  на	  шиене	  (	  Екран	  А	  )	  

7.2 Списък	  с	  параметри	  на	  шиене	  

7.2.1. Параметри,	  които	  се	  изобразяват	  в	  екрана	  за	  въвеждане	  	  

Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Промяна	  на	  режима	  на	  движение	  –	  С	  или	  без	  движение	  на	  мотора	  на	  шевната	  
машина,	  на	  централния	  нож	  или	  на	  ъгловите	  ножове.	  

Режим	  на	  транспорт	  на	  изделието	  

Режим	  на	  транспорт	  на	  изделието,	  шиене,	  отрязане	  на	  конеца	  

Транспорт	  на	  изделие,	  шиене,	  отрязване	  конец	  и	  рязане	  на	  централен	  нож	  

Транспорт	  на	  изделието,	  шиене,	  отрязане	  на	  конец,	  рязане	  на	  централен	  
нож,	  рязане	  на	  ъглови	  ножове	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Промяна	  на	  режима	  на	  шиене	  –	  Избор	  на	  режима	  на	  шиене	  
*При	  последователно	  шиене,	  приоритета	  се	  задава	  с	  параметър	  S02	  

Шиене	  на	  L	  размер	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Шиене	  на	  ляв	  капак	  

Шиене	  на	  десен	  капак	  	  	   	  Шиене	  с	  приоритет	  на	  капака	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Настройка	  на	  L	  Размер	  
В	  случай	  че	  шиете	  в	  режим	  на	  L	  размер,	  то	  задавате	  стойността	  дължината.	  
*Възможно	  е	  да	  бъде	  избрана,	  само	  когато	  параметър	  S03	  е	  в	  този	  режим	  

	  

18.0	  до	  
220.0мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

	  
150.0	  мм	  

	  
Промяна	  на	  позицията	  на	  светене	  на	  маркиращата	  светлина	  –	  Може	  да	  бъде	  
избнана	  осветяване	  на	  началото	  на	  шиене	  /	  края	  на	  шиене	  /	  център	  на	  шиене	  

Осветяваане	  на	  чалото	  на	  шиене	  	   Осветяване	  край	  на	  шиене	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Осветява	  се	  центъра	  на	  шиене	  

	  
Застъпване	  на	  капака	  (	  начало	  на	  шева	  отляво	  )	  
Ностройване	  позицията	  на	  началото	  на	  шиене	  на	  левия	  капак	  
*възможно	  е	  да	  се	  настрои,	  само	  когато	  параметър	  S03	  е	  настроен	  за	  шиене	  на	  
капак	  

	  

-‐9.9	  до	  
9.9мм,	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	  
Застъпване	  на	  капака	  (	  Край	  на	  шиене	  отляво	  )	  
Настройване	  на	  позицията	  на	  шиене	  на	  края	  на	  шева	  на	  левия	  капак	  
*възможно	  е	  да	  се	  настрои,	  само	  когато	  параметър	  S03	  е	  настроен	  за	  шиене	  на	  
капак	  

	  

-‐9.9	  до	  
9.9мм,	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	  
Застъпване	  на	  капака	  (	  начало	  на	  шева	  отдясно	  )	  
Ностройване	  позицията	  на	  началото	  на	  шиене	  на	  десния	  капак	  
*възможно	  е	  да	  се	  настрои,	  само	  когато	  параметър	  S03	  е	  настроен	  за	  шиене	  на	  
капак	  

	  
	  

-‐9.9	  до	  
9.9мм,	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	  
Застъпване	  на	  капака	  (	  Край	  на	  шиене	  отдясно	  )	  
Настройване	  на	  позицията	  на	  шиене	  на	  края	  на	  шева	  на	  десния	  капак	  
*възможно	  е	  да	  се	  настрои,	  само	  когато	  параметър	  S03	  е	  настроен	  за	  шиене	  на	  
капак	  

	  

-‐9.9	  до	  
9.9мм,	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	  
Промяна	  на	  посоката	  на	  отклонение	  при	  началото	  на	  шиене	  
Изпълняа	  се	  промяна	  на	  посоката	  на	  отклонение	  на	  началото	  на	  шиене	  

	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Количество	  на	  отклонение	  на	  началото	  на	  шиене	  
В	  случай	  че	  началото	  на	  шиене	  има	  отклонение,	  то	  количеството	  може	  да	  бъде	  
компенсирано.	  В	  случай	  н	  паралелно	  шиене	  обаче,	  количеството	  на	  отклонение	  не	  
може	  да	  бъде	  компенсирано	  

	  

0.5	  до	  
10.0мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	  
Промяна	  на	  посоката	  на	  отклонение	  в	  края	  на	  шева	  
С	  този	  параметър	  се	  изпълнява	  промяна	  на	  посоката	  на	  отклонение	  на	  края	  на	  
шева	  
	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	  

	  

	  

	  

Количество	  на	  отклонение	  на	  края	  на	  шева	  
В	  случай	  че	  края	  на	  шиене	  има	  отклонение,	  то	  количеството	  може	  да	  бъде	  
компенсирано.	  В	  случай	  на	  паралелно	  шиене	  обаче,	  количеството	  на	  отклонение	  
не	  може	  да	  бъде	  компенсирано	  

	  
	  
	  

0.5	  до	  
10.0мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	  

Позиция	  на	  активиране	  на	  централния	  нож	  
Позицията	  на	  централния	  нож	  при	  началото	  /	  Края	  на	  шиене	  се	  настройва	  с	  този	  
параметър	  

Позиция	  на	  централния	  нож	  при	  началото	  на	  шиенето	  

Позиция	  на	  централния	  нож	  в	  края	  на	  шиенето	  

0.0	  до	  
25.0мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

7.0мм	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Позиция	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож	  при	  началото	  на	  шиене	  
С	  този	  параметър	  настройте	  позицията	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож	  в	  началото	  
на	  шиене	  	  

	  

-‐9.9	  до	  
9.9мм,	  
Стъпка	  
0.1мм	  

0.0мм	  

	  
Позиция	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  шиенето	  
С	  този	  параметър	  настройте	  позицията	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  
шиене	  	  

	  
	  

-‐9.9	  до	  
9.9мм,	  
Стъпка	  
0.1мм	  

0.0мм	  

	  

	  

Настройка	  на	  дясната	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  началото	  на	  шиене	  
Настройка	  на	  дясната	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  началото	  на	  шиене	  

	  

-‐1.0	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.5мм	  

	  
Настройка	  на	  лявата	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  началото	  на	  шиене	  

	  Настойка	  на	  лявата	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  началото	  на	  шиене	  
	  

-‐1.0	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.5мм	  

	  
Настройка	  на	  дясната	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  шиене	  

	  
Настройка	  на	  дясната	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  шиене	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐1.0	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.5мм	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Настройка	  на	  лявата	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  шиене	  

	  

-‐1.0	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.5мм	  

	  
Настройка	  на	  позицията	  на	  началото	  на	  движение	  на	  левия	  ъглов	  нож	  в	  началото	  
на	  шева.	  Настройва	  се	  позицията	  на	  движение	  –	  Надлъжно	  на	  левия	  ъглов	  нож	  в	  
началото	  на	  шева	  

	  

-‐9.9	  до	  9.9мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.0	  мм	  

	  
Настройка	  на	  позицията	  на	  началото	  на	  движение	  на	  деснияя	  ъглов	  нож	  в	  
началото	  на	  шева.	  Настройва	  се	  позицията	  на	  движение	  –	  Надлъжно	  на	  десния	  
ъглов	  нож	  в	  началото	  на	  шева	  

	  

-‐9.9	  до	  9.9мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.0	  мм	  

	  
Настройка	  на	  позицията	  на	  началото	  на	  движение	  на	  левия	  ъглов	  нож	  в	  края	  на	  
шева.	  Настройва	  се	  позицията	  на	  движение	  –	  Надлъжно	  на	  левия	  ъглов	  нож	  в	  края	  
на	  шева	  
	  

	  
	  

-‐9.9	  до	  9.9мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.0	  мм	  

	  

	  

Настройка	  на	  позицията	  на	  началото	  на	  движение	  на	  деснияя	  ъглов	  нож	  в	  
началото	  на	  шева.	  Настройва	  се	  позицията	  на	  движение	  –	  Надлъжно	  на	  десния	  
ъглов	  нож	  в	  началото	  на	  шева	  

	  

-‐9.9	  до	  9.9мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.0	  мм	  

	  

	  

Настройка	  на	  осветяване	  на	  маркиращата	  светлина	  –	  Позицията	  на	  маркиращата	  
светлина	  във	  всяка	  позиция	  може	  да	  бъде	  настроена	  –	  начало,	  край	  и	  среда.	  
Когато	  е	  зададена	  стойност	  от	  0.0мм,	  шевната	  позиция	  е	  същата,	  както	  и	  
осветяваната	  от	  светлината	  позиция.	  Използвайте	  тази	  функция,	  когато	  позицията	  
осветявана	  от	  маркиращата	  сетлина	  е	  различна	  от	  позицията	  на	  шиене	  

осветяване	  на	  шевен	  старт	  	  	  	  	   Осветяване	  на	  шевен	  Край	  

Осветяване	  на	  център	  на	  шева	  
	  
	  

-‐100.0	  до	  
100.0	  мм	  
Осветяване	  
на	  шевен	  
старт	  -‐
80.0мм	  до	  
80.0мм,	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Функция	  за	  автоматично	  отчитане	  на	  отклонението	  в	  началото	  на	  шева	  
Наличието	  на	  капак	  се	  отчита	  в	  началото	  на	  шева	  от	  двата	  сензора	  и	  отклонението	  
се	  задава	  автоматично	  

• Само	  ляв	  капак,	  двойна	  филетка	  или	  единична	  филетка	  с	  капак	  могат	  да	  
бъдат	  използвани	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Функция	  за	  автоматично	  отчитане	  на	  отклонението	  в	  края	  на	  шева	  
Наличието	  на	  капак	  се	  отчита	  в	  края	  на	  шева	  от	  двата	  сензора	  и	  отклонението	  се	  
задава	  автоматично	  

• Само	  ляв	  капак,	  двойна	  филетка	  или	  единична	  филетка	  с	  капак	  могат	  да	  
бъдат	  използвани	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Промяна	  на	  движението	  на	  ролков	  щаплер	  
Стоп	  /	  движение	  на	  ролковия	  щаплер	  се	  избира	  с	  този	  параметър	  

-‐ Активно	  е	  само	  когато	  има	  монтиран	  ролков	  щаплер	  SP	  –	  47	  

	  	  	  Спрян	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Движение	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Промяна	  на	  движението	  на	  обикновен	  щаплер	  
Стоп	  /	  дижение	  на	  обикновен	  щаплер	  се	  избира	  с	  този	  параметър	  
Активно	  е	  само	  когато	  има	  монтиран	  обикноен	  щаплер	  към	  машината	  SP	  –	  46	  

	   	  Спрян	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Пуснат	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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7.2.2 Елементи,	  които	  се	  виждат	  в	  екрана	  със	  списъка	  на	  шевните	  параметри	  

Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Приоритет	  на	  шиене	  на	  капак	  
Избира	  се	  приоритет	  на	  шиене	  на	  капак	  
Възможно	  е	  да	  се	  избере	  само	  когато	  се	  шие	  в	  режим	  на	  последователно	  шиене	  
	  

Приоритет	  с	  шиене	  на	  капак	  е	  забранено	  

Приоритет	  с	  шиене	  на	  капак	  е	  разрешено	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  

	  
Избиране	  на	  автоматично	  променяне	  на	  позицията	  на	  осветяване	  на	  маркиращата	  
светлина	  –	  Когато	  параметър	  S05	  	  е	  осветяване	  на	  началната	  позиция	  на	  шиене	  или	  
крайната	  позиция	  на	  шиене,	  позицията	  на	  осветяване	  на	  маркирането	  
автоматично	  се	  сменя	  след	  края	  на	  шиенето	  

-‐ Тази	  функция	  не	  работи	  по	  време	  на	  режим	  на	  последователно	  шиене	  
или	  при	  шиене	  в	  цикъл	  

	  Стоп	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Движение	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Форсирано	  спиране	  след	  капак	  
Когато	  края	  на	  шиене	  на	  капака	  не	  е	  отчетено	  от	  сензора,	  машината	  спира	  след	  
шева	  тогава,	  когато	  е	  настроена	  дължината	  от	  задната	  референтна	  точка	  

-‐ Възможно	  е	  да	  се	  настрои	  само	  когато	  параметър	  S03	  е	  настроен	  за	  
шиене	  на	  капак	  

	  

0.0	  до	  10.0	  
мм	  /	  Стъпка	  
0.1мм	  

5.0мм	  

	  
СТойност	  на	  компенсиране	  на	  отчитането	  на	  отклонение	  в	  началото	  на	  шиене	  
Допълнителна	  настройка	  се	  прави,	  на	  автоматичното	  отчитане	  на	  отклонение	  към	  
началото	  на	  шева	  

	  

-‐9.9	  мм	  до	  
9.9мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	  
СТойност	  на	  компенсиране	  на	  отчитането	  на	  отклонение	  в	  краяо	  на	  шиене	  
Допълнителна	  настройка	  се	  прави,	  на	  автоматичното	  отчитане	  на	  отклонение	  към	  
края	  на	  шева	  
	  

	  

-‐9.9	  мм	  до	  
9.9мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	  
Стъпка	  на	  шева	  –	  големина	  на	  бода	  
Тук	  се	  задава	  големината	  на	  бода	  

	  

2.0	  до	  3.4мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

2.5мм	  

	  
Избор	  на	  вида	  затяжка	  	  началото	  на	  шиене	  
Тук	  се	  прави	  избора	  на	  вид	  затяжка	  в	  началото	  на	  шиене	  

Сгъстяване	  на	  бодове	  	  	  	  	  	  	  	   Затяжка	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  

	  
Брой	  на	  сгъстени	  бодове	  в	  началото	  на	  шева	  
Задават	  се	  бройката	  на	  бодове,	  които	  са	  сгъстени,	  в	  началото	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S41	  е	  настроен	  да	  изпълнява	  
затяжка	  със	  сгъстяване	  на	  бода	  

	  

3	  до	  19	  бода	  
/1	  бод	  

5	  бода	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Стъпка	  на	  сгъстяване	  на	  бодовете	  в	  началото	  на	  шева	  
Задаване	  на	  стъпката	  на	  сгъстяване	  в	  началото	  на	  шеа	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S41	  е	  настроен	  за	  изпълняване	  на	  
затяжка	  с	  кондензиране	  на	  бодовете	  	  

	  

0.5мм	  до	  1.5	  
мм	  /	  0.1мм	  

1.0мм	  

	  
Стъпка	  на	  1	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстено	  начало	  
Задава	  се	  големината	  на	  1	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  бод	  в	  началото	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s41	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  
сгъстена	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  

0.1	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

1.0мм	  

	  
Стъпка	  на	  2	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстено	  начало	  
Задава	  се	  големината	  на	  2	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  бод	  в	  началото	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s41	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  
сгъстена	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  

0.1	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

1.0мм	  

	   Стъпка	  на	  3	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстено	  начало	  
Задава	  се	  големината	  на	  3	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  бод	  в	  началото	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s41	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  
сгъстена	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  

0.1	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

1.0мм	  

	  
Брой	  на	  бодове	  на	  затяжката	  в	  началото	  на	  шева	  
Задаване	  броя	  на	  бодове	  в	  началото	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S41	  е	  настроен	  за	  изпълняване	  на	  
затяжка	  

	  

1	  до	  12	  бода	  
/1	  бод	  
стъпка	  

3	  бода	  

	  
Стъпка	  на	  затяжката	  в	  началото	  на	  шева	  
Задаване	  на	  стъпката	  в	  началото	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S41	  е	  настроен	  за	  изпълняване	  на	  
затяжка	  

	  

	  

0.5	  –	  3.0	  мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

2.0мм	  

	  
Стъпка	  на	  затягащ	  бод	  в	  началото	  на	  шева	  
Завадане	  на	  затяжка	  в	  началото	  на	  шева	  
Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S41	  е	  настроен	  за	  изпълняване	  на	  затяжка	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐2.0	  до	  2.0мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

-‐1.5мм	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	   Стъпка	  на	  първия	  връщащ	  бод	  от	  затяжката	  	  началото	  на	  шева	  
Стъпката	  на	  първия	  бод	  от	  участъка	  с	  връщане	  от	  шиенето	  на	  затяжка,	  в	  началото	  
на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s41	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  	  
затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  

0.1	  до	  3.0мм	  
/	  Стъпка	  0.1	  
мм	  

-‐1.5мм	  
	  

	  
Стъпка	  на	  втори	  връщащ	  бод	  от	  затяжката	  	  началото	  на	  шева	  
Стъпката	  на	  втори	  	  бод	  от	  участъка	  с	  връщане	  от	  шиенето	  на	  затяжка,	  в	  началото	  на	  
шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s41	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  	  
затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  

0.1	  до	  3.0мм	  
/	  Стъпка	  0.1	  
мм	  

-‐1.5мм	  
	  

	  
Стъпка	  на	  трети	  връщащ	  бод	  от	  затяжката	  	  началото	  на	  шева	  
Стъпката	  на	  трети	  	  бод	  от	  участъка	  с	  връщане	  от	  шиенето	  на	  затяжка,	  в	  началото	  на	  
шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s41	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  	  
затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  
	  

0.1	  до	  3.0мм	  
/	  Стъпка	  0.1	  
мм	  

-‐1.5мм	  
	  

	  
Избор	  на	  вида	  затяжка	  краяна	  шиене	  
Тук	  се	  прави	  избора	  на	  вид	  затяжка	  в	  края	  на	  шиене	  

	  Сгъстяване	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Затяжка	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Брой	  на	  сгъстени	  бодове	  в	  края	  на	  шева	  
Задават	  се	  бройката	  на	  бодове,	  които	  са	  сгъстени,	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S54	  е	  настроен	  да	  изпълнява	  
затяжка	  със	  сгъстяване	  на	  бода	  

	  

3	  до	  19	  бода	  
/1	  бод	  

5	  бода	  

	  
Стъпка	  на	  сгъстяване	  на	  бодовете	  в	  края	  на	  шева	  
Задаване	  на	  стъпката	  на	  сгъстяване	  в	  края	  на	  шеа	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S54	  е	  настроен	  за	  изпълняване	  на	  
затяжка	  с	  кондензиране	  на	  бодовете	  	  

	  

0.5мм	  до	  1.5	  
мм	  /	  0.1мм	  

1.0мм	  

	  
Стъпка	  на	  1	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  край	  
Задава	  се	  големината	  на	  1	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  бод	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s54	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  
сгъстена	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  
	  

0.1	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

1.0мм	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Стъпка	  на	  2	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  край	  
Задава	  се	  големината	  на	  2	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  бод	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s54	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  
сгъстена	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  

0.1	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

1.0мм	  

	  
Стъпка	  на	  3	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  край	  	  
Задава	  се	  големината	  на	  3	  бод	  при	  шиене	  на	  сгъстен	  бод	  в	  края	  	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s54	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  
сгъстена	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  

0.1	  до	  1.5мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

1.0мм	  

	  
Брой	  на	  бодове	  на	  затяжката	  в	  края	  на	  шева	  
Задаване	  броя	  на	  бодове	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S54	  е	  настроен	  за	  изпълняване	  на	  
затяжка	  

	  

1	  до	  12	  бода	  
/1	  бод	  
стъпка	  

3	  бода	  

	  
Стъпка	  на	  затяжката	  в	  краяна	  шева	  
Задаване	  на	  стъпката	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S54	  е	  настроен	  за	  изпълняване	  на	  
затяжка	  

	  

	  

0.5	  –	  3.0	  мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

2.0мм	  

	  
Стъпка	  на	  затягащ	  бод	  в	  края	  на	  шева	  
Завадане	  на	  затяжка	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s54	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  	  
затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  
	  

0.1	  до	  3.0мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

2.0мм	  

	  
Стъпка	  на	  	  2	  затягащ	  бод	  в	  края	  на	  шева	  
Завадане	  на	  затяжка	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s54	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  	  
затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

0.1	  до	  3.0мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

2.0мм	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Стъпка	  на	  	  3	  затягащ	  бод	  в	  края	  на	  шева	  
Задаване	  на	  затяжка	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s54	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  	  
затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U24	  е	  настроен	  за	  избор	  на	  детайлна	  
настройка	  на	  сгъстяване	  /	  затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  началото	  на	  шева	  е	  успоредно	  

	  
	  

0.1	  до	  3.0мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

2.0мм	  

	   Стъпка	  на	  последен	  бод	  в	  затяжката	  на	  края	  на	  шева	  
Задава	  се	  последния	  бод	  в	  затяжката	  на	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s54	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  	  
затяжка	  

	  
	  

-‐2.0	  до	  2.0мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

-‐1.5мм	  

	  
Компенсиране	  на	  връщането	  на	  затяжката	  в	  края	  на	  шева	  
Стойност	  на	  компенсиране	  на	  връщането	  на	  затяжката	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  s54	  е	  избран	  за	  изпълняване	  на	  	  
затяжка	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  К61	  компенсира	  с	  програма	  

	  
	  

-‐2.0	  до	  2.0мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

-‐1.5мм	  

	  
Позиция	  на	  щаплера	  
След	  преместване	  на	  притискащото	  краче	  със	  стойността	  на	  разстоянието	  от	  
позицията	  на	  ъгловия	  нож,	  щаплера	  се	  активира	  (	  +	  :	  задна	  страна,	  -‐:	  предна	  страна	  

-‐ Диапазона	  на	  стойността	  на	  активиране	  се	  ограничава	  от	  позицията	  на	  
притискащото	  краче	  по	  време	  на	  края	  на	  шиене	  

-‐ Използвайте	  само	  щаплери	  SP	  –	  46	  и	  	  SP	  –	  47.	  Като	  допълнение	  
възможна	  е	  работата	  само	  съгласно	  параметри	  за	  включване	  на	  
съответните	  щаплери	  S69	  и	  S70	  	  

	  

-‐500	  до	  
500мм	  /	  
стъпка	  1мм	  

0.0мм	  

	  
Таймер	  на	  щаплера	  1	  –	  Въртенето	  на	  ролката	  на	  ролковия	  щаплер	  се	  задава.	  
Когато	  сензора	  за	  материал	  отчита	  че	  няма	  материал	  преди	  зададеното	  време,	  
въртенето	  спира	  

-‐ SP	  –	  47ролков	  щаплер	  може	  да	  бъде	  използван	  само	  когато	  е	  разрешено	  
с	  настройка	  на	  параметър	  S69	  

	  

0.0	  до	  9.9	  сек	  
/	  0.1	  сек	  

1.0	  сек	  

	  
Скорост	  на	  скок	  	  до	  позицията	  на	  начало	  на	  шиене	  
Скороста	  на	  скок	  може	  да	  се	  зададе	  до	  началото	  на	  шиенето	  

	  

3	  до	  10	  /	  
стъпка	  1	  

5	  

	   Скорост	  на	  скок	  на	  	  до	  позициятта	  на	  ъгловия	  нож	  
Задаване	  скоростта	  на	  скок	  до	  позицията	  на	  ъгловите	  ножове	  

	  

3	  до	  10	  /	  
стъпка	  1	  

5	  

	  

	  

Промяна	  на	  движението	  включване	  /	  изключване	  на	  цилиндъра	  за	  пенс	  
Избиране	  дали	  устройството	  за	  разпъване	  на	  пенса	  е	  включено	  или	  изключено	  

-‐ Активно	  е	  само	  когато	  параметър	  SA117	  е	  активен	  

	   	  Спрян	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Активен	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  
на	  
настройк
а	  /	  
минимал
на	  стъпка	  

Стойност	  
по	  
подразби
ране	  

	  
Промяна	  състоянието	  на	  автоматичното	  устройство	  за	  подаване	  на	  лента	  
Пускане	  /	  Спиране	  на	  автоматичното	  устройсто	  за	  подаване	  на	  лента	  .	  

-‐ Валидно	  само	  когато	  параметър	  SA	  120	  –	  автоматично	  устройство	  за	  
подаване	  на	  лента	  е	  активен	  

-‐ С	  внимание	  към	  подаването	  на	  лента,	  когато	  програмата	  не	  се	  използва,	  
уверете	  се,	  че	  лентата	  не	  излиза	  от	  отвора	  над	  шевната	  повърхност.	  
Когато	  я	  използвате,	  натиснете	  веднъж	  бутона	  за	  подаване	  на	  лента	  на	  
панела,	  за	  да	  изпълните	  подаване	  на	  лента	  	  към	  рязане.	  

	  Спрян	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Активен	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Дължина	  на	  капака	  
Задаване	  на	  дължина	  на	  капака	  	  
Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  S76	  –	  автоматично	  устройство	  за	  подаване	  на	  
лента	  е	  активно	  и	  избрано	  за	  движение,	  както	  и	  параметър	  S03	  –	  промяна	  на	  
режима	  на	  шиене	  е	  избрано	  шиене	  на	  капак	  

-‐ Тази	  настройка	  се	  задава	  за	  да	  определи	  дължината	  на	  подаване	  на	  
лента	  от	  автоматичното	  устройство	  за	  подаване	  на	  лента.	  Самата	  
дължина	  на	  шиене	  се	  задава	  от	  сензора	  за	  капака.	  

	  

37.0	  до	  300.0	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

150.0	  мм	  

	  
СКорост	  на	  шиене	  в	  режим	  на	  високоскоростно	  шиене	  
Броя	  на	  обороти	  в	  минута	  	  сектора	  със	  шиене	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  K59	  –	  настройка	  на	  скоростта	  в	  
шевен	  сектор	  е	  настроена	  на	  избор	  на	  програма	  

1000	  до	  3000	  
/	  100	  
оборота	  за	  
минута	  

2500	  оборота	  
за	  минута	  

	  
Скорост	  на	  шиене	  в	  режим	  на	  нискоскоростно	  шиене	  
Броя	  на	  обороти	  в	  минута	  при	  сгъстяване	  на	  бодове	  и	  затяжка	  се	  задава	  чрез	  този	  
параметър.	  

-‐ Ограничено	  е	  от	  параметър	  S	  78	  –	  шевна	  скорост	  при	  високоскоростно	  
шиене	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  K59	  –	  настройка	  на	  скоростта	  в	  
шевен	  сектор	  е	  настроена	  на	  избор	  на	  програма	  

	  

1000	  до	  2500	  
/	  100	  
оборота	  за	  
минута	  

1500	  оборота	  
за	  минута	  
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7.3 Функция	  за	  копиране	  на	  горни	  и	  долни	  параметри	  на	  шиене	  в	  последователен	  режим	  

7.3.1 Изобразяване	  на	  екрана	  за	  последователно	  шиене	  –	  Когато	  екрана	  за	  
въвеждане	  на	  последователния	  режим	  на	  шиене	  се	  изобрази	  на	  дисплея,	  е	  
възможно	  да	  бъде	  извършено	  копиране	  на	  горни	  и	  долни	  параметри	  на	  

шиене.	  

	  

7.3.2 Извикване	  на	  екрана	  за	  промяна	  на	  решима	  на	  шиене	  –	  	  Натиснете	  бутона	  
за	  промяна	  на	  екрана	  на	  шиене	  за	  да	  извикате	  екрана	  за	  промяната	  на	  
режима	  на	  шиене.	  Когато	  желаете	  да	  копирате	  параметрита	  на	  горно	  и	  

долно	  шиене,	  натиснете	  бутон	  В,	  на	  долната	  страна.	  Когато	  желаете	  да	  
копирате	  параметрите	  на	  шиене	  на	  горната	  страна,	  натиснете	  бутон	  А.	  

7.3.3 Копиране	  на	  параметрите	  за	  последователно	  шиене	  –	  натиснете	  бутона	  за	  

копиране	  на	  параметрите	  на	  Горно	  /	  Долно	  шиене	   	  в	  екрана	  за	  
промяна	  на	  режима	  на	  шиене.	  

	  

7.3.4 Начало	  на	  копирането	  –	  Когато	  натиснете	  бутона	  за	  потвърждаване	   	  в	  
екрана	  за	  потвърждението	  на	  копирането,	  параметрите	  за	  шиене	  на	  левия	  и	  

десния	  се	  копират	  противоположно.	  Когато	  бъде	  натиснат	  бутона	  за	  отказ	  

,	  екрана	  се	  връща	  към	  екрана	  за	  нормален	  режим	  на	  шиене,	  без	  да	  е	  
извършено	  копиране.	  
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• Информацията	  отдолу	  е	  обърната	  от	  ляво	  на	  дясно	  по	  време	  на	  копирането.	  (	  
останалата	  част	  от	  параметрите	  са	  копирани	  без	  обръщане	  )	  

Номер	   Елемент	  
S03	   Промяна	  на	  режима	  на	  шиене	  
S08	   Параметър	  за	  покриване	  на	  капак	  (	  Ляво	  начало	  на	  шиене	  )	  
S09	   Параметър	  за	  покриване	  на	  капак	  (	  Ляв	  край	  на	  шиене)	  
S10	   Параметър	  за	  покриване	  на	  капак	  (Дясно	  начало	  на	  шиене	  )	  
S11	   Параметър	  за	  покриване	  на	  капак	  (Десен	  край	  на	  шиене)	  
S13	   Промяна	  на	  посоката	  на	  отклонение	  	  в	  началото	  на	  шиене	  
S15	   Промяна	  на	  посоката	  на	  отклонение	  в	  края	  на	  шиене	  
S21	   Настройване	  на	  дясната	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  началото	  на	  шиене	  
S22	   Настройване	  на	  лявата	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  началото	  на	  шиене	  
S23	   Настройване	  на	  дясната	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  шиене	  
S24	   Настройване	  на	  лявата	  широчина	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  шиене	  
S25	   Настройване	  на	  (	  Лявата)	  позиция	  на	  движение	  на	  ъгловия	  нож	  	  в	  началото	  на	  

шева	  
S26	   Настройване	  на	  (	  Дясната	  )	  позиция	  на	  движение	  на	  ъгловия	  нож	  в	  началото	  на	  

шева	  
S27	   Настройване	  на	  (Лявата	  )	  позиция	  на	  движение	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  шева	  
S28	   Настройване	  на	  (дясната	  )	  позиция	  на	  движение	  на	  ъгловия	  нож	  в	  края	  на	  шева	  
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8. Промяна	  на	  параметрите	  на	  паметта	  (	  Машината)	  

8.1	  Процедура	  по	  променяне	  на	  параметрите	  на	  машината	  
8.1.1	  Изобразяване	  на	  екрана	  със	  списъка	  на	  параметри	  

Натиснете	  бутона	  за	  промяна	  на	  режима	   	  и	  бутона	  за	  

промяна	  на	  параметрите	  се	  изобразява	  .	   .	  Когато	  натиснете	  

този	  бутон	  се	  изобразява	  списъка	  с	  параметри	  на	  машината	  (	  Екран	  
А)	  

	  

8.1.2	  Избиране	  на	  бутона	  на	  параметъра	  който	  желаете	  да	  

промените	  –	  натиснете	  бутона	  за	  преместване	   	  или	   	  
и	  изберете	  картинката	  на	  параметъра	  С,	  който	  желаете	  да	  

промените	  

Екран	  със	  списък	  на	  параметрите	  на	  машината	  (	  Екран	  А)	  
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8.2	  Списък	  с	  параметри	  на	  машината	  

8.2.1	  Първо	  ниво	  –	  Параметрите	  на	  машината	  	  от	  (	  първо	  ниво)	  са	  параметрите	  за	  движение,	  

която	  шевната	  машина	  извършва	  общо	  и	  параметрите,	  които	  важат	  общо	  за	  всички	  програми.	  

Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	   Промяна	  позицията	  на	  притискащите	  крачета	  след	  края	  на	  шиенето	  
Позицията	  на	  притискащите	  крачета,	  след	  края	  на	  шиене	  от	  Стоп	  в	  
предна	  позиция/	  върни	  се	  в	  средата/връщане	  на	  крачетата/	  спри	  в	  
заден	  край	  може	  да	  бъде	  избрано	  с	  този	  параметър	  

Спри	  в	  преден	  край	  	  	  	  	  	  	   	  Върни	  се	  в	  средата	  

Връщане	  на	  клемите	  	  	  	  	  	   Спри	  в	  заден	  край	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Време	  на	  изчакване	  на	  началото	  на	  движение	  в	  предния	  край	  
Ностройване	  на	  времето	  на	  изччакване	  в	  началото	  на	  движение.	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  U01	  е	  настроен	  за	  спиране	  
в	  предния	  край	  

	  

0.00	  до	  9.99	  
/0.01	  сек	  

3.00	  сек	  

	  

	  

Брой	  пъти	  за	  подаване	  на	  лента	  от	  автоматичното	  устройство	  за	  
подаване	  на	  лента	  в	  началото	  на	  шева	  

-‐ Задаване	  броя	  подаване	  на	  лента	  от	  автоматичното	  
устройство	  за	  подаване	  в	  началото	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметъра	  за	  автоматично	  подаване	  
на	  лента	  е	  настроен	  SA	  120	  -‐	  разрешен	  

2	  до	  9	  
/	  1	  

3	  

	   Дължина	  на	  подаване	  на	  лента	  от	  автоматичното	  устройство	  за	  
подаване	  на	  лента	  в	  края	  на	  шиенето	  –	  Настройване	  на	  дължината	  на	  
подаване	  на	  лента	  в	  края	  на	  шева-‐	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметъра	  за	  автоматично	  подаване	  
на	  лента	  е	  настроен	  SA	  120	  –	  разрешен	  

	  

0	  до	  99.9	  мм	  
/	  0.1мм	  

0мм	  

	  

	  

Момент	  на	  отрязване	  на	  конеца	  –	  Задаване	  на	  момента	  на	  отрязване	  
на	  конеца	  от	  стандартно	  /	  средно	  /	  дълго	  отрязане	  на	  конеца	  в	  края	  на	  
шиене	  

	  Стандартно	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Средно	  1	  

	  Най	  –	  дълго	  2	  
-‐ Когато	  SA	  124	  и	  SA	  125	  	  устройства	  за	  цип	  са	  свързани	  и	  

настройката	  е	  0,	  игления	  конец	  може	  да	  не	  бъде	  отрязан	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Таймер	  на	  щаплера	  2	  
Времето	  на	  изчакване	  от	  началото	  на	  движението	  на	  клемата	  до	  
захващането	  на	  материала	  в	  основата	  на	  щаплера	  и	  отпускането	  на	  
материала	  може	  да	  бъде	  зададено	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  се	  използва	  обикновен	  щаплер	  и	  
параметър	  SP46	  е	  зададен	  за	  такъв	  

0.0	  до	  
9.99сек	  /	  
0.01сек	  

0.70	  сек	  

	   	  Таймер	  на	  щаплера	  3	  
Време	  на	  движение	  на	  лоста	  на	  щаплера	  може	  да	  бъде	  настроено	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  се	  използва	  обикновен	  щаплер	  и	  
параметър	  SP46	  е	  зададен	  за	  такъв	  

0.0	  до	  
9.99сек	  /	  
0.01сек	  

0.70	  сек	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	   Таймер	  на	  щаплера	  4	  
Настройване	  времето	  за	  изпреварване	  на	  момента	  на	  освобождване	  на	  
продукта	  от	  повдигащата	  клема.	  Когато	  притискате	  къс	  шевен	  продукт,	  
стойността	  на	  освобождаване	  може	  да	  бъде	  настроена	  

0.0	  до	  
9.99сек	  /	  
0.01сек	  

0.70	  сек	  

	   СКорост	  на	  шиене	  в	  режим	  на	  високоскоростно	  шиене	  
Броя	  на	  обороти	  в	  минута	  	  сектора	  със	  шиене	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  K59	  –	  настройка	  на	  скоростта	  в	  
шевен	  сектор	  е	  настроена	  на	  избор	  на	  програма	  

1000	  до	  3000	  /	  
100	  оборота	  за	  
минута	  

2500	  оборота	  за	  
минута	  

	   Скорост	  на	  шиене	  в	  режим	  на	  нискоскоростно	  шиене	  
Броя	  на	  обороти	  в	  минута	  при	  сгъстяване	  на	  бодове	  и	  затяжка	  се	  задава	  чрез	  
този	  параметър.	  

-‐ Ограничено	  е	  от	  параметър	  S	  78	  –	  шевна	  скорост	  при	  високоскоростно	  
шиене	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  K59	  –	  настройка	  на	  скоростта	  в	  
шевен	  сектор	  е	  настроена	  на	  избор	  на	  програма	  

	  

1000	  до	  2500	  /	  
100	  оборота	  за	  
минута	  

1500	  оборота	  за	  
минута	  

	   Мек	  старт	  –	  1	  бод	  
Ограничаване	  на	  скоростта	  на	  1	  бод	  в	  началото	  на	  шева	  

500	  до	  2500	  /	  
100	  оборота	  за	  
минута	  

500	  оборота	  за	  
минута	  

	   Мек	  старт	  –	  Втори	  бод	  
Ограничаване	  на	  скоростта	  на	  втори	  бод	  в	  началото	  на	  шева	  

500	  до	  2500	  /	  
100	  оборота	  за	  
минута	  

500	  оборота	  за	  
минута	  

	   Мек	  старт	  –	  трети	  бод	  
Ограничаване	  на	  скоростта	  на	  трети	  бод	  в	  началото	  на	  шева	  

500	  до	  2500	  /	  
100	  оборота	  за	  
минута	  

500	  оборота	  за	  
минута	  

	   Скорост	  на	  връщане	  на	  клемата	  	   3	  до	  9	  /	  
стъпка	  1	  

7	  

	   Отчитане	  на	  скъсването	  на	  конеца	  
Настройване	  дали	  да	  има	  или	  да	  няма	  отчитане	  на	  скъсване	  на	  конеца	  

	  с	  отчитане	  на	  скъсването	  на	  конеца	  

без	  отчитане	  на	  скъсването	  на	  конеца	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Режим	  на	  движение	  на	  притискача	  на	  капака	  –	  Избиране	  на	  
последователността	  на	  движение	  на	  притискача	  на	  капака	  

	  От	  дясно	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  от	  ляво	  

ляво	  и	  дясно	  едновременно	  	  	  	  	  	  	  

ОТ	  страната	  където	  е	  поставен	  капак	  
-‐ Когато	  лявото	  и	  дясното	  са	  едновременно	  активирани	  с	  

настройване	  на	  педала,	  този	  параметър	  се	  пренебрегва	  и	  
лявото	  и	  дясното	  се	  активират	  едновременно	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Промяна	  на	  последователността	  на	  падане	  на	  клемата,	  притискаща	  
изделието	  –	  Падането	  на	  крачетата	  може	  да	  бъде	  настроено	  с	  този	  
параметър	  

	  От	  дясно	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  от	  ляво	  

	  ляво	  и	  дясно	  едновременно	  	  	  	  	  	  	  
-‐ Когато	  лявото	  и	  дясното	  са	  едновременно	  активирани	  с	  

настройване	  на	  педала,	  този	  параметър	  се	  пренебрегва	  и	  
лявото	  и	  дясното	  се	  активират	  едновременно	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	   Режим	  на	  движение	  на	  сгъваемата	  пластина	  
Избиране	  на	  режим	  връщане	  /	  без	  връщане	  на	  сгъваемата	  пластина,	  
когато	  е	  избрано	  проектиране	  на	  ъгловия	  нож	  

	  с	  връщане	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  без	  връщане	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Забраняване	  на	  вдигане	  на	  редукцията	  на	  натиска	  на	  биндера	  
Забраняване	  на	  вдигането	  на	  редукцията	  на	  натиска	  по	  време	  на	  
транспорт	  (скок)	  

	  Редукция	  на	  натиска	  е	  забранена	  

Редукция	  на	  натиска	  е	  разрешена	  	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Промяна	  на	  таймера	  на	  продължително	  натискане	  на	  педала	  за	  
правостоящ	  дали	  е	  ефективен	  или	  неефективен	  
Избор	  на	  ефективен	  /	  неефективен	  педал	  за	  правостоящи	  U	  23.	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  К54	  е	  настроен	  на	  
едноходов	  педал	  

Неефективен	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ефективен	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Таймер	  за	  продължително	  натискане	  на	  педал	  за	  правостоящи	  
Когато	  се	  работи	  с	  настройка	  за	  работа	  на	  шевен	  продукт	  с	  педал	  за	  
правостоящи,	  когато	  се	  натиска	  с	  определена	  продължителност,	  
респективно	  устройства	  могат	  да	  работят	  в	  предварително	  нагласен	  
ред	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  К54	  е	  настроен	  на	  
едноходов	  педал	  

	  	  
	  

0.1	  до	  2.0	  
сек/	  стъпка	  
0.1	  сек	  

0.5	  сек	  

	   Детайлна	  установка	  на	  сгъстяване	  на	  бодове	  или	  затяжка	  
Избиране	  на	  детайлна	  настройка	  на	  „Изпълни	  /	  не	  изпълнявай	  „	  на	  
стъпката	  на	  сгъстяване	  на	  бода	  или	  затяжка	  

	  Изпълни	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Не	  изпълнявай	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Позиция	  на	  стопера	  на	  капака	  
В	  случай	  на	  шиене	  на	  капаци,	  позицията	  на	  осветяване	  на	  началния	  
старт	  от	  маркиращата	  светлина	  (дистанцията	  от	  иглата	  )	  се	  задава	  

-‐ Настройката	  е	  само	  позицията	  на	  осветяване	  на	  маркиращата	  
светлина.	  Реалната	  позиция	  на	  шиене	  е	  края	  на	  капака	  ,	  
отчетено	  от	  сензора	  за	  капака	  

80.0	  до	  280.0	  
мм	  /	  стъпка	  
0.1мм	  

80.0мм	  

	   Промяна	  на	  компенсирането	  на	  препокриването	  на	  шева	  на	  капака,	  
чрез	  използване	  на	  отчитане	  на	  отклонението	  
Когато	  автоматичното	  отчитане	  на	  отклонение	  не	  е	  настроено,	  
компенсирането	  на	  бодовете	  за	  презастъпване	  на	  капака	  е	  
автоматично,	  като	  се	  използва	  втория	  сензор.	  

-‐ Когато	  автоматичното	  отчитане	  на	  отклонение	  е	  настроено,	  
компенсирането	  на	  бодовете	  за	  препокриване	  на	  капака	  е	  
автоматично	  изпълнено	  независимо	  с	  или	  без	  тази	  настройка	  

	  Използване	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Не	  използване	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	   Промяна	  на	  правилна	  или	  грешна	  страна	  на	  материала	  	  екрана	  за	  
настройка	  на	  ъгловия	  нож	  
Материала	  изобразяван	  в	  екрана	  за	  настройка	  на	  ъгловия	  нож	  се	  
избира	  за	  изобразяване	  на	  правилна	  страна	  или	  изобразяване	  на	  
неправилна	  страна	  

	  Изобразяване	  на	  праилна	  страна	  

Изобразяване	  на	  грешна	  страна	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Брой	  на	  бодове	  за	  гресиране	  
Броя	  на	  бодове	  на	  шевната	  машина	  след	  смяната	  на	  греста	  се	  посочва	  
тук-‐	  

-‐ Когато	  натиснете	  бутона	  за	  изчистване,	  броя	  на	  бодовете	  
показва	  0.	  Уверете	  се	  ,	  че	  изчиствате	  брояча	  след	  гресиране	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	   Избор	  на	  език	  
Избира	  се	  езика	  на	  индикирането	  на	  панела	  

	   Аглийски	  език	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Английски	  език	  

	  Японски	  език	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Китайски	  език	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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8.2.2	  Второ	  ниво	  –	  Параметрите	  от	  първо	  ниво	  са	  параметри	  на	  движение	  ма	  машината,	  които	  

са	  общи	  и	  те	  важат	  за	  всички	  прорами	  общо.	  Те	  са	  за	  персонала	  по	  подръжка	  и	  са	  достъпни	  за	  
редактиране,	  като	  натиснете	  бутона	  за	  режим	  М,	  повече	  от	  6	  секунди	  

Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	   Монтиране	  на	  маркираща	  светлина	  
Монтиране	  /	  демонтиране	  на	  маркираща	  светлина	  може	  да	  бъде	  
избрано.	  Когато	  е	  избрано	  демонтиране,	  маркиращата	  светлина	  не	  
работи	  

Демонтиране	  	  	  	  	  	  	  	   	  Монтиране	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Избор	  на	  позиция	  за	  шиене	  
Могат	  да	  бъдат	  избрани	  няколко	  режима	  
-‐режим	  при	  който	  шиенето	  	  свършва	  в	  задна	  референтна	  прозиция	  
-‐	  режим	  при	  който	  шиенето	  започа	  от	  предна	  референтна	  позиция	  	  
-‐	  конвенционален	  режим	  който	  сменя	  позицията	  съгласно	  настройката	  
на	  параметър	  S	  05	  	  
-‐	  Предна	  реферетна	  позиция	  е	  на	  80мм	  от	  иглата	  
-‐	  задна	  референтна	  позиция	  е	  на	  300	  мм	  от	  иглата	  

Конвенционален	  режим	   	  Задна	  референция	  

	  Предна	  референция	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  	  
Промяна	  на	  режима	  на	  работа	  на	  педала	  
Настройване	  на	  режима	  на	  използване	  на	  педала	  

	  7	  стъпков	  режим	  на	  работа	   1	  стъпкова	  работа	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  

	  

Коефицент	  на	  разлика	  на	  рязането	  на	  средния	  нож	  
Коефицент	  на	  разлика	  на	  рязането	  в	  зависимост	  от	  скороста	  на	  
движение	  на	  централния	  нож	  може	  да	  бъде	  зададена	  с	  този	  параметър	  

	  	  

100	  до	  500	  %	  
/	  стъпка	  1	  %	  

350	  %	  

	   Забрана	  на	  прекъсващо	  транспортиране	  при	  шиенето	  
Изпълняване	  /	  неизпълняане	  на	  прекъсващо	  транспортиране	  на	  
материала	  може	  да	  бъде	  зададено	  чрез	  този	  параметър	  

-‐ Когато	  използвате	  прекъсващо	  транспортиране,	  максималната	  
скорост	  на	  шиене	  на	  шевната	  машина	  се	  ограничава	  
автоматично	  на	  1500	  оборота	  за	  минута	  

	  Изпълняване	  на	  прекъсващо	  транспортиране	  при	  шиене	  

не	  изпълнява	  прекъсващо	  транспортиране	  при	  шиене	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  

	   Промяна	  на	  референцията	  на	  редактиране	  на	  застъпването	  на	  капака	  
Правене	  на	  параметрите	  за	  застъпването	  на	  капака,	  които	  се	  
настройват	  от	  панела	  с	  компенсираща	  стойност	  от	  края	  на	  засичане	  на	  
капака	  или	  дистанцията	  от	  засичащия	  сензор	  до	  началото	  на	  шева	  се	  
задава	  чрез	  този	  параметър	  

Компенсиране	  на	  засичане	  на	  края	  на	  капака	  

	  Компенсиране	  на	  сензора	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	   Диапазон	  на	  увеличаване	  на	  параметъра	  за	  L	  размер	  
Уголемяане	  /	  забрана	  за	  увеличаване	  на	  параметъра	  за	  L	  размер	  до	  
максимум	  :	  220	  мм	  +15мм	  се	  задава	  

Забрана	  за	  увеличаване	  	  	  	  	  	  	  	   	  Увеличаване	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Избор	  на	  настройка	  на	  скорост	  на	  шиене	  на	  шевната	  машина	  
Тук	  се	  избира	  дали	  настройката	  на	  скоростта	  на	  шиене	  е	  от	  всяка	  
програма	  или	  от	  параметрите	  за	  работа	  на	  машината	  

Параметри	  за	  работа	  на	  машината	  

	  Параметри	  на	  програмата	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Избор	  на	  режим	  за	  проверяване	  на	  рефлекторна	  лента	  
Вкл/	  изкл	  на	  проверяването	  за	  рефлекторна	  лента	  

-‐ Когато	  този	  параметър	  се	  включи,	  притискащата	  клема	  
атоматично	  идва	  в	  долно	  положение	  с	  първото	  преместване	  
на	  клемата	  след	  включване	  на	  машината	  и	  се	  изпълнява	  
проверка	  на	  рефлектирането	  на	  лентата.	  

-‐ 	  Автоматично	  се	  сваля	  притискащата	  клема.	  Използвайте	  тази	  
функция	  само	  в	  случай	  на	  уплътнителен	  тип.	  

Изключена	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Включена	  	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Избор	  настрока	  на	  компенсиране	  на	  връщане	  на	  затяжка	  в	  края	  на	  
шева	  –	  Избира	  се	  дали	  настройването	  на	  компенсирането	  на	  затяжка	  в	  
края	  на	  шева	  се	  задава	  от	  параметрите	  на	  машината	  или	  от	  
параметрите	  на	  програмата	  

	  От	  параметрите	  на	  машината	  

от	  параметрите	  на	  програмата	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Компенсиране	  на	  връщане	  на	  затяжката	  в	  края	  на	  шева	  
Задаане	  на	  стойността	  на	  компенсиране	  на	  затяжката	  в	  края	  на	  шева	  

-‐ Възможно	  е	  само	  когато	  параметър	  К61	  е	  настроен	  за	  
параметри	  на	  машината	  

	  

-‐2.0	  до	  2.0мм	  
/	  Стъпка	  
0.1мм	  

0.00мм	  

	   Избор	  на	  бутон	  за	  промяна	  на	  режима	  на	  дисплея	  	  листата	  на	  
програмите	  –	  Бутон	  за	  промяна	  на	  режимите	  на	  шиене	  да	  се	  
изобразява	  на	  екрана	  и	  да	  могат	  да	  бъдат	  избрани	  различни	  режими	  
на	  шиене	  

Да	  не	  се	  изобразяват	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Да	  се	  изобразяват	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  

	   Метод	  за	  контрол	  на	  затяжката	  –	  Може	  да	  бъде	  избрана	  затяжка	  на	  
програма	  

Първи	  режим	  –	  Стандартен	  –	  Шиене	  първо	  на	  дългите	  
шевове	  –	  приоритет	  е	  качеството	  

Втори	  режим	  –	  шиене	  първо	  на	  късите	  шевове	  –	  приоритет	  
на	  продуктивността	  
	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	  

Трети	  режим	  –	  Първи	  и	  втори	  режим	  се	  променят	  съгласно	  
количеството	  на	  отклонение	  

Четвърти	  режим	  –	  Същите	  спецификации	  като	  на	  APW	  196-‐	  
Приоритет	  се	  слага	  на	  скоростта	  
	  

	   	  

	   Функция	  за	  куплиране	  в	  циклово	  шиене	  
Нечетно	  номерираните	  програми	  могат	  да	  бъдат	  куплирани	  към	  четно	  
номерираните	  програми,	  като	  максимум	  12	  стъпки	  могат	  да	  бъдат	  
ушити.	  Само	  комбинации	  от	  1	  и	  2,	  3	  и	  4,	  5	  и	  6	  ,	  7	  и	  8,	  9	  и	  10,	  11	  и	  12,	  13	  и	  
14,	  15	  и	  16,	  17	  и	  18,	  19	  и	  20	  могат	  да	  бъдат	  куплирани	  

Функция	  за	  куплиране	  изключена	  

Функция	  за	  куплиране	  включена	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Константно	  движение	  на	  индекса	  на	  ъгловия	  нож	  –	  нормално	  дългия	  
ъглов	  нож	  не	  се	  използва	  освен	  ако	  стойността	  е	  над	  посочената	  
стойност.	  При	  включване	  на	  тази	  функция,	  дългия	  ъглов	  нож	  се	  
изплъзва	  винаги	  по	  време	  на	  отклонение	  

Изключен	  постоянен	  индекс	  

Включен	  постоянен	  индекс	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Избор	  на	  метода	  за	  контрол	  на	  сгъстяването	  на	  бодове	  
Програма	  за	  сгъстяване	  на	  бодовете	  може	  да	  бъде	  избрана	  

	  Първи	  режим	  –	  стандартен	  –	  шиене	  първо	  на	  дългите	  
шевове	  

Втори	  режим	  –	  шиене	  на	  късите	  шевове	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Време	  за	  снижаване	  на	  централния	  нож	  
Задаване	  на	  времето	  на	  снижаване	  на	  централния	  нож	  

	  

10	  до	  100	  /	  
стъпка	  1	  

40	  

	   Настройка	  на	  забраната	  на	  едностъпково	  движение	  на	  централния	  нож	  
Със	  или	  без	  едностъпково	  движение	  за	  правилно	  изрязване	  на	  
централния	  нож	  от	  страната	  на	  края	  на	  шева	  може	  да	  бъде	  избрано	  

Със	  едностъпково	  движение	  

Без	  едностъпково	  движение	  -‐	  забранено	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Компенсиране	  на	  нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  притискащото	  краче	  
Нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  притискащото	  краче	  може	  да	  бъде	  
компенсирана	  с	  този	  параметър	  

	  

-‐10.0	  до	  
10.0мм	  /	  
стъпка	  0.1мм	  

0.0мм	  

	   Компенсиране	  на	  нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  ъгловия	  нож	  
Нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  ъгловия	  нож	  може	  да	  бъде	  
компенсирана	  с	  този	  параметър	  
	  

-‐5.0	  до	  5.0мм	  
/	  стъпка	  
0.1мм	  

0.0	  мм	  
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Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	   Компенсиране	  на	  позицията	  на	  маркиращата	  светлина	  (Само	  отдолу)	  
Нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  маркиращата	  светлина	  може	  да	  бъде	  
компенсирана-‐Нулевата	  позиция	  се	  намира	  така,	  че	  маркиращата	  
светлина	  осветява	  на	  разстояние	  230	  мм	  от	  иглата	  в	  нулево	  положение	  

	  

-‐500	  до	  500	  /	  
стъпка	  1	  пулс	  

0	  пулса	  

	   Компенсиране	  на	  позицията	  на	  маркиращата	  светлина	  (от	  страната	  на	  
иглата)	  
Нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  маркиращата	  светлина	  може	  да	  бъде	  
компенсирана-‐Нулевата	  позиция	  се	  намира	  така,	  че	  маркиращата	  
светлина	  осветява	  на	  разстояние	  80	  мм	  от	  иглата	  в	  нулево	  положение	  

	  

-‐500	  до	  500	  /	  
стъпка	  1	  пулс	  

0	  пулса	  

	  
Компенсиране	  на	  позицията	  на	  маркиращата	  светлина	  (от	  страната	  на	  
оператора)	  
Нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  маркиращата	  светлина	  може	  да	  бъде	  
компенсирана-‐Нулевата	  позиция	  се	  намира	  така,	  че	  маркиращата	  
светлина	  осветява	  на	  разстояние	  380	  мм	  от	  иглата	  в	  нулево	  положение	  

	  

-‐500	  до	  500	  /	  
стъпка	  1	  пулс	  

0	  пулса	  

	  

	  

Компенсиране	  на	  нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  затяжките	  
Нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  затяжките	  може	  да	  бъде	  компенсирана	  

	  

-‐30	  до	  30	  /	  
стъпка	  1	  пулс	  

0	  пулса	  
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9. Изпълняване	  на	  допълнителни	  настройки	  

9.1	  Процедура	  по	  промяна	  на	  допълнителните	  настройки	  
9.1.1	  Извеждане	  на	  екрана	  за	  допълнителни	  настройки	  

Натиснете	  бутона	  за	  смяна	  на	  режимите	   	  и	  го	  задръжте	  за	  6	  
секунди.	  Тогава	  ще	  се	  появи	  бутона	  за	  допълнителни	  настройки	  

	  в	  долната	  част	  на	  екрана.	  Натиснете	  този	  бутон	  и	  списъка	  

с	  допълнителни	  настройки	  ще	  се	  появи	  на	  екрана	  (	  Екран	  А)	  

	  

	  

	  

9.1.2	  Избиране	  на	   допълнителните	  настройки,	  които	  

желаете	  да	  промените	  –	   Натиснете	  бутоните	  за	  

преместване	   	  или	   	  и	  изберете	  иконата	  на	  

параметъра	  С	  ,	  който	   желаете	  да	  промените	  

	  

	  

Списък	  с	  допълнителни	   параметри	  	  (Екран	  А)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

9.2	  Списък	  с	  опционални	  настройки	  
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Чрез	  настройване	  на	  допълнително	  монтирани	  устройства,,	  можете	  да	  изпълните	  съответните	  	  

допълнителни	  операции	  

Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	  	  
Обикновен	  щаплер	  е	  монтиран	  /	  не	  е	  монтиран	  

	  не	  е	  монтиран	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  монтиран	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Ролков	  щаплер	  е	  монтиран	  /	  не	  е	  монтиран	  

Не	  е	  монтиран	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  монтиран	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Опъвач	  на	  пенса	  е	  монтиран	  /	  не	  е	  монтиран	  

	  не	  е	  монтиран	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   монтиран	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Вакум	  устройство	  е	  монтирано	  /	  не	  е	  монтирано	  

	  не	  е	  монтирано	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   монтирано	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   	   Автоматично	  устройство	  за	  подаване	  на	  лента	  е	  монтирано	  /	  не	  е	  
монтирано	  

не	  е	  монтирано	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   монтирано	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	   Устройсто	  за	  направа	  на	  готов	  цип	  е	  монтирано	  /	  не	  е	  монтирано	  

не	  е	  монтирано	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  монтирано	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
Устройство	  за	  гръден	  джоб	  е	  монтирано	  /	  не	  е	  монтирано	  

не	  е	  монтирано	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   монтирано	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

10. Промяна	  на	  настройките	  н	  устройствата	  
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10.1	  Процедура	  по	  промяна	  на	  настройките	  на	  устройствата	  

10.1.1	  Извикване	  екрана	  със	  списъка	  за	  настройките	  на	  устройствата	  

Натиснете	  бутона	  за	  промяна	  на	  режима	  на	  машината	   	  и	  го	  
задръжте	  за	  повече	  от	  6	  секунди.	  Тогаа	  се	  появява	  бутона	  за	  

настройка	  на	  устройството	   	  на	  екрана	  

Натиснете	  този	  бутон	  и	  на	  екрана	  ще	  се	  изобрази	  списъка	  с	  
устройства.	  

	  

	  

	  

10.1.2	  Избиране	  на	  устройството,	  чиито	  настройки	  желаете	  да	  

промените	  –	  Изберете	  иконата	  на	  устройството	  В,	  което	  желаете	  да	  
промените	  

	  

	  

10.2	  Списък	  с	  настройките	  на	  устройствата	  

Номер	   Съдържание	   Диапазон	  на	  
настройка	  /	  
минимална	  
стъпка	  

Стойност	  по	  
подразбиране	  

	  
Размер	  на	  междуигловото	  разстояние	  –	  настройване	  на	  
междуигловото	  разстояние	  на	  машината	  

-‐ Когато	  SA	  123	  клема	  дълъг	  тип	  е	  монтирана,	  диапазона	  се	  
увеличава	  от	  22	  на	  32мм	  

-‐ Движението	  на	  ъгловия	  нож	  се	  променя	  съгласно	  зададената	  
стойност	  на	  големината	  на	  гарнитурата	  

	  

8	  до	  20	  
(22	  до	  32)мм	  
/	  стъпка	  2мм	  

10мм	  

	  
Индекс	  на	  увеличената	  дължина	  на	  прорез	  на	  фиксираната	  страна	  

	  

0.0	  до	  16.0	  
мм	  /	  стъпка	  
0.1мм	  

4.0мм	  

	  
Индекс	  на	  увеличената	  дължина	  на	  прореза	  на	  пътуващата	  страна	  

	  

0.0	  до	  16.0	  
мм	  /	  стъпка	  
0.1мм	  

4.0мм	  
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11. Настройване	  на	  работата	  на	  педала	  	  
Работата	  на	  функциите	  като	  „падане	  на	  Биндера”,	  „падане	  на	  притискащите	  
лапи”	  и	  др.	  В	  условията	  на	  номерата	  на	  стъпките	  на	  натискане	  на	  педала	  могат	  
да	  бъдат	  регистрирани	  съгласно	  с	  желаните	  условия	  на	  ползване.	  

Като	  допълнение	  потребителското	  настройване	  на	  параметрите	  на	  работата	  на	  
педала,	  може	  да	  има	  до	  5	  разновидности.	  Изберете	  ги	  и	  ги	  ползвайте.	  
11.1	  Метод	  за	  избиране	  и	  използване	  на	  потребителските	  параметри	  

11.1.1	  Изобразяване	  на	  екрана	  за	  настройване	  на	  педала	  

Натиснете	  бутона	  за	  промяна	  на	  режима	   	  и	  бутона	  за	  

настройване	  на	  функциите	  на	  педала	   	  се	  появява	  на	  

дисплея.	  Натиснете	  този	  бутон	  и	  екрана	  за	  настройване	  на	  

функциите	  на	  педала	  се	  изобразяват	  на	  екрана	  (	  Екран	  А)	  

	  

	  

	  

Изберете	  от	  бутон	  В	  5те	  вида	  на	  работа	  на	  педала,	  които	  са	  
регистрирани	  като	  ваши	  настройки.	  В	  този	  момент	  
съдържанието	  на	  избраните	  настройки	  за	  работа	  на	  педала	  се	  

изобразяват	  като	  С	  

	  

Когато	  натиснете	  бутона	  за	  край	  на	  екрана	   	  избраните	  
параметри	  за	  работа	  на	  екрана	  се	  нулират	  и	  екрана	  се	  връща	  в	  
основния	  екран.	  

	  

Екран	  за	  настройване	  на	  педала	  (Екран	  А)	  
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11.2	  Избиране	  на	  параметри	  за	  настройване	  работата	  на	  педала	  

11.2.1	  Натиснете	  бутона	   	  и	  изберете	  дали	  да	  направите	  

притискащата	  клема	  да	  се	  оттегля	  или	  не	  с	  натискане	  на	  педала	  
в	  обратна	  посока	  

Изобразяване	   Описание	  

	  
За	  да	  накарате	  притискащата	  клема	  да	  се	  върне	  

	  
Притискащата	  клема,	  да	  не	  се	  връща	  

11.2.2.	  Натиснете	  бутон	   	  и	  настройте	  дали	  притискача	  на	  лентата	  да	  се	  активира	  или	  не	  

при	  отпускане	  на	  педала	  стъпка	  назад	  

Изобразяване	   Описание	  

	  
Активирай	  

	  
Не	  активирай	  

11.2.3.	  Натиснете	  бутона	   	  и	  настройте	  дали	  да	  заключите	  настроените	  седем	  операции	  

на	  педала	  или	  не.	  

Изобразяване	   Описание	  	  

	   	  
Заключване	  на	  стъпките	  

	  
Забрана	  за	  заключване	  

	  

11.2.4	  Натиснете	  бутона	   	  и	  екрана	  за	  настройка	  на	  функциите	  на	  

движението	  на	  педала	  се	  появава	  на	  дисплия	  (	  Екран	  А).	  Сега	  може	  да	  
бъде	  регистрирана	  функцията	  на	  движение	  и	  респективно	  стъпките	  на	  
педала	  могат	  да	  бъдат	  зададени	  

Екран	  за	  настройване	  фукнкциите	  на	  движение	  на	  педала	  (	  Екран	  А)	  
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11.2.5	  Функциите	  отдолу,	  могат	  да	  бъдат	  регистрирани	  от	  първата	  

стъпка	  	  в	  последователност.	  	  Функциите,	  които	  могат	  да	  бъдат	  

регистрирани	  са	  в	  положение	  на	  бутона	  като	   	  и	  се	  изобразяват	  

подред.	  Когато	  бутона	  е	  натиснат,	  цвета	  се	  променя	  и	  функцията	  се	  

регистрира.	  Броя	  на	  стъпки	  на	  педала	  се	  прелиства	  с	  бутоните	   ,	  

бутон	   ,.	  Когато	  броя	  на	  стъпките	  на	  педала	  се	  връща	  с	  

,	  той	  се	  връща	  с	  1	  стъпка.	  

	  

Когато	  функциите	  са	  регистрирани	  до	  последната,	  бутона	  за	  

потвърждение	  се	  появява	   	   .	  Натиснете	  го	  за	  да	  потвърдите	  
зададените	  параметри.	  

	  

	  

	  

	  

Възможно	  е	  да	  изчистите	  и	  регистрирате	  номерата	  на	  стъпките	  на	  педала	  

Когато	  функциите	  са	  зададени	  без	  регистриране	  на	  Старт	  На	  шиене	   ,	  се	  прилага	  старт	  на	  

шиенето	  от	  коленния	  превключвател	  

Дали	  притискащата	  клема	  да	  слиза	  от	  дясно	  или	  отлява	  се	  определя	  от	  параметър	  U19	  –	  
променя	  на	  реда	  на	  падане	  на	  притискащата	  клема.	  Когато	  дясната	  и	  лявата	  са	  настроени	  да	  

падат	  по	  едно	  и	  също	  време,	  дори	  когато	  е	  настроено	  независимо	  падане	  в	  този	  екран,	  дясната	  
и	  лявата	  падат	  по	  едно	  и	  също	  реме.	  

Дали	  притискача	  на	  капака	  слиза	  долу	  от	  дясно	  или	  отляво	  се	  настройва	  с	  параметър	  U18-‐	  
промяна	  на	  реда	  на	  падане	  на	  притискача	  на	  капака.	  

Когато	  дясното	  и	  лявото	  са	  настроени	  по	  едно	  и	  също	  време,	  дори	  когато	  е	  зададено	  

независимо	  движение	  в	  този	  екран,	  дясното	  и	  лявото	  се	  активират	  по	  едно	  и	  също	  време	  

Икона	   Описание	   Икона	   Описание	  

	  
Опъвач	  на	  пенса	  (	  Опция)	  

	  
Бутон	  за	  падане	  на	  биндера	  
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Вакум	  

	  
Притискач	  на	  капака-‐	  падане	  на	  
едната	  страна	  

	  
Притискаща	  клема,	  падане	  на	  едната	  
страна	   	  

Притискач	  на	  капака	  –	  падане	  на	  
другата	  част	  

	  
Притискаща	  клема,	  падане	  на	  
другата	  част	   	  

Стартиране	  на	  машината	  

12. Настройване	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  параметри	  

Бутоните	  изобразявани	  на	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  параметри,	  може	  да	  бъде	  настроен	  

съгласно	  изискванията	  на	  потребителя	  

12.1	  Процедура	  по	  настройване	  

12.1.1	  Извикване	  на	  екрана	  за	  настройване	  	  -‐	  Натиснете	  бутона	  за	  

промяна	  на	  режима	   	  за	  3	  секунди	  и	  бутона	  за	  настройване	  

	  ще	  се	  появи	  на	  екрана.	  Когато	  натиснете	  този	  бутон	  ще	  се	  
появи	  екрана	  за	  настройване	  на	  параметрите	  на	  екрана.	  

	  

	  

	  

12.1.2.	  Избиране	  на	  състоянието	  на	  бутоните	  –	  всеки	  път,	  когато	  
бутоните	  от	  В	  до	  М	  са	  натиснати,	  се	  променя	  дали	  бутона	  да	  се	  
изобразява	  или	  да	  не	  се	  изобразява	  на	  екрана	  за	  настройване.	  

Изберете	  настройката	  на	  тези	  бутони	  съгласно	  условията	  на	  
ползване	  при	  клиента.	  

Символ	   Показ
ване	  

Скрива
не	  

Описание	   Стойност	  по	  
подразбира
не	  

B	  

	   	  

Бутон	  за	  списък	  с	  програми	   Показване	  

C	  
	   	   Параметър	  за	  застъпване	  на	  

капак-‐ляво	  начало	  на	  шева	  
Показване	  

D	   	   	   Настройване	  на	  позицията	  на	  
движение	  на	  централния	  нож	  

Показване	  

E	  
	   	  

Параметър	  за	  застъпване	  на	  
капака	  –	  ляв	  край	  на	  шева	  

Показване	  

F	  

	   	  

Промяна	  на	  режима	  на	  шиене	   Показване	  

G	   	   	   Настройка	  на	  L	  размер	   Показване	  
H	   	   	   Настройка	  на	  позиция	  на	  ъглов	  

нож	  в	  началото	  на	  шева	  
Показване	  

I	   	   	  
Настройване	  стойността	  на	  
отклонение	  

Показване	  

J	   	   	   Позиция	  на	  движение	  на	  
ъглови	  ножове	  	  в	  края	  на	  шева	  

Показване	  
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K	  

	  
	  

Промяна	  работата	  на	  щаплера	  
Вкл	  /	  изкл	  

Показване	  

L	  

	   	  

Промяна	  на	  режима	  на	  
движение	  

Показване	  

M	  
	  

	  

Настройка	  на	  маркиращата	  
светлина.	  

Показване	  

	  

12.1.3	  Регистриране	  на	  параметри	  на	  шиене	  в	  бутоните	  за	  
потребителски	  параметри	  на	  шиене	  

В	  бутоните	  за	  потребителски	  параметри	  на	  шиене	  N,	  могат	  да	  

бъдат	  регистрирани	  до	  4	  параметри	  на	  шиене.	  

Регистрирайте	  и	  използвайте	  параметрите,	  които	  са	  най	  –	  често	  
извиквани.	  Когато	  натиснете	  бутона	  за	  персонализиране	  N	  ,	  който	  

желаете	  да	  регистрирате,	  на	  екрана	  се	  появяа	  списъка	  с	  параметри	  
на	  шиене	  (	  Екран	  А)	  

12.1.4	  Избиране	  на	  параметрите	  на	  шиене,	  които	  ще	  се	  
регистрират	  –	  Изберете	  параметъра,	  който	  желаете	  да	  регистрирате	  с	  бутона	  О	  за	  шевни	  

параметри.	  Когато	  бутона	  се	  натисне	  два	  пъти,	  избора	  е	  нулиран.	  

12.1.5	  Регистриране	  на	  параметри	  към	  потребителските	  

бутони	  –	  Когато	  натиснете	  бутона	  за	  въвеждане	   ,	  

регистрирането	  на	  потребителския	  бутон	  приключва	  и	  екрана	  
се	  връща	  в	  положение	  на	  настройване	  на	  екрана	  за	  
въвеждане.	  Регистрираните	  параметри	  се	  появяват	  на	  

потребителските	  бутони	  N.	  

	  

	  

Екран	  с	  параметри	  на	  шиене	  (	  Екран	  А)	  

Параметрите	  отдолу	  са	  били	  регистрирани	  в	  машината	  в	  последователност	  от	  ляво	  на	  дясно,	  
когато	  	  машината	  е	  била	  поръчана.	  

a.	  	   	  стъпка	  на	  бодовия	  ред	  

b	  . Избор	  на	  сгъстяване	  или	  затяжка	  в	  началото	  на	  шева	  

c.	  	   Избор	  на	  сгъстяване	  или	  затяжка	  в	  края	  на	  шева	  

d.	  	   Промяна	  на	  движението	  на	  опъвача	  на	  пенса.	  
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13. Изпълняване	  на	  потребителска	  настройка	  на	  шевния	  екран	  

Бутоните,	  които	  се	  изобразяват	  на	  екрана	  за	  шиене,	  могат	  да	  бъдат	  променени	  съобразно	  
клиентските	  изисквания	  

13.1Процедура	  по	  настройка	  

	  

13.1.1Изобразяване	  на	  екрана	  за	  настройка	  на	  екрана	  за	  шиене	  

Натиснете	  бутона	  за	  промяна	  на	  режима	   	  за	  3	  секунди	  и	  
бутона	  за	  потребителска	  настройка	  на	  шевния	  екран	  ще	  се	  

появи	  на	  дисплея	  -‐	   .	  Натиснете	  този	  бутон	  и	  ще	  се	  появи	  
екрана	  за	  потребителска	  настройка	  на	  шевния	  екран	  

	  

13.1.2	  Задаване	  състоянието	  на	  бутоните	  

Всеки	  път	  когато	  бъде	  натиснат	  някой	  от	  бутоните	  от	  В	  до	  М,	  
се	  променя	  дали	  съответния	  бутон	  да	  се	  изобразява	  или	  не.	  

Променете	  и	  използвайте	  бутоните	  съгласно	  изискванията	  от	  
страна	  на	  клиента	  

Символ	   Показ
ване	  

Скрива
не	  

Описание	   Стойност	  по	  
подразбира
не	  

B	  

	   	  

Бутон	  за	  списък	  с	  програми	   Скриване	  

C	  
	   	   Параметър	  за	  застъпване	  на	  

капак-‐ляво	  начало	  на	  шева	  
Скриване	  

D	   	   	   Настройване	  на	  позицията	  на	  
движение	  на	  централния	  нож	  

Скриване	  

E	  
	   	  

Параметър	  за	  застъпване	  на	  
капака	  –	  ляв	  край	  на	  шева	  

Скриване	  
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F	  

	   	  

Промяна	  на	  режима	  на	  шиене	   Скриване	  

G	   	   	   Настройка	  на	  L	  размер	   Скриване	  
H	   	   	   Настройка	  на	  позиция	  на	  ъглов	  

нож	  в	  началото	  на	  шева	  
Скриване	  

I	  
	  
	  

	   	  
Настройване	  стойността	  на	  
отклонение	  

Скриване	  

J	   	   	   Позиция	  на	  движение	  на	  
ъглови	  ножове	  	  в	  края	  на	  шева	  

Скриване	  

K	  

	  
	  

Промяна	  работата	  на	  щаплера	  
Вкл	  /	  изкл	  

Скриване	  

L	  

	   	  

Промяна	  на	  режима	  на	  
движение	  

Скриване	  

M	  
	  

	  

Настройка	  на	  маркиращата	  
светлина.	  

Показване	  

	  

13.1.3	  Регистриране	  на	  директна	  програма	  

	  

Когато	  бутона	  за	  регистриране	  на	  директна	  програма	  N	  бъде	  
натиснат,	  екрана	  за	  регистриране	  на	  директна	  програма	  се	  появява	  
на	  дисплея	  (	  Екран	  А)	  

	  

В	  този	  списък	  на	  директни	  програми,	  параметрите	  на	  програмите	  за	  
независимо	  шиене	  /	  последователно	  шиене	  /	  шиене	  в	  цикъл,	  могат	  

да	  бъдат	  свободно	  регистрирани	  до	  30	  броя.	  

Регистрирайте	  и	  използвайте	  програмите,	  които	  са	  най	  –	  често	  
използвани.	  Натиснете	  бутона	  за	  списък	  с	  програмите	  О	  и	  екрана	  за	  

директен	  достъп	  до	  избор	  на	  програми	  (	  Екран	  В)	  ще	  се	  появи	  на	  
дисплея.	  

	  

	  

Екран	  със	  списък	  за	  директни	  програми	  (	  Екран	  А)	  

Изберете	  програмата,	  която	  желаете	  да	  регистрирате	  в	  бутона	  за	  
избор	  на	  програма	  –	  Р.	  Като	  допълнение,	  десетте	  бутона	  се	  
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появяват	  при	  натискане	  на	  №	  (Бутона	  за	  въвеждане	  S)	  и	  програмата	  която	  желаете,	  може	  да	  

бъде	  регистрирана	  чрез	  въвеждане	  с	  десетте	  бутона	  

Екран	  за	  директно	  избиране	  на	  програма	  (	  Екран	  В)	  

Когато	  избрания	  бутон	  се	  натисне	  още	  веднъж,	  избора	  се	  нулира	  

Когато	  бутона	  за	  въвеждане	  Q	  бъде	  натиснат,	  регистрирането	  към	  директния	  бутон	  е	  
завършено	  и	  екрана	  се	  връща	  в	  екрана	  със	  списъка	  на	  директните	  програми	  (	  Екран	  А)	  

Когато	  бъде	  натиснат	  бутона	  за	  промяна	  на	  режима	  R,	  шевния	  режим	  се	  променя	  към	  

независимо	  шиене	  –	  последователно	  шиене	  –	  шиене	  в	  цикъл.	  

	  Тези	  директни	  бутони	  не	  са	  били	  регистрирани	  по	  време	  на	  закупуване	  на	  машината	  
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14.Използване	  на	  Информация	  –	  Има	  три	  функции	  към	  функцията	  за	  

информация	  

14.1	  Показване	  на	  екрана	  за	  информация	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  

информацията	   	  от	  секцията	  с	  бутоните	  в	  дъното	  на	  ерана	  и	  
екрана	  за	  извеждане	  на	  информацията	  (	  Екран	  А)	  се	  появява	  на	  

дисплея.	  

	  

-‐	  Информация	  за	  персонала	  по	  подръжката	  –	  	  Времето	  за	  
смяната	  на	  маслото	  (	  Гресирането),	  времето	  за	  замяната	  на	  

игла,	  времето	  за	  почистване	  и	  др.	  Са	  посочени	  и	  когато	  
посоченото	  време	  изтече,	  предупредително	  съобщение	  може	  
да	  бъдеизпълнено.	  Вижте	  VІ	  –	  14-‐1	  –	  Наблюдаване	  на	  

информацията	  за	  персонала	  по	  подръжката	  

-‐	  Информация	  за	  контрол	  на	  производството	  –	  като	  
предназначение	  на	  тази	  функция	  е	  да	  покаже	  целта	  за	  

производство,	  актуалното	  количество	  произведени	  изделия,	  
достигнатата	  цел	  съобразно	  линия	  или	  група	  и	  също	  прогреса	  
може	  да	  бъде	  потвърден	  много	  бързо.	  Вижте	  VІ	  –	  14	  -‐3	  –	  

Наблюдаване	  на	  информацията	  за	  контрол	  на	  производството	  и	  VІ	  –	  14	  –	  4	  изпълняане	  на	  
настройка	  на	  информацията	  за	  контрол	  на	  производството	  
-‐	  Информация	  по	  измерване	  на	  операциите	  –	  Информация	  за	  ситуацията	  на	  работа	  на	  

машината,	  стойност	  на	  машинно	  опериране,	  време	  на	  отклонение,	  машинно	  време	  и	  машинна	  
скорост	  на	  шиене	  може	  да	  бъде	  изобразена.	  Вижте	  VІ	  –	  14-‐	  5	  Наблюдаване	  на	  информацията	  
по	  измерване	  на	  работата.	  
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14.1Разглеждане	  на	  информацията	  за	  персонала	  на	  подръжката	  –	  	  

	  

14.1.1Извикване	  на	  екрана	  за	  информацията	  по	  подръжката	  
на	  машината	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  Информация	  по	  

подръжката	  на	  машината	   	  от	  информационния	  екран.	  

	  

Трите	  елемента	  на	  информационния	  екран	  отдолу	  се	  
изобразяват	  в	  екрана	  за	  информацията	  по	  подръжка	  на	  

машината	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

-‐ Смяна	  на	  игла	  (	  1000	  бода)	  

	  
-‐ Време	  за	  почистване	  (	  Часове	  )	  

	  

-‐ Време	  за	  смяна	  на	  маслото	  (	  часове)	  
	  

Интервала	  В	  информира	  инспекцията	  и	  оставащото	  време	  С	  до	  

замяна	  се	  изобразява	  на	  съответните	  бутони	  D.	  Също,	  
оставащото	  време	  до	  замяната	  може	  да	  бъде	  занулено.	  
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14.1.2	  Изчистване	  на	  оставащото	  време	  до	  замяна-‐	  Натиснете	  бутона	  на	  

елемента	  В,	  който	  желаете	  да	  занулитеи	  брояча	  за	  зануляване	  на	  
време	  се	  появява.	  

Натиснете	  бутона	  за	  изчистване	   ,	  и	  оставащото	  време	  до	  
замяната	  се	  занулява.	  

	  

14.1.3Изобразяване	  на	  схемата	  за	  вдяване	  на	  машината	  –	  

Натиснете	  бутона	  за	  вдяване	   ,	  който	  се	  намира	  на	  

екрана	  за	  подръжка	  и	  инспекция	  на	  машината	  и	  ще	  се	  появи	  
екрана	  със	  схемата	  за	  вдяване	  на	  конците	  на	  иглата.	  

Използвайте,	  когато	  вдявате	  машината.	  
	  

	  

	  

	  

14.2. Процедура	  по	  изчистване	  на	  предупреждението	  

Когато	  се	  достигне	  зададеното	  време	  за	  инспекция,	  ще	  се	  появи	  

предупредителен	  екран.	  В	  случай	  че	  желаете	  да	  изчистите	  времето	  

на	  брояча,	  натиснете	  бутона	  за	  изчистване	   .	  Времето	  на	  

брояча	  е	  занулено	  и	  екрана	  с	  предупреждението	  изчезва.	  Ако	  не	  
желаете	  да	  изчистите	  предупреждението	  ,	  натиснете	  бутона	  за	  

отказ	   ,	  и	  затворете	  екрана	  на	  предупрежданието.	  Всеки	  път	  

когато	  преключи	  шиенето,	  екрана	  с	  предупреждение	  ще	  се	  появи,	  
докато	  не	  бъде	  изчистен	  брояча	  за	  инспектирано	  време.	  

Номерата	  на	  грешките,	  които	  се	  изписват	  са	  както	  следва	  :	  
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-‐ Смяна	  на	  игла	  :	  А201	  

-‐ Време	  за	  почистване	  на	  машината	  :	  А202	  
-‐ Време	  за	  смяна	  на	  маслото	  :	  А203	  

14.3. Наблюдаване	  на	  информацията	  за	  контрол	  на	  производството	  –	  

Въможно	  е	  да	  определите	  старта,	  да	  покажете	  бройката	  на	  изделията	  на	  
производството	  от	  началото	  на	  съществуващото	  време,	  да	  покажете	  брой	  на	  
изделия	  от	  производствената	  цел	  и	  др.	  В	  екрана	  за	  контрол	  на	  производството.	  

Има	  два	  начина	  за	  изобразяване	  на	  информацията	  за	  контрол	  на	  
производството.	  

14.3.1. В	  случай	  на	  изобразяване	  от	  информационни	  екран	  
14.3.1.1. Изобразяване	  на	  екрана	  за	  контрол	  на	  

продукцията	  

Натиснете	  бутона	  за	  изобразяване	  на	  екрана	  за	  контрол	  на	  

продукцията	   	   	  в	  информационния	  екран.	  Показва	  се	  меню	  

за	  контрол	  на	  производството	  на	  продукцията	  

	  

Изобразяване	  на	  екрана	  за	  контрола	  на	  продукцията	  

А-‐	  Съществуваща	  стойност	  на	  целта-‐	  брой	  на	  изделия	  от	  целта	  
за	  ушити	  продукти	  в	  текущия	  момент	  се	  показва	  автоматично	  

В-‐	  Стойност	  на	  актуалните	  резултати	  –	  Брой	  на	  изделия,	  които	  
вече	  са	  ушити	  се	  изобразява	  автоматично	  

С-‐Стойност	  на	  крайната	  цел-‐	  Брой	  изделия	  във	  финалната	  цел	  
за	  ушити	  продукти	  се	  изобразява	  автоматично	  

D-‐	  Време	  за	  стъпка	  –	  това	  е	  времето	  	  в	  секунди,	  което	  е	  
необходимо	  за	  един	  процес.	  

Е-‐Брой	  пъти	  на	  отрязване	  на	  конеца	  –	  изобразяване	  на	  броя	  пъти	  на	  отрязване	  на	  конеца	  се	  

изобразява.	  

Вижте	  глава	  „VІ	  –	  14	  -‐4	  –	  Изпълняване	  на	  настройка	  на	  информацията	  за	  контрол	  на	  
продукцията„	  и	  въведете	  С	  –	  номер	  на	  изделия,	  D	  –	  време,	  и	  Е	  –	  номер	  на	  пъти	  
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14.3.2. В	  случай	  на	  изобразяване	  на	  информацията	  от	  шевния	  екран	  
14.3.2.1. Извикване	  на	  шевния	  екран	  

Натиснете	  бутона	  за	  готовност	   	  в	  екрана	  за	  въвеждане	  и	  ще	  се	  
появи	  шевния	  екран	  на	  дисплея	  

14.3.2.2.	  Извеждане	  на	  екрана	  за	  контрол	  на	  продукцията	  –	  	  

Натиснете	  бутона	  за	  информация	   	  в	  екрана	  за	  шиене	  и	  екрана	  
за	  контрола	  на	  продукцията	  излиза	  на	  дисплея.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Съдържанието	  на	  екрана	  и	  функциите	  са	  общи	  със	  другия	  вариант	  „	  в	  
случай	  на	  показване	  от	  информационния	  екран”	  
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14.4. Изпълняване	  на	  настройка	  на	  екрана	  за	  контрол	  и	  информация	  за	  

продукцията	  
14.4.1	  Извикване	  на	  екрана	  за	  контрол	  на	  продукцията	  

Обърнете	  се	  към	  глава	  VІ	  –	  14	  –	  3	  –	  Наблюдаване	  на	  информацията	  
за	  контрол	  на	  продукцията,	  и	  извикайте	  екрана	  за	  контрол	  на	  

продукцията.	  

	  

	  

	  

	  

14.4.2	  Въвеждане	  на	  стойността	  на	  крайната	  цел	  –	  Първо,	  въведете	  
броя	  на	  изделия	  на	  целта	  за	  производство	  в	  процеса,	  за	  който	  се	  
изпълнява	  шиене	  отсега	  занапред.	  

Когато	  бутона	  за	  стойност	  на	  крайната	  цел	   	  на	  детайл	  1	  се	  

натисне,	  се	  изобразява	  екран	  за	  въвеждане	  на	  крайната	  цел.	  
Въведете	  стойността,	  която	  желаете	  с	  десетте	  нумерологични	  
бутона	  или	  бутоните	  за	  Нагоре/Надолу.	  След	  въвеждане,	  натиснете	  

бутона	  за	  потвърждение	   .	  

14.4.3	  –	  Въвеждане	  на	  времето	  за	  стъпка	  –	  След	  това,	  въведете	  
времето	  за	  стъпка,	  необходимо	  за	  един	  процес.	  Когато	  натиснете	  

бутона	  за	  време	  за	  стъпка	   ,	  на	  елемент	  1,	  на	  екрана	  се	  
появява	  клавиатурата	  за	  въвеждане	  на	  времето	  за	  стъпка.	  

Въведете	  стойността,	  която	  желаете	  с	  десетте	  нумерологични	  
бутона	  или	  бутоните	  за	  Нагоре/Надолу.	  След	  въвеждане,	  натиснете	  

бутона	  за	  потвърждение	   .	  
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14.4.4	  Въвеждане	  на	  броя	  на	  отрязването	  на	  конеца	  

След	  това	  въведете	  брой	  на	  отрязването	  на	  конеца	  в	  един	  процес.	  

Когато	  се	  натисне	  бутона	  за	  въвеждане	  броя	  на	  отрязване	  на	  

конеца	   	  на	  елемент	  1.	  Появява	  се	  екрана	  за	  въвеждане	  на	  

броя	  на	  отрязванията	  за	  изделие.	  

Въведете	  стойността,	  която	  желаете	  с	  десетте	  нумерологични	  
бутона	  или	  бутоните	  за	  Нагоре/Надолу.	  След	  въвеждане,	  

натиснете	  бутона	  за	  потвърждение	   .	  

*	  Когато	  е	  въведена	  стойност	  „0”	  броенето	  на	  броя	  на	  отрязванията	  не	  се	  изпълнява.	  
Използвайте	  тази	  функция	  чрез	  свързването	  на	  външен	  ключ.	  

14.4.5	  Начало	  на	  броенето	  	  на	  произведени	  продукти	  

Натиснете	  бутона	  за	  стартиране	   	  и	  броенето	  на	  
произведени	  продукти	  започва.	  

	  

	  

	  

14.4.6.	  Спиране	  на	  брояча	  –	  Извикайте	  екрана	  за	  контрол	  на	  
продукцията	  съгласно	  „	  VІ-‐14-‐3-‐	  Разглеждане	  на	  информацията	  за	  
контрол	  на	  продукцията	  „.	  Когато	  се	  изпълнява	  броене,	  стоп	  бутона	  

	  се	  появява	  на	  екрана.	  Когато	  този	  бутон	  бъде	  натиснат	  

,	  броенето	  спира.	  След	  спиране,	  старт	  бутона	   	  се	  
появява	  на	  екрана,	  на	  мястото	  на	  бутона	  стоп.	  Когато	  решите	  да	  

продължите	  броенето,	  натиснете	  бутона	  старт	   	  отново.	  
Стойността	  на	  брояча	  не	  е	  занулена	  докато	  бутона	  за	  изчистване	  

	  не	  се	  натисне.	  
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14.4.7	  	  Изчистване	  на	  стойноста	  на	  брояча	  –	  Когато	  изчиствате	  

преброената	  стойност,	  спрете	  брояча	  и	  натиснете	  бутона	  за	  

изчистване	   .	  Стойността	  за	  изчистване	  е	  текущата	  

стойност	  за	  целта	  М	  и	  актуалната	  стойност	  N.	  

-‐	  бутона	  за	  изчистване	  се	  показва	  само	  в	  състояние	  на	  спрял	  
брояч.	  

	  

	  

	  

Когато	  бутона	  за	  изчистване	  бъде	  натиснат	   	  се	  появява	  

екрана	  за	  потвърждаване	  на	  изчистването	  на	  брояча.	  

Когато	  бутона	  за	  изчистване	   	  бъде	  натиснат	  в	  екрана	  за	  

потвърждаване	  на	  изчистването,	  преброената	  стойност	  се	  занулява.	  

	  

	  

	  

	  

14.5. Наблюдаване	  на	  информацията	  за	  измерване	  на	  операцията	  	  
14.5.1	  Извикване	  на	  екрана	  за	  измерване	  на	  операцията	  

Натиснете	  бутона	  за	  изобразяване	  на	  екрана	  за	  измерване	  на	  

операцията	   	  в	  информационния	  екран.	  Появява	  се	  екрана	  

за	  измерване	  на	  операцията	  (	  Екран	  А)	  
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Информация	  за	  следните	  5	  неща	  се	  изобразява	  на	  екрана	  за	  

измерване	  на	  операцията.	  

А-‐	  Този	  елемент	  автоматично	  изобразява	  честотата	  на	  
операция	  от	  момента	  на	  стартиране	  на	  измерването.	  

В-‐	  Този	  елемент	  автоматично	  изобразява	  средната	  скорост	  на	  
работа	  на	  машината	  от	  момента	  на	  стартиране	  на	  

измерването.	  

С-‐	  този	  елемент	  автоматично	  изобразява	  средната	  стъпка	  от	  
момента	  на	  стартирането	  на	  измерването.	  

D-‐	  този	  елемент	  автоматично	  изобразява	  средното	  машинно	  време	  от	  момента	  на	  
стартирането	  на	  измерването	  

Е-‐	  Този	  елемент	  изобразява	  броя	  на	  отрязването	  на	  конеца	  за	  един	  процес.	  

Екран	  за	  измерване	  на	  операцията	  (Екран	  А)	  

	  

14.5.2.	  въвеждане	  на	  стойността	  на	  отрязването	  на	  конеца	  –	  Сега	  

въведете	  числото	  за	  броя	  на	  отрязването	  на	  конеца	  за	  един	  
процес.	  Натиснете	  бутона	  за	  брой	  на	  отрязането	  на	  конеца	  

	  и	  екрана	  с	  клавиатурата	  за	  въвеждане	  на	  броя	  на	  

отрязването	  на	  конеца	  за	  един	  процес	  се	  изобразява	  на	  дисплея.	  

Въведете	  стойността,	  която	  желаете	  с	  десетте	  нумерологични	  
бутона	  или	  бутоните	  за	  Нагоре/Надолу.	  След	  въвеждане,	  натиснете	  

бутона	  за	  потвърждение	   .	  

*	  Когато	  е	  въведена	  стойност	  „0”	  броенето	  на	  броя	  на	  отрязванията	  не	  се	  изпълнява.	  
Използвайте	  тази	  функция	  чрез	  свързването	  на	  външен	  ключ.	  

14.5.3.	  Начало	  на	  измерването	  –	  Натиснете	  бутона	  Старт	   	  и	  

измерването	  на	  всяка	  информация	  започва	  веднага.	  
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14.5.4	  –	  Спиране	  на	  брояча	  -‐	  Извикайте	  екрана	  за	  контрол	  на	  

продукцията	  съгласно	  „	  VІ-‐14-‐5-‐	  Разглеждане	  на	  информацията	  за	  
измерване	  на	  операцията	  „.	  Когато	  се	  изпълнява	  броене,	  стоп	  бутона	  

	  се	  появява	  на	  екрана.	  Когато	  този	  бутон	  бъде	  натиснат	  

,	  броенето	  спира.	  След	  спиране,	  старт	  бутона	   	  се	  
появява	  на	  екрана,	  на	  мястото	  на	  бутона	  стоп.	  Когато	  решите	  да	  

продължите	  броенето,	  натиснете	  бутона	  старт	   	  отново.	  
Стойността	  на	  брояча	  не	  е	  занулена	  докато	  бутона	  за	  изчистване	  

	  не	  се	  натисне.	  

	  

	  

-‐	  бутона	  за	  изчистване	  се	  показва	  само	  в	  състояние	  на	  спрял	  брояч.	  

	  

	  

	  

	  

Когато	  бутона	  за	  изчистване	  бъде	  натиснат	   	  се	  появява	  

екрана	  за	  потвърждаване	  на	  изчистването	  на	  брояча.	  

Когато	  бутона	  за	  изчистване	   	  бъде	  натиснат	  в	  екрана	  за	  

потвърждаване	  на	  изчистването,	  преброената	  стойност	  се	  занулява.	  
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15. Използване	  на	  функцията	  за	  комуникация	  	  

Функцията	  за	  комуникация	  може	  да	  свали	  параметрите	  на	  шиене,	  създадени	  с	  друга	  шевна	  

машина.	  Като	  допълнение	  на	  тази	  функция,	  тази	  функция	  може	  да	  качи	  гореспоменатата	  
информация	  към	  памет	  или	  персонален	  компютър.	  Памет	  и	  RS	  –	  232	  C	  порт	  са	  подготвени	  като	  
средство	  за	  комуникация.	  

-‐ Необходимо	  е	  устройство	  SU	  –	  1	  (	  Устройство	  за	  сървър	  за	  данни)	  за	  да	  може	  да	  бъде	  

изпълнено	  качване	  /	  сваляне	  към	  персонален	  компютър.	  
15.1	  Формати,	  с	  които	  може	  да	  работи	  машината	  

Име	  на	  информация	   	   Разширение	   Описание	  на	  информацията	  
Информация	  за	  
шиене	  

	  

APW	  xxx	  .	  EPD	   Това	  е	  информация	  за	  шиене,	  създадена	  
от	  шевна	  машина	  –	  конкретно	  APW.	  
	  

	  
15.2.	  Папкова	  структура	  на	  паметта	  

	  

15.3.	  Изпълняване	  на	  комуникация	  посредством	  памет	  

15.3.1	  Посока	  на	  вкарването	  на	  памет	  –	  Завъртете	  страната	  на	  картата,	  така	  че	  страната	  с	  
надписа	  да	  сочи	  напред	  ,	  отворете	  капака	  за	  карта	  и	  вкарайте	  картата	  в	  слота,	  като	  внимавате	  

тя	  да	  влезне	  правилно.	  

	   1.	  Ако	  посоката	  на	  вкарване	  на	  картата	  не	  е	  правилна,	  можете	  да	  повредите	  
както	  картата,	  така	  и	  панела.	  

2.	  Не	  вкарвайте	  друг	  вид	  карта	  освен	  Compact	  Flash	  (ТМ)	  

3.Панела	  е	  съвместим	  с	  карти	  Compact	  Flash	  (ТМ)	  с	  размер	  до	  2GB	  или	  по	  –	  малко	  

4.Панела	  е	  съвместим	  с	  формата	  FAT16	  на	  картата	  Compact	  Flash	  (ТМ).	  Не	  е	  съвместим	  с	  
формата	  FAT	  32.	  

5.Уверете	  се,	  че	  картата	  Compact	  Flash	  (ТМ)	  е	  форматирана	  с	  панела	  на	  машината.	  За	  

процедурата	  по	  форматиране	  на	  картата	  Compact	  Flash	  (ТМ)	  с	  панела	  вижте	  глава	  „VІ	  –	  16	  
–	  Изпълняване	  на	  форматиране	  на	  паметта”.	  
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След	  настройване	  на	  паметта,	  затворете	  капака.	  Само	  след	  като	  сте	  затворили	  капака	  можете	  
да	  получите	  достъп	  до	  паметта.	  Ако	  паметта	  и	  капака	  влезнат	  в	  контакт,	  то	  капака	  ще	  откаже	  да	  
се	  затвори.	  Обърнете	  внимание	  на	  следните	  неща	  :	  

-‐ Дали	  картата	  е	  внимателно	  вкарана	  докрай.	  

-‐ Дали	  посоката	  на	  вкарване	  на	  картата	  е	  правилна.	  

	  

15.3.2.	  Процедура	  по	  премахването	  на	  картата	  	  

	  -‐	  Хванете	  панела	  в	  ръка,	  отворете	  капака	  и	  натиснете	  лоста	  
за	  изкарване	  на	  картата.	  

Ако	  натиснете	  капака	  твърде	  силно,	  Картата	  се	  
показва	  и	  пада.	  В	  резултат	  може	  да	  я	  повредите	  

-‐ Извадете	  картата	  от	  слота	  и	  премахването	  приключи	  

	  

	  

	  Обърнете	  внимание	  на	  следните	  неща,	  когато	  
използвате	  карта	  Compact	  Flash	  (TM)	  

-‐ Не	  мокрете	  или	  не	  пипайте	  с	  мокри	  ръце.	  Може	  да	  причините	  електрически	  шок	  или	  

пожар	  
-‐ Не	  огъвайте,	  не	  прилагайте	  голяма	  сила	  или	  шок	  върху	  картата	  
-‐ Никога	  не	  я	  разглобявайте	  и	  не	  я	  	  модифицирайте.	  

-‐ Не	  правете	  контакт	  между	  контактната	  част	  на	  картата	  и	  метал.	  Може	  да	  
загубите	  информацията	  

-‐ Избягвайте	  да	  я	  съхранявате	  	  или	  използвате	  на	  места	  като	  посочените	  :	  места	  с	  

висока	  тепмература	  и	  влажност	  /	  места	  с	  кондензация	  /,	  места	  с	  много	  мръсотия	  и	  
прах,	  места,	  където	  статично	  електричество	  или	  електричен	  шум	  може	  да	  
възникне.	  

	  

	  

	  

	  

	  

15.4.	  Въвеждане	  на	  информация	  
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15.4.1.	  Извеждане	  на	  екрана	  за	  комуникация	  –	  Когато	  бутона	  за	  

комуникация	   	  в	  долната	  част	  на	  екрана	  бъде	  натиснат,	  се	  
извежда	  екрана	  за	  комуникация	  (Екран	  А)	  на	  дисплея	  

15.4.2.	  Избор	  на	  процедурата	  по	  комуникация	  

Има	  четири	  процедури	  по	  комуникация	  описани	  по	  –	  долу.	  

А-‐Записване	  на	  информация	  от	  карта	  към	  панел	  

В-‐	  Записване	  на	  информация	  от	  персонален	  компютър	  (	  
сървър)	  към	  панел	  

Екран	  за	  комуникация	  (	  Екран	  А)	  

С-‐	  Записване	  на	  информация	  от	  панела	  към	  картата	  памет	  

D-‐	  Записване	  на	  информация	  от	  панела	  към	  персонален	  компютър	  (	  сървър)	  

Изберете	  бутона	  за	  процедурата	  на	  комуникиране,	  която	  желаете.	  

	  

15.4.3.	  Избиране	  на	  номер	  –	  Когато	  бъде	  натиснат	  бутона	   ,	  
екрана	  за	  избор	  на	  записване	  се	  появява	  на	  дисплея.	  Въведете	  

номера	  на	  файла	  на	  информацията,	  която	  желаете	  да	  запишете.	  За	  
номер	  на	  файла,	  въведете	  APW	  xxx.	  От	  името	  на	  файла	  и	  частта	  от	  
номерата	  ххх	  на	  EPD	  въведете	  като	  номер	  ххх.	  Номера	  на	  новия	  

файл	  може	  да	  бъде	  избран	  по	  същия	  начин.	  Когато	  новия	  файл	  ще	  
се	  записва	  на	  панела,	  то	  номерата,	  които	  са	  свободни	  се	  
изобразяват	  на	  дисплея.	  

15.4.4.	  Потвърждаване	  на	  номера	  на	  информацията	  –	  Когато	  бъде	  

натиснат	  бутона	  за	  потвърждение	   ,	  номера	  на	  програмата	  се	  възприема	  и	  екрана	  за	  

избор	  се	  затваря.	  Екрана	  се	  връща	  в	  режим	  на	  екран	  за	  комуникация	  (	  Екран	  А).	  

15.4.5.	  Старт	  на	  комуникация	  

Когато	  бутона	  за	  стартиране	  на	  комуникация	  бъде	  натиснат	   ,	  копирането	  на	  програми	  
започва.	  На	  екрана	  се	  появява	  изображение	  на	  протичащата	  комуникация	  и	  когато	  

комуникацията	  приключи,	  екрана	  се	  връща	  в	  екран	  за	  комуникаия	  (Екран	  А)	  

Не	  отваряйте	  капака	  по	  време	  на	  четене	  на	  информацията.	  Тя	  може	  да	  не	  бъде	  
прочетена.	  
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15.5.	  Копиране	  на	  множество	  програми	  заедно	  

Възможно	  е	  за	  програмите	  на	  машината	  да	  бъде	  избрано	  множество,	  което	  да	  бъде	  записано	  

заедно.	  Номерът	  на	  новите	  програми	  е	  същия	  както	  номера	  на	  старите	  програми.	  

За	  номера	  99	  и	  нагоре,	  картата	  памет	  не	  може	  да	  изпълни	  множествена	  селекция.	  

15.5.1	  Извикване	  на	  екрана	  за	  избор	  за	  записване	  –	  Изберете	  бутона	  

за	  множествена	  селекция	   	  и	  екрана	  за	  изобразяване	  на	  

множествената	  селекция	  излиза	  на	  дисплея.	  

	  

	  

	  

	  

	  

15.5.2.	  Изпълняване	  на	  избора	  на	  номер	  програма	  –	  Списък	  с	  

номерата	  на	  програми	  съществуващи	  в	  източника	  се	  появява	  
на	  екрана.	  Натиснете	  бутоните	  за	  номер	  на	  файловете	  В,	  
които	  желаете	  да	  копирате.	  Възможно	  е	  да	  обърнете	  

състоянието	  на	  бутоните,	  чрез	  натискане	  на	  бутона	  за	  

обръщане	  на	  състоянието	   	  и	  така	  маркираните	  ще	  

станат	  немаркирани	  и	  обратно.	  

15.5.3.	  Потвърждаване	  на	  номера	  програми	  –	  Когато	  бъде	  

натиснат	  бутона	  за	  потвърждаване	   ,	  екрана	  за	  
множествената	  селекция	  се	  затваря	  и	  избора	  на	  програми	  

приключва.	  

15.5.4.	  Начало	  на	  комуникация	  –	  Натиснете	  бутона	  за	  старт	  на	  

комуникацията	   	  и	  копирането	  на	  програми	  започва.	  

	  

	  

	  

	  

Номера	  на	  данни	  по	  време	  на	  комуникация,	  крайния	  брой	  на	  
записвани	  програми	  и	  броя	  на	  програмите,	  които	  вече	  са	  приключили	  с	  
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копирането	  се	  показва	  на	  екрана	  по	  време	  на	  копирането	  на	  програмите.	  

	  

	  

	  

	  

*Когато	  изпълнявате	  записване	  на	  номер	  програма,	  която	  вече	  

съществува,	  екрана	  за	  потвърждаването	  на	  презаписването	  се	  появява	  
преди	  запис.	  Когато	  желаете	  да	  направите	  презаписване,	  натиснете	  

бутона	  за	  въвеждане	   .	  

Когато	  желаете	  да	  направите	  презаписване	  на	  всички	  без	  

изобразяване	  на	  екрана	  за	  потвърждение	  на	  презаписването	  на	  
програма,	  натиснете	  бутона	  за	  презаписване	  на	  всички	  програми	  
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16. Изпълняване	  на	  форматиране	  на	  памет	  

Когато	  пре	  –	  форматирате	  карта	  с	  памет,	  уверете	  се	  че	  го	  правите	  с	  панела	  на	  машината.	  Когато	  

картата	  не	  е	  била	  форматирана	  от	  панела,	  а	  от	  персонален	  компютър,	  тя	  не	  може	  да	  бъде	  
прочетена	  от	  панела.	  

16.1.	  Извикване	  на	  екрана	  за	  форматиране	  на	  паметта	  –	  Натиснете	  

бутона	  за	  смяна	  на	  режима	   	  за	  три	  секунди	  и	  бутона	  за	  

форматиране	  на	  паметта	   	  се	  появява	  на	  екрана.	  Когато	  
натиснете	  този	  бутон,	  екрана	  за	  форматиране	  на	  паметта	  се	  
появява	  на	  дисплея.	  

	  

16.2.	  Стартиране	  на	  форматирането	  на	  картата	  памет	  –	  Поставете	  	  

паметта,	  която	  желаете	  да	  форматирате	  в	  слота	  на	  панела,	  

натиснете	  бутона	  за	  потвърждение	   	  след	  като	  вече	  сте	  

затворили	  капака	  на	  панела	  и	  форматирането	  започва	  

Запазете	  всички	  необходими	  програми	  от	  картата	  в	  друга	  карта	  

или	  компютър	  преди	  да	  сте	  я	  форматирали.	  Когато	  изпълните	  
форматирането,	  цялата	  информация	  записана	  на	  картата	  се	  
изтрива.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

VІІ.	  Подръжка	  

1. Проверка	  –	  	  
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Уверете	  се,че	  периодично	  изпълнявате	  подръжка	  и	  проверка	  за	  да	  запазите	  

параметрите	  на	  тази	  машина	  
Уверете	  се,	  че	  периодично	  изпълнявате	  подръжката	  и	  проверката,	  тъй	  като	  може	  да	  
бъде	  причинена.повреда	  на	  машината	  .	  

1.1 Подръжка	  и	  проверка	  на	  пневматичните	  устройства	  –	  	  

	  ВНИМАНИЕ	  –	  	  

За	  да	  предотвратите	  инциденти,	  причинени	  от	  внезапното	  стартиране	  на	  шевната	  машина,	  
не	  слагайте	  ръце,	  крака,	  лице	  или	  

инструменти	  на	  движещите	  се	  части	  на	  
машината	  	  

Източвайте	  водата	  от	  филтъра	  всеки	  ден.	  

Натиснете	  бутона	  на	  изхода	  на	  филтъра,	  който	  
се	  намира	  на	  дъното	  на	  филтъра	  за	  да	  го	  

източите.	  

	  

1.2.	  Подръжка	  и	  проверка	  отнесена	  към	  шевната	  машина	  

ВНИМАНИЕ	  –	  За	  да	  предотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  внезапното	  стартиране	  на	  

машината,	  започнете	  работа	  след	  изключване	  на	  напрежението	  към	  машината	  

-‐ Когато	  прах	  се	  залепи	  на	  малки	  места	  на	  машината,	  като	  притискащи	  крачета	  или	  

подобни,	  нормалната	  работа	  на	  машината	  е	  затруднена.	  Уверете	  се	  че	  чистите	  преди	  
работа.	  Като	  допълнение,	  уверете	  се	  че	  почиствате	  остатъците	  от	  конец	  в	  участъка	  на	  
грайфера,	  поне	  веднъж	  седмично.	  

-‐ Проверявайте	  остротата	  на	  централния	  нож	  и	  остротата	  на	  ъгловите	  ножове	  преди	  
работа	  и	  се	  опитайте	  да	  ги	  сменяте	  в	  подходящо	  време.	  За	  смазване	  на	  шевната	  

машина,	  се	  уверете	  че	  използвате	  само	  подходящото	  масло	  	  Juki	  new	  Defrix	  Oil	  No.1	  с	  
каталожен	  номер	  (MDFRX1600C0)	  

-‐ Периодично	  заменяйте	  кичето	  на	  водача	  на	  конеца	  –	  вижте	  „V	  –	  1-‐	  3	  Как	  да	  
вденем	  игления	  конец”	  

1.3.	  С	  внимание	  към	  отпадъчното	  масло	  от	  маслото	  на	  грайфера	  

Бутон	  за	  източване	  на	  
филтъра	  
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ВНИМАНИЕ	  –	  За	  да	  прпедотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  внезапното	  стартиране	  

на	  машината,	  започнете	  работа	  след	  

изключване	  на	  напрежението	  към	  машината	  

Развийте	  и	  свалете	  тубичката	  за	  маслото	  и	  
изсипете	  отпадъчното	  масло,	  когато	  
количеството	  на	  отпадъчното	  масло	  е	  около	  

половината	  от	  тубичката,	  която	  се	  намира	  на	  
капака	  на	  картера	  отдолу	  1.	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.4.	  Внимание	  към	  почистването	  на	  основата	  на	  оста	  на	  грайфера	  

ВНИМАНИЕ	  –	  За	  да	  прпедотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  внезапното	  стартиране	  

на	  машината,	  започнете	  работа	  след	  изключване	  на	  напрежението	  към	  машината	  

Периодино	  почистете	  кичето	  или	  подобно,	  събрано	  в	  подложката	  на	  маслото	  на	  грайфера	  

	  

-‐	  Вдигнете	  машинната	  глава	  и	  премахнете	  капака	  2	  след	  като	  
развъртите	  винтовете	  3	  –	  пет	  броя	  

	  

	  

	  

Почистете	  вътрешността	  на	  капака	  за	  маслото	  на	  грайфера	  4	  

	  

	  

	  

	  

2. Маркираща	  светлина	  
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	  ВНИМАНИЕ	  :	  Ако	  лазерната	  светлина	  влезне	  директно	  в	  окото,	  може	  да	  причини	  
проблеми	  със	  зрението.	  Не	  поглеждайте	  директно	  в	  лазерния	  изход/	  вход.	  

Никога	  не	  инсталирайте	  или	  премахвайте	  маркиращата	  лампа	  когато	  ключа	  за	  

напрежението	  е	  включен.	  Като	  допълнение,	  никога	  не	  използвайте	  светлина,	  различна	  от	  
посочената.	  

2.1. Маркираща	  светлина	  за	  настройка	  на	  референцирането	  на	  шева.	  	  

	  

Светлината	  на	  маркиращия	  лъч	  от	  предната	  страна,	  наблюдавано	  от	  операторската	  страна	  се	  

използва	  за	  надлъжна	  линия,	  референтно	  настроена	  (	  фиксирана)	  А,	  така	  че	  в	  задната	  страна	  се	  
използва	  за	  надлъжна	  референтна	  линия,	  настроена	  като	  плаваща,	  съласно	  типа	  на	  шиене	  (В)	  

	  

2.2. Настройване	  на	  позицията	  на	  осветяван	  на	  маркиращия	  лъч	  

Игла	  

	  

Обхват	  на	  
местене	  

-‐	  Използвайте	  инсталационния	  отвор	  D	  в	  долната	  част	  до	  
размер	  на	  гарнитурата	  от	  8	  до	  16мм.	  В	  случай	  на	  18мм	  
или	  повече,	  използвайте	  отвора	  С	  в	  горната	  част.	  

-‐	  след	  смяна	  на	  позицията	  на	  инсталиране	  от	  връх	  или	  
дъно,	  уверете	  се	  че	  изпълнявате	  процедурата	  по	  
настройване	  на	  нулевата	  позиция	  на	  мотора	  на	  
маркиращия	  лъч	  
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Натиснете	  бутона	  А	  в	  екрана	  за	  въвеждане	  и	  екрана	  за	  настройка	  

на	  маркиращата	  светлина	  се	  появява.	  Сега	  може	  да	  бъде	  
настроена	  позицията	  на	  осветяване	  на	  маркиращия	  лъч.	  

Позицията	  на	  Надлъжната	  линия	  от	  маркиращата	  светлина	  се	  
определя	  от	  типа	  на	  шиене	  и	  позицията	  на	  осветяване	  

автоматично	  се	  премества	  от	   	  промяна	  на	  позицията	  на	  

осветяване	  на	  шевния	  старт,	  шевния	  край,	  осветяване	  на	  средата	  и	  
S04	  параметър	  –	  за	  настройка	  на	  L	  размера	  

Когато	  компенсиращата	  стойност	  на	  С	  е	  0.0	  мм,	  маркиращата	  
светлина	  свети	  точно	  в	  началото	  на	  шева.	  

Когато	  желаете	  да	  преместите	  позицията	  на	  светене	  на	  

маркиращата	  светлина	  	  спряма	  шевната	  позиция,	  задайте	  всяка	  
стойност	  на	  компенсиране	  С,	  като	  използвате	  :	  

S30	  :	  Компенсиране	  позицията	  на	  осветяване	  на	  шевния	  старт	  

S31	  :	  Компенсиране	  позицията	  на	  осветяване	  на	  шевния	  край	  

S32	  :	  компенсиране	  позицията	  на	  осветяване	  на	  центъра	  

	  

	  

	  

	  

3. Гресиране	  на	  машината	  на	  посочените	  места	  

*когато	  излезне	  предупреждение	  за	  гресиране	  „Е220”	  или	  грешка	  за	  гресиране	  „Е221”	  или	  
когато	  машината	  е	  използвана	  повече	  от	  година,	  уверете	  се,	  че	  ще	  изпълните	  процедурата	  по	  

гресиране	  на	  машината.	  

Когато	  включите	  захранването	  на	  машината,	  когато	  машината	  вече	  е	  работила	  над	  40	  милиона	  
бода,	  ще	  се	  появи	  предупреждение	  за	  гресиране	  –	  „Е220”,	  което	  ви	  информира	  че	  е	  време	  за	  
гресиране	  на	  машината	  на	  определените	  места.	  Котато	  натиснете	  бутона	  за	  изчистване	  на	  

грешката,	   ,	  и	  премахнете	  предупредителния	  екран	  машината	  може	  да	  продължи	  да	  
работи.	  Въпреки	  това,	  това	  предупреждение	  ще	  се	  появява	  всеки	  път,	  когато	  включвате	  
машината.	  След	  като	  гресирате	  машината,	  което	  е	  обяснено	  по	  –	  късно,	  извикайте	  параметър	  

U245	  и	  нагласете	  броя	  на	  изработените	  бодове	  на	  „0”	  с	  бутона	  за	  изчистване	   .	  	  

Когато	  използвате	  продължително	  машината	  след	  40	  милионния	  бод	  се	  появява	  грешка	  за	  

гресиране	  „Е221”	  на	  панела.	  В	  този	  случай,	  дори	  когато	  натискате	  бутона	  за	  зануляване	   	  и	  

екрана	  се	  изчиства,	  не	  може	  да	  бъде	  изпълнено	  шиене	  с	  машината.	  Можете	  да	  премахнете	  
грешката,	  след	  като	  гресирате	  машината	  и	  използвате	  параметър	  U245,	  който	  показва	  броя	  на	  
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изработените	  бодове.	  Изчистете	  стойността,	  като	  въведете	  за	  брой	  на	  изработените	  бодове	  „0”	  

с	  бутона	   .	  Процедурата	  за	  гресиране	  на	  машината	  ще	  бъде	  обяснена	  по	  –	  късно.	  

1.	  Предупреждението	  за	  гресиране	  „Е220”	  и	  грешката	  за	  гресиране	  „Е221”,	  се	  
появяват	  отново,	  освен	  ако	  параметър	  U245	  не	  се	  занули	  (0)	  след	  гресиране	  на	  машината.	  

2.	  Уверете	  се	  че	  изполвате	  флакона	  с	  грес	  (	  Номер	  40006323),	  който	  се	  доставя	  като	  

аксесоар	  към	  машината	  за	  гресиране	  на	  определените	  места,	  които	  ще	  бъдат	  обяснени	  по	  
–	  късно.	  Ако	  гресирането	  бъде	  извършено	  с	  грес,	  различна	  от	  посочената,	  това	  ще	  
предизвика	  повреда	  на	  компонентите	  на	  машината.	  

	  

ВНИМАНИЕ	  –	  За	  да	  предотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  внезапното	  стартиране	  на	  

машината,	  започнете	  работа	  след	  изключване	  на	  напрежението	  към	  машината	  

3.1. Място	  за	  съхранение	  на	  греста	  

	  

Флакона	  с	  греста	  е	  прикрепен	  от	  вътрешната	  
страна	  на	  страничния	  капак	  А	  

	  След	  използване	  на	  греста	  (	  Номер	  
40006323)	  не	  я	  връщайте	  на	  мястото	  и	  на	  

капака,	  а	  я	  съхранявайте	  внимателно.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.2. Процедура	  по	  гресиране	  
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3.2.1.	  Премахнете	  двата	  винта	  (1)	  (SM6040602TP)	  

и	  премахнете	  цилиндъра	  на	  вайпера	  в	  дясна	  
посока.	  

	  

	  

3.2.2.	  Примахнете	  двата	  винта	  (3)	  (	  
SM4050655SP)	  и	  свалете	  капака	  на	  иглената	  

бара	  (	  от	  лявата	  страна	  на	  машината).	  В	  този	  
момент	  внимавайте	  как	  премахвате	  капака	  
около	  детайла	  (А),	  така	  че	  да	  не	  влезне	  в	  

контакт	  с	  пружината	  на	  плочата	  (5).	  

	  

3.2.3.	  Сложете	  грес	  в	  областтана	  централния	  

нож.	  Сложете	  грес	  на	  двата	  водача	  (8),	  на	  
метала	  на	  барата	  на	  ножа,на	  горната	  метална	  
част	  на	  	  барата	  (9)	  и	  на	  долната	  метална	  част	  (6).	  

Ножовата	  бара	  (	  10)	  се	  мести	  нагори	  е	  надолу,	  
чрез	  мърдане	  на	  цилиндричната	  връзка	  (7)	  
нагоре	  надолу	  при	  положение	  че	  въздуха	  е	  

изключен.	  Сложете	  грес	  на	  метала,	  така	  че	  тя	  да	  
проникне	  навътре.	  
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3.2.4.	  Гресиране	  на	  секцията	  на	  иглената	  бара.	  

Сложете	  грес	  на	  опъвача	  на	  конеца	  (	  14),	  на	  кичето	  (15)	  
на	  скобата	  на	  иглената	  бара	  (11),	  на	  иглената	  бара	  (	  12)	  
и	  на	  квадратния	  блок	  (13).	  

	  

3.2.5	  	  След	  слагане	  на	  грес	  на	  всички	  посочени	  места	  

под	  плочата	  на	  иглената	  бара	  (	  плочата	  отляво	  на	  
машината)	  изпълнете	  процедурата	  за	  сваляне	  на	  
плочата	  в	  обратен	  ред.	  

	  

	  

3.2.6.	  Фиксирайте	  винтовете,	  да	  са	  симетрични	  на	  

централния	  прорез	  (16),	  като	  запазите	  разстоянието	  (	  
Около	  1мм)	  между	  вайпера	  (17)	  и	  рамото	  (	  18).	  

	  

Премахнете	  гумената	  капачка	  и	  поставете	  
нова	  грес	  в	  отвора,	  след	  като	  сте	  премахнали	  
старата	  грес,	  която	  е	  залепнала	  вътре	  в	  отвора	  

(В).	  След	  това	  поставете	  гумената	  капачка	  на	  
отвора.	  
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4. Замяна	  на	  консумативни	  компоненти.	  

Компонентите	  посочени	  отдолу	  са	  консумативни	  

компоненти.	  Периодично	  ги	  заменяйте.	  

-‐ Филц	  на	  конецоводача	  (част	  номер	  :	  
4003444).	  Часта,	  където	  минава	  конеца	  се	  
износва	  и	  конеца	  може	  да	  започне	  да	  

преминава	  трудно	  ако	  не	  се	  сменя	  често.	  
-‐ Централен	  нож	  (	  Част	  номер	  :	  40026156)	  
-‐ Ъглов	  Нож	  А	  (	  Части	  с	  номера	  :	  16607301	  и	  

16607400).	  
-‐ Ъглов	  нож	  Б	  (	  части	  с	  номера	  :	  16607509	  и	  

16607608).	  

-‐ Ъглов	  нож	  С	  (	  Части	  с	  номера	  :	  16607707	  и	  
16607806).	  

Остротата	  на	  ножовете	  намалява	  и	  качеството	  на	  

шева	  се	  влошава,	  ако	  не	  се	  сменят	  периодично	  	  
	  
	  

	  

-‐	  отразителна	  лента	  (	  част	  номер	  :40039942)	  

-‐отразителна	  лента	  В(	  Част	  номер:	  40064403)	  

Точността	  на	  отчитане	  на	  капака	  се	  намалява	  и	  
шевното	  качество	  се	  влошава,	  освен	  ако	  лентата	  не	  
се	  сменя	  периодично	  

-‐ гума	  за	  транспортиране	  на	  изделието	  (под	  

клемите	  ):	  част	  номер	  40034825	  
-‐ Гума	  за	  притискачите	  на	  капака	  (	  част	  номер	  :	  

40034826).	  Параметрите	  на	  притискащия	  

материал	  се	  влошават,	  което	  води	  до	  
влошаване	  на	  качеството	  на	  шиене,	  освен	  
ако	  не	  се	  заменят.	  

-‐ Гума	  на	  опъвача	  на	  пенса	  
(Част	  номер	  :	  40034733)	  
Качествата	  на	  притискащите	  материали	  се	  влошават,	  

което	  води	  до	  влошаване	  на	  качеството	  на	  шиене,	  
освен	  ако	  не	  се	  заменят	  
	  

	  
	  

	  
	  

Централен	  
нож	  

Филц	  на	  
водача	  на	  
конеца	  

Централен	  нож	  

Отразителна	  лента	  

Гума	  за	  капака	  Гума	  за	  изделие	  
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5. Накланяне	  на	  машината	  
	  

	  

	  	  
	  

ВНИМАНИЕ	  –	  За	  да	  предотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  внезапното	  стартиране	  на	  

машината,	  започнете	  работа	  след	  изключване	  на	  напрежението	  към	  машината.	  Когато	  
накланяте	  машината	  внимавайте	  да	  не	  попаднат	  вашите	  ръце,	  пръсти	  или	  друга	  част	  на	  

вашето	  тяло	  под	  машината	  или	  нейните	  части	  

Премахнете	  шевните	  плоскости	  (1)	  и	  (2).	  

	  

	  

	  

	  

Завъртете	  модула	  с	  биндера.	  Вдигнете	  биндера	  (3)	  
по	  посока	  (А),	  подържайте	  секцията	  	  (В)	  на	  ръка	  и	  
завъртете	  целия	  биндер	  по	  посока	  (С)	  

Биндера	  е	  заключен	  със	  заключалка	  с	  потъваща	  

съчма.	  Завъртете	  относително	  силно	  в	  посока	  (С)	  за	  
да	  освободите	  заключалката	  

	  

Освободете	  скобата	  фиксираща	  машината.	  
Натиснете	  секция	  (А),	  освободете	  скобата	  за	  

фиксиране	  на	  машината	  (4)	  и	  премахнете	  куката	  (5)	  
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Вдигнете	  шевната	  машина	  

-‐ Хванете	  дъното	  на	  рамото	  на	  машината	  и	  

наклонете	  цялата	  шевна	  машина	  по	  посока	  
(А).	  

-‐ Вдигнете	  фиксиращата	  плоча	  на	  шевната	  

машина	  по	  посока	  (В),	  сложете	  мастото	  на	  
фиксиращата	  плоча	  на	  шевната	  машина	  в	  
отвора	  на	  машинното	  легло	  и	  фиксирайте	  

шевната	  машина	  (	  Вижте	  (	  А))	  
	  

Уверете	  се	  че	  изпълнявате	  тази	  операция	  с	  

двама	  човека.	  
	  

Когато	  връщате	  шевната	  машина	  в	  изходна	  
позиция,	  поставете	  шевната	  машина	  по	  обратната	  
процедура.	  
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6. Процедура	  по	  смяна	  на	  двойна	  и	  единична	  филетка.	  	  

ВНИМАНИЕ	  –	  За	  да	  прпедотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  внезапното	  стартиране	  

на	  машината,	  започнете	  работа	  след	  изключване	  на	  напрежението	  към	  машината	  

6.1. Процедура	  по	  превключване	  на	  двойна	  филетка	  и	  единична	  филетка	  

	  -‐	  Включете	  машината	  и	  преместете	  притискащите	  крачета	  

-‐	  Натиснете	  бутона	   	  за	  да	  извикате	  екрана	  за	  настройка	  на	  

филетката	  

-‐	  Когато	  бутона	  (В)	  е	  натиснат,	  лявата	  клема	  за	  притискане	  на	  
изделието	  работи	  между	  вътрешността	  	  и	  външността	  

последователно.	  Когато	  бутона	  (С)	  е	  натиснат	  дясната	  клема	  за	  
притискане	  на	  изделието	  работи	  последователно	  между	  
вътрешността	  и	  външността.	  

Изберете	  позицията	  на	  лявата	  или	  дясната	  клема	  притискаща	  

изделието	  в	  	  съответствие	  на	  вида	  на	  шиене.	  

В	  допълнение,	  натиснете	  бутоните	  (В)	  и	  (С)	  за	  да	  работите	  с	  
клемите	  за	  притискане	  на	  изделието,	  между	  вътрешността	  и	  
външността	  по	  време	  на	  настройка	  на	  позицията	  на	  притискащите	  

клеми	  на	  изделието,	  което	  ще	  бъде	  обяснено	  по	  късно.	  

6.2. Фина	  настройка	  на	  позицията	  на	  клемата	  за	  изделието	  

	  Фина	  настройка	  на	  двойната	  филетка	  

-‐ Преместете	  позицията	  на	  клемата	  за	  изделието	  навън	  (	  Посока	  В)	  на	  панела	  
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-‐ Възможно	  е	  да	  изпълните	  фина	  настройка	  на	  позицията	  на	  изделието	  с	  врътката	  за	  

настройване	  на	  двойната	  филетка	  –	  (А).	  Завъртете	  я	  по	  посока	  на	  часовниковата	  стрелка	  
(	  Посока	  А)	  –	  навън	  или	  посока	  обратна	  на	  часовниковата	  стрелка	  за	  преместване	  
навътре	  (	  Посока	  В).	  

-‐ Преместете	  позицията	  на	  клемата	  за	  изделията	  навътре	  (	  Посока	  А)	  на	  панела	  за	  да	  
потвърдите	  позицията.	  

	  

Фина	  настройка	  на	  единичната	  филетка	  

-‐ Преместете	  позицията	  на	  клемата	  за	  
изделието	  навътре	  (	  посока	  А)	  на	  панела	  

-‐ Възможно	  е	  да	  изпълните	  фина	  
настройка	  на	  позицията	  на	  изделието	  с	  
врътката	  за	  настройване	  на	  единичната	  

филетка	  –	  (В).	  Завъртете	  я	  по	  посока	  на	  
часовниковата	  стрелка	  (	  Посока	  А)	  –	  
навън	  или	  посока	  обратна	  на	  

часовниковата	  стрелка	  за	  преместване	  
навътре	  (	  Посока	  В).	  

-‐ Преместете	  позицията	  на	  клемата	  за	  

изделията	  навън	  (	  Посока	  В)	  на	  панела	  за	  
да	  потвърдите	  позицията.	  

-‐ 	  

	  

Замяна	  на	  биндера	  

Завъртете	  лоста	  (А)	  обратно	  на	  часовниковата	  стрелка	  

с	  вдигнат	  биндер,	  както	  е	  показано	  на	  фигура	  1	  и	  
премахнете	  частта	  на	  биндера	  за	  двойната	  филетка	  	  	  	  	  (	  
единичната	  филетка)(сглобка)	  

	  

Поставете	  частта	  на	  биндера	  за	  двойната	  филетка	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  

Единичната	  филетка)(сгобка)	  и	  фиксирайте	  с	  лост	  (А)	  

	  

	  Когато	  изпълнявате	  монтиране,	  поставете	  така,	  
че	  равнината	  (С)	  да	  дойде	  в	  контакт	  с	  равнината	  (В)	  

	  

	  



118	  
	  

7. Ъглов	  нож	  

ВНИМАНИЕ	  –	  За	  да	  предотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  внезапното	  стартиране	  на	  
машината,	  започнете	  работа	  след	  изключване	  на	  напрежението	  към	  машината.	  

Не	  докосвайте	  острието	  на	  ножа	  с	  пръсти	  или	  с	  ръка,	  за	  да	  предотвратите	  фатални	  инциденти.	  

Изпълнявайте	  работата	  по	  настройката	  с	  инженери	  по	  подръжката,	  които	  познават	  добре	  шевната	  
машина	  и	  са	  тренирани	  за	  условията	  за	  безопасност,	  за	  да	  предотвратите	  инциденти	  причинени	  от	  

незпознатост	  или	  грешна	  настройка.	  

7.1. Модул	  на	  ъгловия	  нож	  

	  

Освобождаване	  на	  колянната	  щипка	  (1)	  

	  
	  

Задръжте	  секцията	  (А)	  и	  изтеглете	  навън	  чекмеджето	  	  

в	  посоката	  на	  стрелката	  

	  Изтеглете	  навън,	  до	  положение,	  в	  което	  не	  
може	  да	  излезне	  по	  –	  навън.	  

	  

	  

	  

След	  като	  извършите	  настройката,	  върнете	  чекмеджето	  в	  нормалната	  позиция	  и	  заключете	  с	  колянната	  

щипка	  (	  1).	  

	  Когато	  връщате	  чекмеджето,	  върнете	  ъгловия	  нож	  на	  подвижната	  част	  (4)	  към	  началната	  
позиция	  

Настройката	  на	  ъгъла	  на	  ъгловия	  нож	  на	  този	  
модел	  е	  фабрично	  настроена	  на	  ъгъл	  около	  
50	  градуса	  за	  успоредно	  шиене	  (всяка	  страна	  
по	  25	  градуса)	  или	  около	  43	  градуса	  (	  25	  и	  18)	  
за	  количеството	  на	  отклонение	  от	  4	  мм	  или	  
повече	  по	  време	  на	  доставката.	  
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7.2. Настройване	  на	  ъгъла	  

	  

Настройване	  на	  ъгъла	  на	  отваряне	  на	  ножа.	  

Развийте	  винтовете	  (2)	  за	  настройка	  на	  ъгъла,	  настройте	  основите	  на	  
ножовете	  (А),	  (В),	  (С)	  и	  (Д)	  и	  фиксирайте	  винтовете	  

	  

	  

Настройване	  на	  дължината	  на	  рязане	  на	  ножа	  

-‐	  Завъртете	  ексцентричния	  винт	  (	  3)	  по	  посока	  на	  стрелката	  Y	  с	  

плоска	  отвертка	  или	  подобна,	  за	  да	  освободите	  ножа	  

-‐	  Наклонете	  ножа	  и	  настройте	  дължината	  на	  рязане	  

-‐	  Завъртете	  ексцентричния	  винт	  (3)	  по	  посока	  на	  стрелката	  Х	  с	  плоска	  
отвертка	  или	  подобна	  за	  да	  фиксирате	  ножа.	  

Позиция	  на	  настройка	  

	  
-‐	  Настройте	  позицията	  на	  ножа	  по	  време	  на	  успоредно	  шиене	  и	  отклонението	  на	  накланянето	  
на	  4мм	  или	  по	  –	  малко.	  Настройте	  позицията	  на	  ножа	  в	  центъра	  (	  Основата	  на	  ножа	  (А)	  или	  (В))	  

на	  фиг.1.	  Настройте	  ножа	  с	  успоредно	  шиене	  

-‐	  Настройте	  позицията	  на	  ножа	  по	  време	  на	  отклонението	  със	  стойност	  4мм	  или	  повече.	  За	  
настройката	  на	  ножа	  ,	  която	  изглежда	  отвън,	  изпълнете	  настройка	  на	  основата	  (С)	  или	  (Д)	  на	  

Успоредно	  шиене	  
Наклонено	  шиене	  –	  
отклонение	  до	  4мм	  

Наклонено	  шиене	  –	  
отклонение	  над	  4мм	  

При	  доставяне	  на	  
машината	  
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фигура	  1.	  За	  настройка	  на	  ножа,	  който	  изглежда	  че	  влиза	  вътре,	  изпълнете	  настройката	  на	  

център	  на	  ножа	  –	  Основата	  на	  ножа	  (С)	  и	  (Д)	  на	  фигура	  1.	  	  

*Разликата	  в	  дължините	  по	  надлъжна	  посока	  между	  централния	  нож	  и	  външния	  нож	  е	  4мм	  по	  
време	  на	  доставката	  
	  

3.	  Процедура	  по	  настройка	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож.	  

Като	  натиснете	  бутона	  за	  настройка	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож	  (	  А)	  или	  (В)	  

можете	  да	  настроите	  позицията	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож.	  

	  
Режим	  на	  независимо	  шиене	  	  	  	  	  	  	  Последователно	  шиене	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

/	  шиене	  в	  цикъл	  

	  

Настройване	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож	  при	  
началото	  на	  шева	  –	  За	  настройване	  на	  позицията	  на	  активиране	  в	  
началото	  на	  шева	  има	  4	  вида	  широчини	  –	  Дясна	  широчина	  (С),	  лява	  

широчина	  (	  Д),	  предна	  и	  задна	  лява	  страна	  (Е)	  и	  предна	  и	  задна	  
дясна	  страна	  (F).	  Възможно	  е	  да	  се	  настройват	  поотделно.	  

Възможно	  е	  да	  се	  настройват	  чрез	  натискане	  на	  бутона	  (+)	  и	  
съответно(-‐)	  

Вижте	  параметри	  S21,	  S22,	  S25,	  S26	  на	  VІ	  –	  7-‐2	  Списък	  на	  параметри	  

на	  шиене	  

Екран	  за	  настройка	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож	  при	  началото	  на	  шева	  (	  Екран	  
А)	  

Екран	  за	  настройване	  на	  позицията	  на	  активиране	  в	  края	  на	  шева	  -‐	  
За	  настройване	  на	  позицията	  на	  активиране	  в	  края	  на	  шева	  има	  4	  

вида	  широчини	  –	  Дясна	  широчина	  (С),	  лява	  широчина	  (	  Д),	  предна	  
и	  задна	  лява	  страна	  (Е)	  и	  предна	  и	  задна	  дясна	  страна	  (F).	  
Възможно	  е	  да	  се	  настройват	  пооделно.	  
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Възможно	  е	  да	  се	  настройват	  чрез	  натискане	  на	  бутона	  (+)	  и	  съответно(-‐)	  

Вижте	  параметри	  S21,	  S22,	  S25,	  S26	  на	  VІ	  –	  7-‐2	  Списък	  на	  параметри	  на	  шиене	  

	  

4.	  	  Допълнителни	  опции	  на	  позицията	  за	  настройване	  на	  ъгловия	  нож	  

Ъгловия	  нож	  на	  APW	  –	  896	  има	  следните	  опции	  :	  

-‐ Левия	  и	  десния	  ъглов	  нож	  са	  независими	  и	  позициите	  на	  активирането	  им	  може	  да	  
бъде	  настроено	  поотделно.	  

-‐ Има	  два	  вида	  ножове,	  които	  се	  доставят	  за	  да	  осигурят	  	  отклонението	  при	  наклонено	  

шиене.	  

Ъгловите	  ножове	  когато,	  когато	  се	  изпълнява	  наклонено	  шиене	  показва	  режещ	  ръб,	  който	  е	  
показан	  на	  фигура	  1.	  В	  случай	  на	  успоредно	  шиене,	  където	  отношението	  на	  позицията	  на	  левия	  
и	  десния	  нож	  (	  Отклонението	  на	  ножа)	  е	  (0),	  левия	  и	  десния	  нож	  едновременно	  се	  вдигат.	  

Въпреки	  това	  когато	  има	  отклонение	  между	  ножовете,	  левия	  или	  десния	  нож	  отделно	  се	  
повдигат	  и	  слизат,	  което	  отрязва	  материала.	  

Отклонението	  на	  ъгловите	  ножове	  

	  

Както	  е	  показано	  на	  фигура	  2,	  отклонението	  на	  ножа	  надвишава	  4.0мм,	  отвън	  на	  ножа	  не	  е	  
отрязано.	  При	  тази	  ситуация,	  отрязването	  се	  изпълнява	  от	  къс	  нож	  и	  дълъг	  нож	  

Вижте	  точките	  от	  „Вниманието”	  отдолу.	  

	  

Има	  две	  положение,	  когато	  ъгловия	  нож	  не	  реже	  нормално:	  

-‐ Когато	  разстоянието	  между	  левия	  и	  десния	  нож	  надвишава	  4.0мм	  (	  4.1мм	  или	  повче	  
(	  фиг.А))	  
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-‐ Когато	  дългият	  нож	  влиза	  в	  прореза	  на	  късия	  нож	  (	  фиг	  В)	  

	   	  

В	  ситуация	  на	  положенията	  описани	  по	  –	  горе,	  ъгловия	  нож	  не	  реже	  и	  излиза	  грешка	  (	  
Е480	  или	  Е481)	  –	  „Настройка	  на	  ъгловия	  нож	  не	  реже”	  .	  

По	  време	  на	  доставката	  на	  машината,	  отклонението	  на	  ъгловите	  ножове	  може	  да	  бъде	  до	  

8.0мм.	  Когато	  желаете	  да	  използвате	  отклонение	  повече	  от	  8.0	  мм,	  променете	  	  настройката	  на	  
отклонение	  по	  следната	  процедура.	  	  Тя	  е	  пример	  за	  настройка	  на	  отклонението	  на	  10.0мм	  

-‐ Настройте	  дългия	  ъглов	  нож,	  така	  че	  дължината	  на	  рязане	  на	  външния	  нож	  да	  стане	  от	  
4.0	  до	  6.0мм.	  За	  методите	  за	  актуалната	  настройка	  на	  ножа	  вижте	  описанието	  в	  тази	  

инструкция	  
-‐ След	  настройкта	  на	  ножа,	  е	  необходимо	  да	  се	  промени	  настройката	  на	  излишната	  

дължина	  на	  рязане	  съгласно	  стойността	  на	  нагласяне	  на	  ъгловия	  нож,	  след	  като	  

началната	  стойност	  на	  излишната	  дължина	  на	  рязане	  е	  4.00	  мм	  (	  М02	  и	  М03).	  
Добавете	  2.0мм	  за	  излишната	  дължина	  на	  дългия	  нож	  и	  променете	  дължината	  4.0мм	  
на	  6.0мм	  .	  След	  като	  ножа	  е	  бил	  настроен	  така,	  дължината	  на	  прорязване	  на	  ъгловия	  

нож	  става	  с	  2мм	  по	  дълга.	  
(ВНИМАНИЕ)	  Когато	  настройката	  е	  по	  –	  голяма	  от	  8.0мм,	  ъгловия	  нож	  не	  може	  да	  
излезне.	  Обхвата	  е	  4.1мм	  до	  5.9мм,	  както	  е	  показано	  на	  фигура	  С.	  Този	  обхват	  отговаря	  

на	  условията	  по-‐	  горе	  и	  излиза	  гршката	  (	  Е480	  и	  Е481).	  Ножа	  не	  реже.	  Моля	  разберете.	  

	  

Внимание	  :	  Когато	  се	  промени	  вида	  на	  шиене,	  уверете	  се	  че	  използвате	  машината	  само	  след	  
като	  сте	  проверили	  позицията	  на	  ъгловите	  ножове	  и	  централния	  нож	  чрез	  пробно	  шиене.	  

Условие	  1	  	  -‐	  Когато	  обхвата	  е	  над	  4.0мм,	  
ъгловия	  нож	  не	  реже	  

	  

Условие	  2	  –	  когато	  дългия	  нож	  влезне	  в	  
отреза	  на	  късия	  нож,	  ъгловия	  нож	  не	  може	  да	  
реже	  

Обсег,	  в	  който	  ножовете	  не	  
могат	  да	  режат	  –	  4.1	  до	  6.0мм	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Къс	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  дълъг	  
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5. Настройка	  на	  стойността	  на	  отклонение	  

5.1. Функция	  за	  автоматично	  отчитане	  на	  отклонението	  –	  Само	  когато	  се	  изпълнява	  
шиене	  на	  ляв	  капак	  (	  Единична	  филетка	  или	  двойна	  филетка	  с	  един	  капак)	  капака	  се	  
засича,	  като	  се	  използват	  двата	  сензора,	  като	  се	  натисне	  бутона	  за	  автоматично	  

отчитане	  на	  отклонението	  и	  се	  настройва	  автоматично	  отклонението.	  
Когато	  изведете	  екрана	  за	  въвеждане	  при	  независимо	  шиене,	  последователно	  
шиене	  или	  шиене	  в	  цикъл,	  бутона	  за	  настройване	  на	  стойността	  на	  отклонение	  (А)	  

се	  появява	  на	  дисплея.	  

	  

Независимо	  шиене	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Последователно	  шиене	  

/Шиене	  в	  цикъл	  

Настройване	  на	  функцията	  на	  автоматично	  отчитане	  на	  

отклонението	  –	  Когато	  използвате	  тази	  функция	  е	  възможно	  да	  се	  
настрои	  чрез	  натискане	  на	  бутона	  за	  автоматично	  отчитане	  на	  
отклонението	  в	  началото	  на	  шева	  (В)	  или	  бутона	  за	  автоматично	  

отчитане	  на	  отклонението	  в	  края	  на	  шева	  (	  С).	  

Само	  когато	  се	  шие	  ляв	  капак,	  е	  ефективно	  да	  се	  натиска	  бутона.	  

	  

	  

	  В	  случай	  на	  отклонение	  на	  капака	  с	  2	  мм	  или	  по	  –	  малко,	  изберете	  отклонението	  в	  ръчен	  
режим,	  тъй	  като	  автоматичното	  отклонение	  може	  да	  отчете	  капака	  като	  успореден	  капак	  

Когато	  настройката	  на	  функцията	  или	  настройката	  на	  промяната	  на	  компенсацията	  на	  
покриването	  на	  капака	  ,	  използвайте	  отчитането	  на	  отклонението	  на	  капака	  чрез	  параметър	  
U26	  и	  	  позицията	  на	  шиене	  е	  автоматично	  настроена.	  Вижте	  параметри	  S35	  S36	  
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8. Централен	  нож	  

8.1	  Процедура	  по	  настройване	  на	  активирането	  на	  централния	  нож	  
Възможно	  е	  да	  настроите	  позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  нож	  чрез	  
натискане	  на	  бутона	  за	  настройване	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  

нож	  (	  А).	  

	  
Независимо	  шиене	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Последователно	  шиене	  

/шиене	  в	  цикъл	  

	  

Настройване	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  нож.	  Има	  
два	  вида	  на	  активиране	  на	  централния	  нож	  –	  Активиране	  в	  началото	  
на	  шева	  (В)	  и	  активиране	  в	  края	  на	  шева(С).	  Възможно	  е	  да	  ги	  

настроите	  отделно.	  

Възможно	  е	  да	  ги	  настроите	  чрез	  натискане	  на	  бутоните	  (+)	  и	  	  (-‐)	  

	  

Вижте	  параметри	  S17	  и	  S18	  от	  глава	  VІ	  –	  7	  –	  2	  списък	  с	  параметри	  на	  
шиене	  

	  

	  

8.2	  Допълнителни	  опции	  за	  настройването	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  нож.	  

В	  случай	  на	  Наклонено	  шиене,	  когато	  ъгловия	  нож	  изпълнява	  не	  работи	  добре,	  настройката	  на	  
централния	  нож	  –	  позицията	  за	  активирането	  му	  е	  следната	  :	  

Позиция	  на	  стартиране	  на	  централния	  нож	  в	  началото	  на	  шева	  :	  

Индекс	  :	  със	  S17	  +	  M03	  

Индекс	  :	  Без	  S17	  



125	  
	  

Позиция	  на	  активиране	  на	  централен	  нож	  

Индекс:	  Със	  S18	  +	  M02	  

Индекс	  :	  без	  S18	  

когато	  ъгловия	  нож	  изпълнява	  индексиране,	  параметъра	  на	  излишната	  

прорязана	  дължина	  S17	  S18	  автоматично	  се	  добавя	  към	  параметъра	  
М02	  и	  М03	  за	  настройка	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  
нож.	  

	  Когато	  отклонението	  на	  левия/десния	  ъглов	  нож	  е	  4.1мм	  или	  

повече,	  ъгловия	  нож	  изпълнява	  индексиране	  (	  Късия	  ъглов	  нож	  е	  
променен	  от	  дългия	  ъглов	  нож)	  Дали	  ъгловия	  нож	  направи	  
индексиране	  или	  не	  ,	  се	  решава	  от	  стойността	  на	  отклонение	  и	  се	  

настройва	  стойност	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  ъгловия	  нож,	  както	  е	  посочено	  по	  –	  
надолу.	  За	  повече	  детайли	  вижте	  процедурата	  по	  настройване	  на	  активирането	  на	  
ъгловия	  нож.	  

Настройване	  на	  активирането	  на	  централния	  нож	  	  в	  началото	  на	  шева.	  

В	  случай	  	  на	  нормална	  настройка	  (	  ъгловия	  нож	  не	  изпълнява	  индексиране)	  екран	  А	  се	  появява.	  

Когато	  ъгловия	  нож	  изпълнява	  индексиране,	  се	  появява	  екран	  В	  вместо	  екран	  А	  на	  дисплея.	  

Както	  е	  показано	  на	  екран	  В,	  параметър	  М03	  (	  Параметър	  на	  индексиран	  излишък	  на	  
дължината	  на	  прорязване	  на	  движещата	  част	  /	  начална	  стойност	  4.0мм	  се	  добавя	  автоматично.	  

	  

Екран	  за	  настройване	  
на	  позицията	  на	  
активиране	  на	  
централния	  нож	  	  
(	  Екран	  А)	  

Екран	  за	  настройване	  на	  
позицията	  на	  активиране	  на	  
централния	  нож	  (Екран	  В)	  

	  

А	   Активиращата	  позиция	  на	  централния	  нож	  в	  началото	  на	  шева	  е	  изобразена	  (В+С)	  
В	   S17	  Позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  нож	  в	  началото	  на	  шева	  преди	  

компенсирането	  е	  изобразен	  
С	   Индексиране	  на	  излишък	  на	  дължината	  на	  прорязване	  на	  движещата	  част	  (	  Начална	  

стойност	  4мм)	  се	  изобразява	  
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	  Внимание	  :	  Когато	  се	  промени	  вида	  на	  шиене,	  уверете	  се	  че	  използвате	  машината	  само	  след	  
като	  сте	  проверили	  позицията	  на	  ъгловите	  ножове	  и	  централния	  нож	  чрез	  пробно	  шиене.	  

	  

Настройване	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  нож	  в	  края	  на	  шиенето	  

В	  случай	  на	  нормално	  шиене	  (	  ъгловия	  нож	  не	  изпълнява	  индексиране),	  екрана	  С	  се	  появява	  на	  

дисплея.	  Когато	  ъгловия	  нож	  изпълнява	  индексиране,	  също	  като	  позицията	  за	  активиране	  на	  
централния	  нож	  в	  началото	  на	  шиене,	  екран	  (Д)	  вместо	  екран	  (С)	  се	  появява.	  Както	  е	  показано	  
на	  екран	  (Д),	  М02	  индексирания	  излишък	  на	  дължината	  на	  отрязване	  от	  фиксираната	  страна	  (	  

начална	  стойност	  4.0мм)	  автоматично	  се	  добавя	  

	  

Екран	  за	  настройката	  на	  
позицията	  на	  активиране	  
на	  централния	  нож	  (	  Екран	  
С)	  

Екран	  за	  настройка	  на	  
позицията	  на	  активиране	  
на	  централния	  нож	  (	  Екран	  
Д)	  

	  

D	   Активиращата	  позиция	  на	  централния	  нож	  в	  началото	  на	  шева	  е	  изобразена	  (Е+F)	  
E	   S18	  Позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  нож	  в	  началото	  на	  шева	  преди	  

компенсирането	  е	  изобразен	  
F	   Индексиране	  на	  излишък	  на	  дължината	  на	  прорязване	  на	  движещата	  част	  (	  Начална	  

стойност	  4мм)	  се	  изобразява	  
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Има	  два	  вида	  ъглови	  ножове,	  дълъг	  и	  къс,	  които	  осигуряват	  изпълняване	  на	  наклонено	  шиене	  (	  За	  детайли	  
фижте	  главата	  за	  функции	  на	  ъгловия	  нож.	  За	  APW	  –	  896	  централния	  нож	  реже	  в	  настроената	  позиция,	  
където	  индексирания	  излишък	  на	  срязаната	  дължина	  на	  транспортираната	  страна	  (	  Начална	  стойност	  4.0мм)	  
автоматично	  се	  добавя	  към	  позицията	  на	  стартиране	  на	  централния	  нож	  в	  началото	  на	  шиене	  (	  фигура	  А)	  

Ъглов	  нож,	  откл.	  
0.1мм	  на	  4.0мм	  

Късо	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  късо	  

Откл	  на	  ъгловия	  
нож	  4.1	  до	  8.0мм	  

Дълго	  	  	  	  	  късо	  

S17-‐	  настройка	  на	  позицията	  на	  активиране	  на	  
централния	  нож	  по	  време	  на	  началото	  на	  шиене	  

М03	  -‐	  излишък	  на	  срязаната	  дължина	  на	  
транспортираната	  страна	  (	  Начална	  стойност	  4.0мм),	  
който	  автоматично	  се	  добавя,	  когато	  ъгловия	  нож	  
изпълнява	  индексиране	  

Ъглов	  нож,	  откл.	  
0.1мм	  на	  4.0мм	  

Късо	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  късо	  

Откл	  на	  ъгловия	  
нож	  4.1	  до	  8.0мм	  

Дълго	  	  	  	  	  късо	  

Централния	  нож	  реже	  прекомерно	  

Позицията	  на	  активиране	  на	  централния	  нож	  се	  променя	  съгласно	  дългия	  и	  късия	  нож,	  както	  следва.	  Когато	  се	  
променя	  от	  комбинация	  на	  два	  къси	  ъглови	  ножа	  към	  комбинация	  от	  дълъг	  и	  къс	  ъглови	  ножове,	  позицията	  на	  
рязане	  на	  централния	  нож	  се	  изплъзва,	  ако	  ъгловите	  ножове	  са	  в	  същата	  позиция	  (	  Фигура	  В).	  В	  този	  случай	  се	  
налага	  да	  се	  промени	  позицията	  на	  рязане	  на	  централния	  нож	  
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9.	  Настройване	  на	  позицията	  на	  сензора	  за	  засичане	  на	  капаците	  

Настройте	  позицията	  на	  двата	  сензора	  ляв	  и	  
десен	  за	  засичане	  на	  капаците	  5мм	  навън	  от	  
позицията	  на	  бодене	  на	  иглата	  и	  посоката	  на	  

шиене	  (	  Надлъжната	  посока)	  на	  двата	  сензора	  да	  
бъде	  на	  позиция	  37мм	  от	  позицията	  на	  бодене	  на	  
иглата	  от	  операторската	  страна	  

Настройте	  позицията	  на	  сензора	  за	  отчитане	  на	  

капака,	  с	  такъв	  ъгъл,	  че	  входа	  на	  иглата	  на	  
основата	  на	  капака	  да	  е	  на	  36.5мм.	  Шевната	  
посока	  (	  Надлъжната	  посока)	  до	  позицията	  да	  

бъде	  37мм	  от	  операторската	  страна.	  

Настройте	  надлъжната	  посока	  на	  сензора	  за	  
отчитане	  на	  левия	  капак	  и	  ъгъла	  на	  отчитащия	  
сензор	  за	  капака	  (1)	  чрез	  отпускане	  на	  винтовете	  

(2)	  и	  преместете	  сензорите	  заедно	  с	  парче	  метал	  
по	  напречна	  посока	  

	  Настройте	  шевната	  а	  посока	  на	  сензора	  за	  
отчитане	  на	  левия	  капак	  и	  ъгъла	  на	  отчитащия	  

сензор	  за	  капака	  (1)	  чрез	  отпускане	  на	  винтовете	  
(3)	  и	  преместете	  сензорите	  по	  надлъжна	  посока.	  

Ако	  е	  необходимо,	  освободете	  винтовете	  
(7)	  когато	  настройвате	  позицията	  на	  сензорите.	  

	  

Настройте	  напречната	  посока	  на	  сензора	  за	  
отчитане	  на	  десния	  капак	  (4)	  чрез	  
освобождаане	  на	  винтовете	  (5)	  и	  преместете	  

сензора	  в	  напречна	  посока	  

Настройте	  шевната	  посока	  на	  сензора	  за	  
отчитане	  на	  десния	  капак	  (4)	  чрез	  
освобождаване	  на	  винтовете	  (6)	  и	  преместете	  

сензорите	  в	  надлъжна	  посока	  

	  

	  След	  настройката,	  изпълнете	  пробно	  шиене	  и	  настройте	  позицията	  на	  капака	  от	  
панела.	  
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10.	  Причини	  и	  правилни	  настройки	  на	  устройството;	  откриване	  на	  	  	  

проблем	  с	  оставане	  на	  конец	  от	  калерчето	  

	  
	  

Феномен	   Причини	   Правилни	  действия	  
-‐	  Функцията	  за	  
отчитане	  на	  
остатъчното	  
количество	  на	  
конеца	  на	  
калерчето	  отказва	  
да	  работи,	  дори	  
когато	  конеца	  на	  
калерчето	  свърши	  

-‐	  Брояча	  за	  отчитането	  на	  остатъчното	  количество	  на	  
конеца	  на	  калерчето	  е	  бил	  настроен	  неправилно	  
-‐	  Началната	  позиция	  на	  навиването	  на	  калерчето	  е	  
неправилна	  
-‐	  Усилвателя	  на	  сензора	  отказва	  да	  превключи	  от	  ВКЛ	  
на	  ИЗКЛ	  позиция	  заради	  зацапана	  леща.	  
-‐	  Позицията	  на	  сензора	  е	  неправилна	  
-‐	  Използваното	  калерче	  не	  е	  подходящо	  за	  
утройството	  за	  отчитане	  на	  количеството	  оставащ	  
конец	  
-‐	  Използваната	  совалка	  не	  е	  подходяща	  за	  
устройството	  за	  отчитане	  на	  количеството	  на	  оставащ	  
конец	  
-‐	  Устройството	  за	  навиване	  на	  конеца	  не	  навива	  
правилно	  калерчето	  
Кабела	  на	  сензора	  е	  повреден	  

-‐	  Проверете	  зададената	  
информация	  на	  брояча	  за	  оставащо	  
количество	  на	  конеца	  на	  калерчето	  (	  
В08).	  Ако	  стойността	  на	  (В08)	  е	  по	  –	  
голяма,	  конеца	  на	  калерчето	  
свършва	  преди	  да	  се	  задейства	  
брояча	  за	  оставащо	  количество	  на	  
конеца	  на	  калерчето.	  Вижте	  VІ	  –	  4	  
използване	  и	  настройка	  на	  брояча	  
за	  оставащо	  количество	  на	  
совалката	  
-‐	  Започнете	  навиването	  на	  
калерчето	  по	  правилния	  начин.	  
-‐	  Проверете	  дали	  електромагнитния	  
клапан	  на	  отчитащото	  устройство	  за	  
оставащото	  количество	  на	  конеца	  на	  
калерчето	  работи	  правилно.	  
-‐	  Почистете	  лещата	  на	  оптичното	  
устройство	  
-‐	  проверете	  дали	  точката	  на	  
светлината	  ,	  която	  излъчва	  сензора	  
се	  отразява	  от	  лентата	  на	  калерчето.	  
-‐	  Използвайте	  правилното	  калерче,	  
за	  устройството	  за	  отчитане	  на	  
количеството	  на	  оставащ	  конец,	  
което	  е	  приложено	  като	  аксесоар.	  
-‐	  Използвайте	  правилната	  совалка,	  
за	  устройството	  за	  отчитане	  на	  
количеството	  на	  оставащ	  конец,	  
което	  е	  	  в	  окомплектовката	  на	  
машината.	  
-‐	  Настройте	  правилно	  устройството	  
за	  навиване	  на	  конеца.	  
-‐	  Проверете	  дали	  сензора	  и	  главната	  
платка	  са	  свързани.	  
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11.	  Как	  се	  настройва	  крачния	  педал	  	  

Крачния	  педал	  на	  тази	  машина	  е	  така	  проектиран,	  че	  аналоговия	  педален	  сензор	  отчита	  от	  

натиска	  и	  позицията	  на	  натискане	  на	  крачния	  педал	  и	  стойността	  на	  отчитаното	  напрежение	  
като	  стъпка	  на	  педала.	  Стойноста	  на	  педалния	  сензор	  се	  променя	  с	  малка	  промяна	  във	  
времето.	  Като	  резултат	  позицията	  на	  натискане	  на	  педала	  може	  да	  не	  отговори	  на	  стъпката	  на	  

работа	  на	  педала.	  В	  този	  случай	  настройте	  педала,	  както	  е	  описано	  по	  –	  надолу.	  	  

Като	  допълнение,	  стойността	  на	  настройка	  на	  педала	  се	  записва	  в	  паметта	  на	  EEP	  –	  ROM	  на	  
главната	  платка	  (	  Main	  board).	  Ако	  се	  смени	  главната	  платка,	  настройте	  педала	  по	  същата	  
процедура.	  

Педала	  има	  7	  стъпки	  по	  посока	  (А)	  и	  една	  

стъпка	  по	  посока	  (В).	  

Изпълнете	  настройките	  на	  панела	  в	  следните	  
стъпки.	  

	  

Изведете	  педала	  за	  настройка	  на	  екрана	  

Натиснете	  бутона	  за	  промяна	  на	  режима	   	  за	  три	  секунди	  и	  

натиснете	  бутона	  за	  настройка	  на	  педала	   ,	  който	  се	  
показва	  на	  екрана	  си	  променя	  цвета	  от	  зелен	  на	  син.	  Натиснете	  
този	  бутон	  и	  екрана	  за	  настройка	  на	  педала	  се	  появява	  в	  нивото	  за	  

подържащия	  персонал.	  

	  

	  



131	  
	  

Когато	  бутона	  за	  настройка	  на	  крачния	  педал	   	  бъде	  

натиснат,	  екрана	  за	  настройка	  на	  крачния	  педал	  се	  изобразява	  и	  
номера	  на	  стъпките	  в	  зависимост	  на	  силата	  на	  натискане	  на	  педала,	  

могат	  да	  бъдат	  настроени	  

	  

	  

	  

	  

Стойността	  на	  напрежението	  на	  педалния	  сензор	  в	  текущото	  
положение	  на	  натискане	  се	  появява	  в	  стойност	  в	  диапазона	  от	  0	  

до	  99	  в	  полето	  на	  индикацията	  на	  силата	  (С).	  

Първо,	  натиснете	  бутона	  за	  натиснатия	  педал	  в	  крайна	  задна	  
позиция	  (Д)	  като	  натиснете	  педала	  в	  задно	  положение.	  
Стойността	  на	  напрежение	  	  се	  въвежда	  в	  поле	  (	  Е).	  След	  това,	  

натиснете	  бутона	  за	  свободен	  вход	  (F)	  с	  педал	  	  в	  свободно	  
положение.	  Напрежението	  в	  този	  момент	  се	  въвежда	  в	  поле	  
(G).	  Използвайте	  същата	  процедура	  за	  първите	  седем	  стъпки	  на	  

крачния	  педал	  и	  въведете	  стойността	  на	  напрежението	  в	  
съответните	  позиции	  на	  педала	  (E),	  (G),	  (H).	  

	  

	  Настройте	  стойността	  на	  напрежение	  така	  че	  при	  увеличаване	  номера	  на	  

стъпките	  на	  крачния	  педал	  и	  напрежението	  нараства.	  В	  	  Допълнение	  ,	  когато	  натиснете	  
бутоните	  директно	  (E),	  (G),	  (H),	  появява	  се	  екрана	  за	  въвеждане	  и	  е	  възможно	  директно	  да	  

се	  въведат	  стойностите.	  
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12.	  Списък	  с	  грешки	  

Код	  на	  
грешка	  

Символ	   Описание	  на	  грешката	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е001	  

	  

Инициализиране	  на	  паметта	  на	  главния	  процесор	   Изключете	  напрежението	  
на	  машианат	  

Е007	  

	  

Блокиране	  на	  машината	   Изключете	  напрежението	  
на	  машианат	  

Е010	  

	  

Грешка	  номер	  на	  програмата	  
Въведения	  номер	  на	  програмата	  с	  клавиатурата	  с	  
десет	  бутона	  не	  отговаря	  на	  номер	  на	  програма	  
регистрирана	  в	  паметта	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е012	  

	  

Грешка	  при	  четене	  
Четенето	  на	  информация	  от	  картата	  не	  може	  да	  бъде	  
изпълнено	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е013	  

	  

Грешка	  при	  запис	  
Записването	  на	  програма	  на	  картата	  не	  може	  да	  бъде	  
изпълнено	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е015	  

	  

Грешка	  при	  форматирането	  
Форматирането	  на	  картата	  не	  може	  да	  бъди	  
изпълнено	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е016	  

	  

Капацитета	  на	  външната	  памет	  свършва.	  
Капацитета	  на	  външната	  памет	  е	  изчерпан	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е022	  

	  

Грешка	  на	  номер	  на	  файл	  
Посочения	  файл	  не	  е	  на	  сървъра	  или	  медията	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е027	  

	  

Грешка	  при	  четенето	  
Четенето	  на	  данни	  от	  сървъра	  не	  може	  да	  бъде	  
изпълнен	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е028	  

	  

Грешка	  при	  записването	  
Записването	  на	  информация	  от	  сървъра	  не	  може	  да	  
бъде	  изпълнено	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е029	  

	  

Капака	  на	  слота	  за	  картата	  е	  отворен	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  
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Код	  на	  
грешка	  

Символ	   Описание	  на	  грешката	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е030	  

	  

Иглената	  бара	  не	  е	  в	  горна	  позиция	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е031	  

	  

Падане	  на	  налягането	  на	  въздуха	  
Налягането	  на	  въздуха	  е	  ниско	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е050	  

	  

Стоп	  бутон	  
Когато	  е	  натиснат	  стоп	  бутона	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е052	  

	  

Грешка	  за	  отчитане	  на	  скъсване	  на	  конеца	  
Когато	  се	  отчете	  скъсване	  на	  конеца	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

А201	  

	  

Предупреждение	  за	  смяна	  на	  иглата	  –	  Когато	  броя	  на	  
бодове	  на	  работа	  е	  достигна	  до	  номера	  за	  бодовете	  
за	  смяна	  на	  иглата,	  които	  са	  зададени	  от	  панела	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

А202	  

	  

Предупреждение	  за	  почистване	  на	  машината	  –	  
Когато	  времето	  на	  работа	  на	  шевната	  машина	  е	  
достигнало	  времето	  за	  почистване,	  зададено	  от	  
панела	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

А203	  

	  

Предупреждение	  за	  смяна	  на	  маслото	  –	  Когато	  
времето	  за	  работа	  на	  машината	  е	  достигнало	  
времето	  за	  смяна	  на	  маслото,	  което	  е	  зададено	  от	  
панела	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е220	  

	  

Предупреждение	  за	  гресиране	  
Когато	  броя	  на	  бодовете	  на	  работа	  е	  достигнал	  40	  
милиона	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е221	  

	  

Грешка	  за	  гресиране	  	  
Когато	  броя	  на	  бодовете	  е	  достигнал	  48	  милиона	  
шиенето	  е	  невъзможно	  да	  продължи	  

-‐ След	  слагане	  на	  грес,	  възможно	  е	  да	  се	  
изчисти	  с	  параметър	  U245-‐	  брой	  на	  бодове	  
до	  гресиране	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е303	  

	  

Грешка	  на	  сензора	  с	  полулуна	  
Откриването	  на	  горната	  мъртва	  точка	  на	  шевната	  
машина	  не	  може	  да	  бъде	  изпълнено	  

Изключете	  машината	  

Е353	  

	  

Сензора	  за	  откриване	  на	  ъгъла	  отказва	  да	  работи	  
Почистете	  праха	  от	  отразяващата	  лента	  на	  основата	  
на	  капака	  с	  въздушен	  пистолет	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е354	  

	  

Принудително	  спиране	  на	  сензора	  за	  откриване	  на	  
ъгъла	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  
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Код	  на	  
грешка	  
	  
	   	  

Символ	   Описание	  на	  грешката	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е355	  

	  

Засичане	  на	  прах	  върху	  сензора	  за	  отчитане	  на	  ъгъла	  
	  
Почистете	  праха	  от	  отразяващата	  лента	  на	  основата	  
на	  капака	  с	  въздушен	  пистолет	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е356	  

	  

Предния	  край	  на	  сензора	  за	  отчитане	  на	  ъгъла	  
отказва	  да	  работи	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е357	  

	  

Ъгловия	  нож	  на	  подвижната	  част,	  отляво	  е	  останал	  
вдигнат	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е358	  

	  

Ъгловия	  нож	  на	  подвижната	  част,	  отдясно	  е	  останал	  
вдигнат	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е359	  

	  

Ъгловия	  нож	  на	  неподвижната	  част,	  отляво	  е	  останал	  
вдигнат	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е360	  

	  

Ъгловия	  нож	  на	  неподвижната	  част,	  отдясно	  е	  
останал	  вдигнат	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е361	  

	  

Ъгловия	  нож	  на	  подвижната	  част,	  отляво	  отказва	  да	  
се	  вдигне	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е362	  

	  

Ъгловия	  нож	  на	  подвижната	  част,	  отдясно,	  отказва	  да	  
се	  вдигне	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е363	  

	  

Ъгловия	  нож	  на	  фиксираната	  част,	  отляво,	  отказва	  да	  
се	  вдигне	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е364	  

	  

Ъгловия	  нож	  на	  фиксираната	  част,	  отдясно,	  отказва	  
да	  се	  вдигне	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е366	  

	  

Централния	  нож	  не	  може	  да	  се	  спусне	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е367	  

	   	  

Ъгловия	  нож	  не	  може	  да	  прореже	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  



135	  
	  

Код	  на	  
грешка	  
	  
	  
	   	  

Символ	   	   Описание	  на	  грешката	   	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е368	  

	  

Ципът	  е	  свършил	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е369	  

	  

Сензора	  на	  края	  на	  ролковия	  щаплер	  не	  работи	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е370	  

	  

Сензора	  на	  края	  на	  ролковия	  щаплер	  е	  преминат	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е371	  

	  

Сензора	  за	  притискане	  на	  материала	  на	  щаплера	  е	  
преминат	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е372	  

	  

Сензора	  за	  притискане	  на	  отметвача	  на	  щаплера	  е	  
преминат	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е373	  

	  

Рефлекторната	  лента	  на	  дясната	  страна	  е	  влошена	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е374	  

	  

Рефлекторната	  лента	  на	  лявата	  страна	  е	  влошена	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е376	  

	  

Грешка	  за	  продължително	  натискане	  на	  педала	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е377	  

	  

Сензора	  за	  отчитане	  на	  горната	  позиция	  на	  
централния	  нож	  не	  отчита	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е378	  

	  

Отворен	  щаплер	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е379	  

	  

Сензора	  на	  ролковия	  щаплер	  не	  засича	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е380	  

	  

Сензора	  за	  капака	  не	  приема	  светлина	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  
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Код	  на	  
грешка	  
	   	  

Символ	   	   Описание	  на	  грешката	   	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е381	  

	  

Задния	  край	  на	  капака	  не	  може	  да	  бъде	  засечен	  (	  
принудително	  спиране)	  
Показва	  се	  грешка	  след	  края	  на	  шиенето	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е382	  

	  

Грешка	  за	  отчитане	  на	  прах	  при	  капака	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е383	  

	  

Не	  може	  да	  се	  отчете	  предния	  край	  на	  капака	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е386	  

	  

Грешка	  на	  отчитането	  на	  фиксиращата	  	  ниска	  страна	  
на	  ъгловия	  нож	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е387	  

	  

Грешка	  на	  отчитането	  на	  фиксиращата	  висока	  страна	  
на	  ъгловия	  нож	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е388	  

	  

Грешка	  на	  отчитането	  на	  подвижната	  долна	  част	  на	  
ъгловия	  нож	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е389	  

	  

Грешка	  на	  отчитането	  на	  подвижната	  горна	  част	  на	  
ъгловия	  нож	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е390	  

	  

Грешка	  на	  сензора	  за	  материал	  
Остава	  материал	  след	  работата	  на	  щаплера	  

Автоматично	  
възстановяване	  след	  
сигнал	  от	  сензора	  

Е391	  

	  

Грешка	  за	  отчитането	  на	  ST	  материалния	  притискач	  	   Автоматично	  
възстановяване	  след	  
сигнал	  от	  сензора	  

Е392	  

	  

Грешка	  за	  отчитането	  на	  нулевата	  позиция	  на	  ST	  
материалния	  притискач	  

Автоматично	  
възстановяване	  след	  
сигнал	  от	  сензора	  

Е393	  

	  

Грешка	  за	  отчитане	  на	  долната	  позиция	  на	  биндера	   Автоматично	  
възстановяване	  след	  
сигнал	  от	  сензора	  

Е394	  

	  

Грешка	  за	  отчитане	  на	  горната	  страна	  на	  биндера	  
	  
	  
	  
	  

Автоматично	  
възстановяване	  след	  
сигнал	  от	  сензора	  
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Код	  на	  
грешка	   	  

Символ	   	   Описание	  на	  грешката	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е398	  

	  

Грешка	  за	  отчитането	  на	  чекмеджето	  на	  ъгловия	  нож	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е399	  

	  

Грешка	  при	  отчитането	  на	  отварянето	  на	  биндера	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е401	  

	  

Копирането	  не	  е	  одобрено	  
	  Когато	  се	  опитаме	  да	  запишеме	  програма	  върху	  
номер,	  който	  вече	  е	  бил	  регистриран	  

Възможно	  е	  да	  
продължите	  след	  
натискане	  на	  бутона	  за	  
отказ	  (CANCEL)	  

Е402	  

	  

Изтриването	  не	  е	  одобрено	  
Когато	  се	  опитваме	  да	  изтрием	  програма,	  която	  
участва	  в	  шиене	  в	  цикъл	  

Възможно	  е	  да	  
продължите	  след	  
натискане	  на	  бутона	  за	  
отказ	  (CANCEL)	  

Е403	  

	  

Създаване	  на	  нова	  програма	  не	  е	  одобрено	  
Когато	  регистрираното	  на	  нова	  програма	  е	  върху	  
номер,	  който	  вече	  е	  бил	  регистриран	  

Възможно	  е	  да	  
продължите	  след	  
натискане	  на	  бутона	  за	  
отказ	  (CANCEL)	  

Е404	  

	  

Номерът	  на	  търсената	  програма	  не	  съществува.	  
Когато	  търсената	  програма	  не	  съществува	  в	  картата	  
или	  сървъра	  

Възможно	  е	  да	  
продължите	  след	  
натискане	  на	  бутона	  за	  
отказ	  (CANCEL)	  

Е435	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   Изтриването	  не	  е	  одобрено	  
Когато	  се	  опитвате	  да	  изтриете	  програма,	  
регистрирана	  в	  програма	  за	  директно	  избиране	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е475	  

	  

Избора	  на	  шиене	  на	  приоритет	  на	  капака	  по	  време	  на	  
наклонено	  шиене	  не	  е	  одобрено.	  
По	  време	  на	  независимо	  шиене	  или	  шиене	  в	  цикъл,	  
се	  появява	  грешката	  при	  шиене	  на	  наклонен	  капак	  с	  
приоритет.	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е476	  

	  

Грешка	  за	  Дължината	  на	  пространството	  между	  
ъгловите	  ножове	  на	  подвижната	  част	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е477	  

	  

Грешка	  за	  дължината	  на	  пространството	  между	  
ъгловите	  ножове	  на	  неподвижната	  част	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е478	  

	  

Грешка	  за	  посоката	  на	  отклонение	  на	  ъгловите	  
ножове	  на	  подвижната	  част	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е479	  

	  

Грешка	  за	  посоката	  на	  отклонение	  на	  ъгловите	  
ножове	  в	  неподвижната	  част	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е480	  

	  

Грешка	  за	  максималната	  стойност	  на	  разстояние	  на	  
ъгловите	  ножове	  в	  подвижната	  част	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  
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Код	  на	  
грешка	  
	   	  

Символ	   	   Описание	  на	  грешката	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е481	  

	  

Грешка	  за	  максималната	  стойност	  на	  разстояние	  на	  
ъгловите	  ножове	  на	  неподвижната	  част	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е482	  

	  

Диапазона	  на	  ъгъла	  на	  капака	  е	  надвишен	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е483	  

	  

Стойността	  на	  въведеното	  отклонение	  надвишава	  
ограничението	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е484	  

	  

Грешка	  за	  излизане	  извън	  обсега	  на	  въвеждане	  
Когато	  въведеното	  число	  надвишава	  обсега	  на	  
въвеждане	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е485	  

	  

Програмата	  за	  пришиване	  на	  цип	  не	  може	  да	  бъде	  
ушита	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е486	  

	  

Програма	  различна	  от	  програмата	  за	  прикачане	  на	  
ципа	  не	  може	  да	  бъде	  ушита	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е489	  

	  

Комбинирана	  програма	  различна	  от	  ляв/	  дясен	  капак	  
е	  настроена	  по	  време	  на	  настройка	  за	  приоритет	  на	  
капак	  в	  последователен	  решим	  на	  шиене	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е490	  

	  

Не	  е	  възможно	  да	  транспортирате	  до	  позицията	  на	  
ъгловия	  нож	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е491	  

	  

Дължината	  на	  ъгловия	  нож	  е	  твърде	  къса	  –	  Когато	  
ножа	  не	  може	  да	  бъде	  въведен,	  тъй	  като	  интервала	  
на	  ъгловия	  нож	  е	  прекалено	  къс	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е492	  

	  

Дължината	  на	  L	  размера	  е	  твърде	  къс	  
Когато	  не	  може	  да	  бъде	  изпълнено	  шиене	  поради	  
въведена	  твърде	  къс	  размер	  на	  L	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е493	  

	  

Дължината	  на	  L	  размера	  е	  твърде	  голям.	  	  
Когато	  не	  може	  да	  бъде	  изпълнено	  шиене	  поради	  
въведен	  твърде	  дълъг	  размер	  на	  L.	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е494	  

	  

Грешка	  за	  дължината	  на	  централния	  нож	  
Когато	  дължината	  на	  централния	  нож	  е	  по	  –	  малка	  от	  
6.7мм	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  
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Код	  на	  
грешка	  
	   	  

Символ	   	   Описание	  на	  грешката	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е495	  

	  

Дължината	  на	  началото/	  края	  на	  шева	  е	  надвишена	  
Когато	  дължината	  на	  шиене	  е	  по	  –	  къса	  от	  крайната	  
дължина	  на	  всяко	  сгъстяване	  (	  Затяжка)	  в	  началото	  и	  
края	  на	  шева	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е496	  

	  

Край	  на	  дължината	  на	  сгъствяването	  в	  края	  на	  шева	  	  
Когато	  стъпката	  на	  кондензиране	  Х,	  броя	  на	  бодовете	  
надвиши	  15.0мм	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е497	  

	  

Край	  на	  дължината	  на	  затяжката	  в	  края	  на	  шева	  
Когато	  стъпката	  на	  затяжката	  Х,	  броя	  на	  бодовете	  
надвишава	  6.0мм	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е498	  

	  

Край	  на	  дължината	  на	  сгъстяването	  в	  началото	  на	  
шева	  -‐	  Когато	  стъпката	  на	  кондензиране	  Х,	  броя	  на	  
бодовете	  надвиши	  15.0мм	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е499	  

	  

Край	  на	  дължината	  на	  затяжката	  в	  началото	  на	  шева	  
Когато	  стъпката	  на	  затяжката	  Х,	  броя	  на	  бодовете	  
надвишава	  6.0мм	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е702	  

	  

Отчитане	  на	  отсъствие	  на	  процесора	  
Когато	  програмна	  аномалия	  е	  настъпила	  в	  процесора	  

Изключете	  машината	  

Е703	  

	  

Панела	  е	  свързан	  към	  шевна	  машина,	  която	  не	  е	  
подържана.	  Когато	  вида	  машина	  между	  панела	  и	  
шевната	  машина	  е	  различен	  в	  началната	  
комуникация.	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е704	  

	  

Несъответствие	  на	  системната	  версия	  
Когато	  версията	  на	  системния	  софтуер	  е	  
несъвместима	  с	  началната	  комуникация	  

Изключете	  машината	  

Е730	  

	  

Мотора	  на	  главния	  вал	  е	  дефектен	  или	  липса	  на	  фаза	  
–	  Когато	  енкодера	  на	  мотора	  на	  шевната	  машина	  има	  
проблем	  

Изключете	  машината	  

Е731	  

	  

Сензора	  на	  Хол	  на	  главния	  мотор	  е	  дефектен	  или	  
сензора	  за	  позиция	  е	  дефектен	  –	  Когато	  сензора	  на	  
Хол	  на	  шевната	  машина	  или	  сензора	  на	  позиция	  на	  
шевната	  машина	  са	  дефектни	  

Изключете	  машината	  

Е733	  

	  

Обратно	  въртене	  на	  вала	  на	  главния	  мотор	  
Когато	  шевната	  машина	  се	  върти	  в	  обратна	  посока	  от	  
мотора	  

Изключете	  машината	  

Е802	  

	  

Отчитане	  на	  Моментен	  пад	  на	  мощността.	  
Когато	  входящата	  мощност	  е	  паднала	  за	  кратък	  
момент	  
	  
	  
	  

Изключете	  машината	  
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Код	  на	  
грешка	  
	   	  

Символ	   	   Описание	  на	  грешката	   Процедура	  по	  
отстраняване	  

Е811	  

	  

Грешка	  за	  свръх	  напрежение	  
Когато	  входното	  напрежение	  е	  по	  -‐	  високо	  от	  
посочената	  стойност	  

Изключете	  машината	  

Е813	  

	  

Грешка	  за	  ниско	  напрежение	  
Когато	  входното	  напрежение	  е	  по-‐	  ниско	  от	  
посочената	  стойност	  

Изключете	  машината	  

Е901	  

	  

Повреда	  на	  IPM	  на	  мотора	  на	  главната	  ос	  
Когато	  платката	  на	  серво	  управлението	  е	  извън	  
нормите	  

Изключете	  машината	  

Е903	  

	  

Напрежението	  на	  стъпковите	  мотори	  (50V)	  е	  извън	  
нормите.	  Когато	  напрежението	  на	  стъпковите	  мотори	  
на	  Серво	  Контролната	  платка	  има	  отклонения	  с	  
повече	  от	  +/-‐	  15%	  

Изключете	  машината	  

Е904	  

	  

Захранването	  на	  електромагнита	  (33V)	  е	  извън	  
нормите.	  Когато	  напрежението	  на	  платката	  на	  Серво	  
Контролера	  има	  отклонение	  с	  повече	  от	  +/-‐	  15%	  

Изключете	  машината	  

Е905	  

	  

Температурата	  на	  сензора	  на	  Серво	  контролната	  
платка	  е	  извън	  нормите.	  Включете	  машината	  отново	  
след	  известно	  време	  

Изключете	  машината	  

Е915	  

	  

Комуникацията	  между	  операционния	  панел	  и	  
главния	  процесор	  не	  е	  в	  нормите.	  
Когато	  има	  проблем	  в	  комуникацията	  на	  данни	  

Изключете	  машината	  

Е916	  

	  

Комуникацията	  между	  главния	  процесор	  и	  
процесора	  на	  глания	  вал	  не	  е	  в	  нормите	  
Когато	  има	  проблем	  в	  комуникацията	  на	  данни	  

Изключете	  машината	  

Е917	  

	  

Комуникацията	  между	  операционния	  панел	  и	  
персоналния	  компютър	  не	  е	  в	  нормите.	  	  
Когато	  има	  проблем	  в	  комуникацията	  на	  данни.	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е918	  

	  

Датчика	  на	  Главната	  платка	  отчита	  прегряване.	  
Включете	  машината	  отново	  след	  известно	  време	  

Изключете	  машината	  

Е943	  

	  

Дефектна	  памет	  на	  главния	  процесор	  
Когато	  записването	  на	  паметта	  на	  главния	  процесор	  
EEP	  –	  ROM	  не	  може	  да	  бъде	  изпълнено	  

Изключете	  машината	  

Е983	  

	  	  

Отчитане	  на	  блокиране	  на	  мотора	  на	  централния	  нож	   Изключете	  машината	  

Код	  на	   Символ	   Описание	  на	  грешката	   Процедура	  по	  
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грешка	  
	   	  

отстраняване	  

Е984	  

	  

Мотора	  на	  централния	  нож	  е	  извън	  нормите	   Изключете	  машината	  

Е985	  

	  

Грешка	  на	  стъпковия	  мотор	  на	  притискащите	  клеми	   Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е986	  

	  

Грешка	  при	  откриването	  на	  нулевата	  позиция	  на	  
стъпковия	  мотор	  на	  притискащите	  клеми	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е987	  

	  

Грешка	  при	  откриване	  на	  нулевата	  позиция	  на	  
мотора	  за	  затяжките	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е996	  

	  

Грешка	  при	  откриване	  на	  нулевата	  позиция	  на	  
фиксирания	  мотор	  на	  ъгловите	  ножове	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е997	  

	  

Грешка	  при	  откриване	  на	  нулевата	  позиция	  на	  
подвижния	  мотор	  на	  ъгловите	  ножове	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е998	  

	  

Грешка	  при	  откриване	  на	  нулевата	  позиция	  на	  на	  
стъпковите	  мотори	  на	  ъглоите	  ножове	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

Е999	  

	  

Грешка	  при	  откриване	  на	  нулевата	  позиция	  на	  
мотора	  на	  маркиращата	  светлина	  

Възможно	  е	  да	  
рестартирате	  след	  
изчистване	  на	  грешката	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



142	  
	  

	  

13.	  Таблица	  с	  номера	  на	  входовете	  

Име	   Свързващо	  конектор	  Номер	  
Отчитане	  на	  налягане	  на	  въздуха	   MAIN	  CN	  –	  30	  
Сензор	  на	  маркиращата	  светлина,	  фина	  настройка	   MAIN	  CN	  –	  36	  –	  6	  
Сензор	  за	  нулева	  позиция	  на	  мотора	  на	  ъгловия	  нож	   MAIN	  CN	  –	  37-‐3	  
Сензор	  за	  нулева	  позиция	  на	  мотора	  на	  затяжката	   MAIN	  CN	  –	  38	  –	  6	  
Отчикане	  на	  скъсан	  конец	  –	  ляво	   INTA	  CN62A	  –	  2	  
Отчитане	  на	  скъсан	  конец	  –	  Дясно	   INTA	  CN63A	  –	  2	  
Сензор	  за	  материял	   INTA	  CN65A	  –	  3	  
Отчитане	  на	  оттегляне	  на	  притискащи	  клеми	   INTA	  CN66A	  –	  3	  
Отчитане	  на	  отворен	  Биндер	   INTA	  CN68A	  –	  1	  
Отчитане	  на	  Биндер	  в	  горна	  позиция	   INTA	  CN71A	  –	  3	  
Сензор	  за	  нулева	  позиция	  на	  мотора	  на	  маркиращ	  лъч	   INTA	  CN75A	  -‐2	  
Сензор	  за	  нулева	  позиция	  на	  мотора	  на	  притиксаща	  клема	   INTA	  CN77A	  –	  2	  
Отчитане	  на	  вдигане	  на	  централния	  нож	   INTA	  CN79A-‐1	  
Сензор	  за	  капак	  –	  ляв	   INTB	  CN60B	  -‐2	  
Сензор	  за	  капак	  –	  десен	   INTB	  CN61B-‐2	  
Бутон	  за	  отчитане	  на	  чекмеджето	  на	  ъгловите	  ножове	   INTB	  CN62B-‐2	  
Отичате	  на	  остатъчно	  количество	  конец	  на	  калерчета	  –ляво	   INTB	  CN64B-‐2	  
Отчитане	  на	  остатъчно	  количество	  конец	  на	  калерчето	  –	  дясно	   INTB	  CN64B-‐5	  
Бутон	  Старт	   INTB	  CN65B-‐3	  
Бутон	  за	  временен	  стоп	   INTB	  CN69B-‐1	  
Сензор	  за	  усилване	  на	  педала	   INTB	  CN75B-‐2	  
Отчитане	  на	  вдигане	  на	  ролката	   INTB	  CN83A-‐19	  
Отчитане	  за	  отворен	  щаплер	   INTB	  CN83B-‐13	  
Сензор	  за	  нулева	  позиция	  на	  щаплера	   INTB	  CN83B-‐15	  
Отчитане	  на	  вдигане	  на	  ъглов	  нож	  на	  фиксирана	  страна	  десен	  	   INTB	  CN79B	  
Отчитане	  на	  спускане	  на	  ъглов	  нож	  на	  фиксирана	  страна	  десен	   INTB	  CN80B	  
Отчитане	  на	  вдигане	  на	  ъглов	  нож	  на	  фиксирана	  страна	  ляв	   INTB	  CN81B	  
Отчитане	  на	  спускане	  на	  ъглов	  нож	  на	  фиксирана	  страна	  ляв	   INTB	  CN82B	  
Отчитане	  на	  вдигане	  на	  ъглов	  нож	  на	  подвижна	  страна	  десен	   MAIN	  CN125-‐2	  
Отчитане	  на	  спускане	  на	  ъглов	  нож	  на	  подвижна	  страна	  десен	   MAIN	  CN125-‐5	  
Отчитане	  на	  вдигане	  на	  ъглов	  нож	  на	  подвижна	  страна	  ляв	   MAIN	  CN	  126-‐2	  
Отчитане	  на	  спускане	  на	  ъглов	  нож	  на	  подвижна	  страна	  ляв	   MAIN	  CN	  126-‐5	  
Нулева	  позиция	  на	  мотора	  на	  индекса	  на	  фиксиращата	  страна	   MAIN	  CN	  127	  
Нулева	  позиция	  на	  мотора	  на	  индекса	  на	  подвижната	  страна	   MAIN	  CN128	  
Сензор	  за	  отчитане	  на	  ъгъла	  на	  капака	   INTB	  CN63B	  -‐2	  
	  


