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1. Parametry techniczne 
 

 

 

Napięcie zasilania prąd 1-fazowy, 220-240V 

Częstotliwość 50Hz / 60Hz 

Środowisko pracy 
temperatura: 5

0
 – 35

0
C 

wilgotność: 35% – 85% lub mniejsza 

Pobór mocy 210VA 

 

 

 

DDL-900A  ���� 

 
grubość materiału: 

S materiały lekkie i średnie 
 

 

 

 

 DDL-900A 

Zastosowanie materiały lekkie i średnie 

Maksymalna prędkość szycia 5 000 ścieg./min. 

Prędkość obcinania nici 300 ścieg./min. 

Długość ściegu 4mm 

Wznios stopki dociskowej  
(przy podnośniku kolanowym) 

13mm 

Igła* DBx1 (#14) #9 – #18, 134 (90Nm) 65Nm – 110Nm 

Oliwienie oryginalny olej JUKI: Nr 1 lub Machine Oil #7 

Poziom hałasu  

poziom ciśnienia akustycznego emisji (LpA) na stanowisku pracy  

przy prędkości szycia: 

− 4 000 ścieg./min.: ważony (A) 81.0 dB (w tym KpA = 2.5 dB) 

− 3 500 ścieg./min.: ważony (A) 80.0 dB (w tym KpA = 2.5 dB) 

pomiary zgodne z normą ISO 10821 – C.6.2 – ISO 11204 GR2 

 

Ustawienie fabryczne prędkości: 4 000 ścieg./min. 

* Rodzaj użytej igły zależy od wykonywanej operacji. 
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� Schemat stołu maszynowego 

 

 
 

 
4 x ø3.4 na spodniej powierzchni, głębokość 

20 (otwór wywiercić przy montażu) 
  2 ø3.5, głębokość 10 

 
położenie instalacyjne blokady szuflady  

(na odwrotnej stronie) 
  otwór ø40 ±0.5 

 otwór ø18   ø16, głębokość 30 

 otwór 3 ø13   C1.5 – C2.5 (tylko po stronie zawiasów) 

 2 ø3.5, głębokość 10    
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2. Montaż 
 

 

1. Instalacja 
 

 

 

Z uwagi na ciężar, maszynę powinny przenosić dwie 

osoby trzymając ją w sposób pokazany na rysunku 

obok. 

 

 

Uwaga 

Głowicę nie należy trzymać za koło ręczne . 

 

 

 

Z miejsca instalacji maszyny należy usunąć 

wszystkie przedmioty, zwłaszcza ostre  

(np. wkrętak).  

 

 

 

Miskę olejową należy ustawić tak, aby spoczywała 

na czterech rogach w wycięciach stołu.  

Przy pomocy gwoździ należy zamocować gumowe 

gniazda zawiasowe � do stołu maszynowego. 

 

 

Uwaga 

Nie należy kłaść żadnych przedmiotów w polu 

oznaczonym C. Położone tam np. nożyczki lub inne 

narzędzia mogą wpaść pomiędzy skrzynkę kontrolą 

i stół uszkadzając pokrywę skrzynki. 
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Do stołu maszynowego w jego części A (po stronie 

operatora) należy, przy pomocy gwoździ �, 

zamocować dwa gumowe gniazda � wspierające 

głowicę.  

Używając taśmy klejącej podgumowanej, należy 

zamocować dwa gumowe gniazda � amortyzujące 

głowicę maszyny na boku zawiasowym B i na  

tak zamocowanych gniazdach ustawić miskę 

olejową �.  

 

 

 

 

Zawias � należy zamocować w otworze łoża 

maszyny i ustawić głowicę na zawiasach � stołu 

oraz na podkładkach � znajdujących się w czterech 

rogach stołu. 

Następnie należy zainstalować pręt 	 podpierający 

głowicę.  

 

Uwaga 

Pręt 	 podpierający głowicę należy zamocować na 

stole maszynowym do oporu. Pręt stanowi element 

wyposażenia maszyny. 

Praca bez zamontowanego pręta 	 może być 

przyczyną uszkodzenia skrzynki kontrolnej i/lub 

wycieku oleju. 

 

 

2. Instalacja zadajnika 
 

 

 

Zadajnik mocowany jest do stołu maszynowego 

przy pomocy wkrętów �.  

Położenie instalacyjne zadajnika jest prawidłowe 

jeżeli pręt łączący ustawiony jest pionowo – 

prostopadle względem stołu. 

Po zamontowaniu zadajnika do stołu maszynowego 

należy odpowiednio ustawić głowicę maszyny. 
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3. Instalacja włącznika zasilania 
 

 

 

Należy pamiętać o prawidłowym uziemieniu maszyny (przewód zielono-żółty). 

Końcówki przewodów nie mogą się dotykać. 

Zamykając osłonę włącznika zasilania należy zwrócić uwagę, aby nie przyciąć przewodu. 

 

 

 

Uwaga 

Przed przystąpieniem do poniższych czynności nie 

należy wsadzać wtyczki przewodu zasilającego do 

gniazdka. 

 

W celu zainstalowania włącznika zasilania należy: 

− odkręcić śrubę � znajdującą się na boku osłony 

włącznika zasilania 

− otworzyć osłonę włącznika   

 

 

 

− przełożyć przewód � (40145128) oraz � 

(M6102461DAA) wejścia prądu zmiennego 

wychodzący ze skrzynki kontrolnej przez tylną 

część włącznika zasilania 

− związać przewód specjalną klamrą zaciskową � 

 

 

 

− dokręcić końcówki przewodu � (40145128) 

oraz � (M6102461DAA) wejścia prądu 

zmiennego za pomocą śrub w wyznaczonych 

miejscach włącznika 

− zamknąć osłonę włącznika zasilania dokręcając 

boczną śrubę �. 
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4. Podłączenie złączki 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do montażu zadajnika, odłączyć zasilanie  
i odczekać co najmniej 5 minut do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

Aby zapobiec uszkodzeniu maszyny, należy prawidłowo podłączyć wszystkie złączki.  
Podpięcie którejkolwiek z końcówek pod niewłaściwe gniazdko, grozi nie tylko awarią urządzenia,  
ale również wiąże się z ryzykiem urazu ciała operatora. 

Aby zapobiec urazom ciała należy dobrze zablokować złączki w gniazdach. 

Podłączając dodatkowe urządzenia, należy zawsze zapoznać się z instrukcją ich obsługi. 

 

 

 

Uwaga 

Przed przystąpieniem do poniższych czynności 

należy upewnić się, że wtyczka przewodu 

zasilającego nie jest podpięta do gniazdka 

sieciowego, a włącznik zasilania ustawiony jest  

w położeniu na OFF (wyłączony). 

 

 

Przewód � zadajnika oraz przewód � zasilający 

prądu zmiennego należy podłączyć do skrzynki 

kontrolnej (patrz: schemat podłączeń).  

 

 

Uwaga 

Złączki należy umieścić w portach do oporu. 

 

 

 
 

 

Przewód wychodzący ze skrzynki kontrolnej należy przełożyć przez specjalny otwór � i poprowadzić pod 

spodem stołu maszynowego. 

 

Położenie zarówno przewodu � zadajnika jak i przewodu � zasilającego należy zabezpieczyć mocując je pod 

spodem stołu maszynowego za pomocą klamer zaciskowych � wbijanych delikatnie w stół w miejscach 

wskazanych na ilustracji powyżej. 
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5. Instalacja wtyczki przewodu zasilającego 
 

 

Należy bezwzględnie podłączyć przewód uziomowy (zielono-żółty). 

Końcówki nie mogą się ze sobą stykać. 

 

 

Przewód zasilania należy podłączyć do wtyczki 

zasilania �, przewody niebieski i brązowy (1 ø) – do 

części zasilającej, a przewód zielono-żółty do części 

uziomowej.  

Uwaga 
Wtyczka zasilania � musi spełniać wszystkie standardy bezpieczeństwa. 

Przewód uziomowy (zielono-żółty) musi zostać podłączony do części uziomowej wtyczki. 

 

 

Należy upewnić się, że włącznik zasilania jest  

w położeniu na OFF (wyłączony), a następnie 

umieścić wtyczkę � przewodu zasilającego  

z włącznika zasilania w gniazdku. 

 

Uwaga 

Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy 

sprawdzić zgodność napięcia prądu zasilającego  

z parametrami określonymi przez producenta na 

skrzynce kontrolnej. 

Wtyczka � przewodu zasilającego może mieć różny 

kształt w zależności od maszyny, do której jest 

przeznaczona. 

 

6. Montaż pręta łączącego 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie i odczekać  
co najmniej 5 minut do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

W celu zamontowania pręta łączącego � należy, 

przy pomocy nakrętki �, zabezpieczyć jego 

położenie w otworze instalacyjnym dźwigni � 

pedału maszynowego. 
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7. Nawijanie nici bębenka 
 

 
 

W celu nawinięcia nici bębenka należy: 

− umieścić bębenek do oporu we wrzecionie � nawijarki bębenka 

− przewlec nić bębenka wychodzącą ze szpulki znajdującej się po prawej stronie stojaka na nici w sposób 

przedstawiony na rysunku 

− obwinąć nić kilkakrotnie wokół bębenka zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w przypadku 

bębenków aluminiowych należy po kilkakrotnym nawinięciu końcówki nici zgodnie z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara, dodatkowo nawinąć nić wychodzącą z naprężacza nici bębenka kilkakrotnie  

w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara) 

− wcisnąć zatrzask � nawijarki nici w kierunku A i uruchomić maszynę – bębenek będzie się obracał  

w kierunku C i nawijał nić; po zakończeniu nawijania, wrzeciono � nawijarki bębenka zatrzyma się 

automatycznie 

− wyjąć bębenek, a nić obciąć obcinaczem � 

− w celu dokonania regulacji ilości nawijanej nici, poluzować śrubę nastawczą � i przesunąć dźwignię � 

nawijarki bębenka: 

− w kierunku A, aby zmniejszyć ilość nawijanej nici 

− w kierunku B, aby zwiększyć ilość nawijanej nici 

− po dokonaniu regulacji, dokręcić śrubę nastawczą � 

− w przypadku gdy nić nie jest równo nawinięta na bębenek, poluzować śrubę 
 i przekręcić naprężacz � 

nici bębenka w celu dokonania regulacji wysokości ustawienia krążka naprężacza: 

− standardowo, środek bębenka powinien znajdować się na tej samej wysokości co środek krążka 	 

naprężacza nici 

− gdy w dolnej części bębenka nawijana jest zbyt duża ilość nici, przesunąć krążek 	 w kierunku D 

− gdy w górnej części bębenka nawijana jest zbyt duża ilość nici, przesunąć krążek 	 w kierunku E 

− po dokonaniu regulacji, dokręcić śrubę 
 

− w celu dokonania regulacji naprężenia na nawijarce bębenka, przekręcić nakrętkę � naprężacza nici. 

 
Uwaga 

Aby rozpocząć nawijanie nici na bębenek, nić pomiędzy bębenkiem a krążkiem 	 naprężacza nici powinna 

być naprężona.  

W przypadku nawijania nici na bębenek gdy maszyna nie szyje, należy zdjąć nić igłową z podciągacza nici,  

a  bębenek – z chwytacza. 

Skutkiem nieprawidłowego kierunku nawijania nici może być poluzowanie nici ciągniętej ze stojaka na nici 

oraz zaplątywanie się nici na kole ręcznym. 
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8. Regulacja wysokości ustawienia podnośnika kolanowego 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie i odczekać  
co najmniej 5 minut do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

 

Standardowy wznios stopki dociskowej przy 

pomocy dźwigni kolanowej wynosi 10mm. 

 

Aby zwiększyć wznios stopki maksymalnie do 

13mm należy odpowiednio przekręcić śrubę 

regulacyjną �. 

 

Gdy stopka dociskowa � jest podniesiona powyżej 

10mm, należy sprawdzić czy dolna krawędź 

igielnicy � w najniższym położeniu nie uderza  

o stopkę �. 

 

 

9. Montaż stojaka na nici 
 

 

 

Stojak na nici należy zmontować, a następnie 

ustawić na stole maszynowym w specjalnym 

otworze instalacyjnym dokręcając nakrętkę 

zabezpieczającą �.  
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10. Oliwienie 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny  
nie należy podłączać zasilania przed zakończeniem oliwienia. 

W przypadku przedostania się oleju do oczu lub innych części ciała,  
należy natychmiast przemyć te miejsca wodą.  

Wypicie oleju może wywołać biegunkę lub wymioty.  
Olej należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

 
 

1 Niedobór lub brak  

(na wysokości linii dolnej/min. 

 lub poniżej) 

2 Dolna granica 

(na wysokości linii dolnej/min. 

) 

  

(gdy czerwona linia  jest 

widoczna, należy uzupełnić 

olej) 

(po dolaniu oleju, czerwona 

linia  nie jest widoczna ) 

3 Górna granica 

(na wysokości linii 

górnej/maks. ) 

4 Nadmiar 

(przekroczona linia górna/ 

maks. ) 

  

(gdy linia niebieska  znajduje 

się na wysokości linii górnej – 

maksymalnej , poziom oleju 

osiąga górną granicę) 

(dodanie oleju w sytuacji gdy 

poziom płynu już przekracza 

linię górną – maksymalną , 

powoduje że nie jest widoczna 

ani linia , ani linia ) 
 

Przed uruchomieniem maszyny należy zdjąć 

gumową zatyczkę � znajdującą się w górnej części 

ramienia maszyny i przy pomocy lejka � wlać olej.  

Ilość oleju w maszynie można obserwować przez 

okienko kontrolne  w górnej powierzchni łoża 

maszyny, przy czym sprawdzenia należy dokonywać 

gdy maszyna nie pracuje.  

Na okienku zaznaczone są dwie linie: 

− linia górna – maksymalnego poziomu oleju –  

− linia dolna – minimalnego poziomu oleju – . 

Olej należy wlewać aż niebieska linia  znajdzie się 

na wysokości linii górnej  (przypadek 3). 

Wówczas w zbiorniku znajduje się 450cm
3
 płynu. 

Po uruchomieniu maszyny należy obserwować 

cyrkulację oleju w okienku kontrolnym �. Ilość 

rozpryskiwanego oleju nie jest powiązana z ilością 

oleju w zbiorniku. 

Jeżeli ilość oleju osiągnie dolną linię  lub znajdzie 

się poniżej tej linii, w okienku  widoczna będzie 

linia czerwona , co oznacza niedobór lub brak 

oleju (przypadek 1). Jeżeli linia czerwona  pojawi 

się po zakończeniu operacji szycia, należy uzupełnić 

olej, aby przywrócić stan 3). 

 

Uwaga 

W przypadku uruchamiania maszyny po raz 

pierwszy lub po dłuższym okresie postoju, należy 

szyć na maszynie z prędkością nieprzekraczającą  

2 000 ścieg./min. 

Do oliwienia należy używać jedynie oryginalnego 

oleju JUKI: New Defrix Oil Nr 1 (nr kat. 40157520) 

lub Machine Oil #7 (nr kat. 40102087 lub 

40148329). 

Nie należy oliwić maszyny olejem zużytym lub 

zanieczyszczonym. 

Jeżeli ilość oleju przekracza poziom maksymalny 

(linię ), może wystąpić jego wyciek. 
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Olej może wyciekać podczas transportu maszyny, 

dlatego w takiej sytuacji należy usunąć olej 

odkręcając  korek  spustowy �. 

 

 

 

11. Regulacja ilości dostarczanego oleju (rozpryskiwanie się oleju) 
 

 

 

Wykonując czynności sprawdzające rozpryski oleju należy zachować szczególną ostrożność  
gdyż operacja ta wymaga, aby chwytacz obracał się z bardzo dużą prędkością. 

 

 

� Sprawdzenie ilości oleju dostarczanego do chwytacza (rozpryskiwanie się oleju) 
 

Kartka papieru jako metoda sprawdzania  

ilości oleju doprowadzanego do chwytacza 

 

 

Położenie, w którym sprawdzana jest  

ilość oleju doprowadzanego do chwytacza 

 

 
 

W celu wykonania testu należy zdjąć płytkę przesuwną i umieścić kartkę papieru pod chwytaczem  

w odległości od 3 do 10mm. Podczas operacji należy zachować szczególną ostrożność, aby pracujący na 

wysokich obrotach chwytacz nie uraził palców. 

 

W celu sprawdzenia ilości oleju dostarczanego do chwytacza należy: 

− jeżeli maszyna nie jest wystarczająco rozgrzana do pracy, uruchomić ją na biegu jałowym na około  

3 minuty 

− niezwłocznie po zatrzymaniu się maszyny, umieścić kawałek papieru pod chwytaczem  

− sprawdzić czy w zbiorniku olejowym znajduje się odpowiednia ilość oleju tj. pomiędzy górną (HIGH)  

i dolną (LOW) linią znacznika 

− po około 5 sekundach sprawdzić ślady oleju na papierze (odmierzając czas przy pomocy zegarka). 
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� Regulacja ilości oleju dostarczanego do chwytacza 
 

 

 

W celu dokonania regulacji ilości oleju 

dostarczanego do chwytacza należy odchylić 

głowicę maszynową i przekręcić śrubę regulacyjną 

na przedniej tulei dolnego wałka: 

− w kierunku „+” tj. , aby zwiększyć ilość oleju 

− w kierunku „-” tj. , aby zmniejszyć ilość oleju. 

 

Po dokonaniu regulacji ilości oleju doprowadzanego 

do chwytacza należy uruchomić maszynę na biegu 

jałowym na około 30 sekund, aby sprawdzić 

faktyczną ilość oleju na chwytaczu. 

 

 

 

� Ślady świadczące o prawidłowej ilości oleju 
 

 

Odpowiednia ilość oleju (mała) 

 

 

Odpowiednia ilość oleju (duża) 

 

 
 

 

Ilość oleju doprowadzanego do chwytacza zależy od warunków szycia. Nie należy jednak nadmiernie 

zwiększać lub zmniejszać ilości oleju doprowadzanego do chwytacza. Jeżeli ilość oleju będzie zbyt mała, 

chwytacz będzie się zacinał (blokował) i przegrzewał; jeżeli natomiast ilość oleju będzie zbyt duża – nici będą 

zabrudzone  a  materiał  poplamiony. 

 

Ilość oleju doprowadzanego do chwytacza należy sprawdzać metodą kartki papieru trzykrotnie (na trzech 

kartkach papieru), a wyniki trzech kolejnych prób powinny być identyczne. 
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� Sprawdzenie ilości oleju dostarczanego do elementów płyty czołowej 
 

 

Kartka papieru jako metoda sprawdzania  

ilości oleju doprowadzanego  

do elementów płyty czołowej 

 

 

Położenie, w którym sprawdzana jest  

ilość doprowadzanego oleju 

 

 
 

W celu wykonania testu należy zdjąć płytę czołową i zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć dźwigni 

podciągacza nici. 

 

W celu sprawdzenia ilości oleju dostarczanego do części pod płytą czołową należy: 

− jeżeli maszyna nie jest wystarczająco rozgrzana do pracy, uruchomić ją na biegu jałowym na około  

3 minuty 

− niezwłocznie po zatrzymaniu się maszyny, umieścić kawałek papieru pod podciągaczem nici 

− sprawdzić czy w zbiorniku olejowym znajduje się odpowiednia ilość oleju tj. pomiędzy górną (HIGH)  

i dolną (LOW) linią znacznika 

− po około 10 sekundach sprawdzić ślady oleju na papierze (odmierzając czas przy pomocy zegarka). 

 

 

 

���� Regulacja ilości oleju dostarczanego do elementów płyty czołowej 
 

 

 

W celu dokonania regulacji ilości oleju 

dostarczanego do podciągacza nici oraz korby � 

igielnicy należy przekręcić sworzeń �: 

− w kierunku do korby � igielnicy tj. w kierunku 

, aby zmniejszyć ilość oleju (aby ustawić ilość 

dostarczanego oleju na poziomie minimalnym, 

znacznik punktowy  powinien znajdować się 

jak najbliżej korby �) 

− w kierunku od korby � igielnicy tj. w kierunku 

, aby zwiększyć ilość oleju (aby ustawić ilość 

dostarczanego oleju na poziomie maksymalnym, 

znacznik punktowy  powinien znajdować się 

jak najdalej od korby �, po przeciwnej stronie). 
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���� Ślady świadczące o prawidłowej ilości oleju 
 

 

Odpowiednia ilość oleju (mała) 

 

 

Odpowiednia ilość oleju (duża) 

 

 
 

Ilość oleju doprowadzanego do części pod płytą czołową zależy od warunków szycia. Nie należy jednak 

nadmiernie zwiększać lub zmniejszać ilości doprowadzanego oleju. Jeżeli ilość oleju będzie zbyt mała, części 

będą się zacinać (blokować) i przegrzewać; jeżeli natomiast ilość oleju będzie zbyt duża – nici będą 

zabrudzone  a  materiał  poplamiony. 

Ilość doprowadzanego oleju należy sprawdzać metodą kartki papieru trzykrotnie (na trzech kartkach papieru), 

a wyniki trzech kolejnych prób powinny być identyczne. 

 

 

12. Montaż igły 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

 

Rodzaj igły zależy od grubości nici i rodzaju szytego 

materiału. 

W celu zainstalowania igły w uchwycie należy: 

− obracając koło ręczne ustawić igielnicę  

w najwyższym położeniu 

− poluzować wkręt � mocujący igłę 

− trzymając igłę � zwróconą wcięciem   

w prawą stronę (w kierunku ), umieścić ją do 

oporu w otworze mocowania igły 

− mocno dokręcić wkręt � 

− sprawdzić czy długi rowek  igły zwrócony jest  

w lewą stronę, w kierunku . 

 

Uwaga 

Przy szyciu nićmi z włókien poliestrowych, jeżeli wcięta część igły będzie zwrócona w kierunku operatora, 

tworzone pętelki nici nie będą równe, a nić może się strzępić lub zrywać. W takim przypadku zaleca się założyć 

igłę w taki sposób, aby jej wcięta część zwrócona była lekko do tyłu.  
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13. Instalacja bębenka w kasetce bębenka 
 

 

 

W celu zamontowania bębenka w kasetce należy: 

− umieścić bębenek w kasetce 

− przeciągnąć nić bębenka przez szczelinę   

w kasetce, a następnie wyciągnąć ją w kierunku 

 tak, aby przeszła pod sprężyną naprężacza  

i wyszła nacięciem  

− sprawdzić czy przy wyciąganiu nici, bębenek 

obraca się w kierunku wskazanym strzałką. 

 

 

14. Regulacja długości ściegu 
 

 

 

W celu dokonania regulacji długości ściegu należy 

przekręcić pokrętło regulacyjne � z podziałką 

zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub 

przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 

tak, aby wskazanie podziałki odpowiadające 

żądanej długości ściegu (w milimetrach) znajdowało 

się w jednej linii ze znacznikiem  na ramieniu 

maszyny. 

 

 

15. Regulacja docisku stopki 
 

 

 

W celu dokonania regulacji docisku stopki należy 

poluzować nakrętkę � i przekręcić pokrętło  

regulacyjne � sprężyny dociskowej: 

− zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara  

(w kierunku ), aby zwiększyć docisk stopki 

− przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 

zegara (w kierunku ), aby zmniejszyć docisk 

stopki. 

Po dokonaniu regulacji należy dokręcić nakrętkę �. 

 

Standardowy wznios pokrętła regulacyjnego 

sprężyny dociskowej wynosi od 29 do 32mm. 
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16. Dźwignia ręczna wzniosu stopki dociskowej 
 

 

 

W celu utrzymania podniesionej stopki dociskowej 

należy przesunąć dźwignię ręczną w górę.  

 

Aby obniżyć stopkę dociskową do położenia 

wyjściowego należy opuścić dźwignię ręczną. 

 

 

 

17. Regulacja wysokości ustawienia igielnicy 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

 

W celu dokonania regulacji igielnicy należy 

poluzować śrubę nastawczą � i odpowiednio 

ustawić wysokość igielnicy lub kąt nachylenia stopki 

dociskowej. 

 

Po dokonaniu regulacji należy dokręcić śrubę 

nastawczą �.   
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18. Nawlekanie głowicy maszynowej 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 
 

19. Regulacja naprężenia nici 
 

 

� Regulacja nici igłowej 
 

W celu dokonania regulacji długości nici igłowej  

pozostałej po obcięciu należy przekręcić nakrętkę  

nr 1 � naprężacza nici: 

− zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara  

(w kierunku ), aby zmniejszyć długość nici 

− przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 

(w kierunku ), aby zwiększyć długość nici. 
 

W celu dokonania regulacji naprężenia nici igłowej 

należy przekręcić nakrętkę nr 2 � naprężacza nici: 

− zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara  

(w kierunku ), aby zwiększyć naprężenie nici 

− przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 

(w kierunku ), aby zmniejszyć naprężenie nici. 

� Regulacja nici bębenka 
 

W celu dokonania regulacji naprężenia nici bębenka należy przekręcić śrubę regulacyjną �: 

− zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w kierunku ), aby zwiększyć naprężenie nici 

− przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara (w kierunku ), aby zmniejszyć naprężenie nici. 
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20. Regulacja sprężyny podciągacza nici 
 

 

 

� Regulacja skoku sprężyny podciągacza nici 
 

W celu dokonania zmiany skoku sprężyny � 

podciągacza nici należy poluzować śrubę nastawczą 

� i przekręcić pręt � naprężacza: 

− zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara  

(w kierunku ), aby zwiększyć skok sprężyny 

− przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 

zegara (w kierunku ), aby zmniejszyć skok 

sprężyny. 

 

� Regulacja docisku (naprężenia) sprężyny podciągacza nici 
 

W celu dokonania regulacji docisku sprężyny � podciągacza nici należy: 

− poluzować śrubę nastawczą � 

− zdjąć zestaw naprężacza 
 

− poluzować śrubę nastawczą � 

− przekręcić pręt �naprężacza: 

− zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w kierunku ), aby zwiększyć docisk sprężyny 

− przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara (w kierunku ), aby zmniejszyć docisk sprężyny. 

 

 

 

21. Regulacja skoku podciągacza nici 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

 

W przypadku szycia materiałów ciężkich (grubych), 

należy przesunąć prowadnik � nici w lewo  

(w kierunku ), aby zwiększyć ilość nici wyciąganej 

przez podciągacz. 

 

W przypadku szycia materiałów lekkich (cienkich), 

należy przesunąć prowadnik � nici w prawo  

(w kierunku ), aby zmniejszyć ilość nici 

wyciąganej przez podciągacz. 

 

W standardowym położeniu prowadnika nici, 

środek śruby powinien znajdować się na wysokości 

linii znacznika  na prowadniku �. 
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22. Regulacja synchronizacji pracy igły i chwytacza 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

 

 
 

 Wymiar F (mm) 

DDL-900A 0.04 – 0.10 
 

� Regulacja wysokości ustawienia igielnicy 
 

W celu dokonania regulacji należy:  

− obracając koło ręczne ustawić igielnicę  

w najniższym położeniu 

− poluzować śrubę nastawczą � 

w przypadku igły DB/DP: 

− ustawić znacznik liniowy  igielnicy � na 

wysokości dolnego końca dolnej tulei � igielnicy 

− dokręcić śrubę nastawczą � 

w przypadku igły DA: 

− ustawić znacznik liniowy  igielnicy � na 

wysokości dolnego końca dolnej tulei � igielnicy 

− dokręcić śrubę nastawczą � 

 

� Regulacja położenia chwytacza � 

 

W celu dokonania regulacji należy:  

− poluzować trzy śruby nastawcze chwytacza 

w przypadku igły DB/DP: 

− przekręcając koło ręczne ustawić znacznik 

liniowy  na opuszczanej igielnicy � na 

wysokości dolnego końca dolnej tulei � igielnicy 

w przypadku igły DA: 

− przekręcając koło ręczne ustawić znacznik 

liniowy  na opuszczanej igielnicy � na 

wysokości dolnego końca dolnej tulei � igielnicy 

− ustawić czubek  chwytacza 
 na wysokości osi 

symetrii igły � 

− ustawić prześwit wielkości F pomiędzy igłą �  

i chwytaczem � 

− dokręcić trzy śruby nastawcze chwytacza. 

 
Uwaga 

Jeżeli prześwit pomiędzy czubkiem chwytacza i igłą jest mniejszy od wskazanego powyżej, czubek chwytacza 

może ulec uszkodzeniu. Jeżeli natomiast prześwit będzie zbyt duży, może wystąpić przepuszczanie ściegów. 
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23. Regulacja wysokości ustawienia ząbków transportu 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

W celu dokonania regulacji wysokości ustawienia 

ząbków transportu należy: 

− poluzować śrubę � na korbie � 

− przesunąć pręt transportowy odpowiednio  

w górę lub w dół 

− dokręcić śrubę �. 

 

Uwaga 

Jeżeli docisk będzie niewystarczający, ruch części 

widlastej ząbków będzie utrudniony. 

 

 

24. Regulacja kąta nachylenia ząbków transportu 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

 

Standardowe nachylenie ząbków transportu (ząbki 

transportu w położeniu poziomym) uzyskiwane jest 

poprzez ustawienie znacznika punktowego  na 

wałku pręta transportu w jednej linii ze znacznikiem 

punktowym  na ramieniu wahliwym � 

transportu.  

Jeżeli podczas podawania materiał marszczy się  

i ściąga należy odchylić przednią część ząbków do 

góry. W tym celu należy poluzować śrubę 

nastawczą i przy pomocy wkrętaka przekręcić 

wałek pręta transportu o 90
0
 w kierunku 

wskazanym strzałką.  

Jeżeli materiał nie jest podawany równo należy 

odchylić przednią część ząbków do dołu. W tym 

celu należy poluzować śrubę nastawczą i przy 

pomocy wkrętaka przekręcić wałek pręta 

transportu o 90
0
 w kierunku przeciwnym do 

wskazanego strzałką.      

 

Uwaga 

Każda zmiana kąta nachylenia ząbków transportu powoduje zmianę wysokości ich ustawienia.  

Po regulacji nachylenia ząbków należy sprawdzić  czy wysokość  ich ustawienia jest prawidłowa. 
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25. Regulacja synchronizacji mechanizmu transportu 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

 
 

 

W celu dokonania regulacji synchronizacji 

mechanizmu transportu należy: 

− zdjąć gumową zatyczkę � znajdującą się  

w górnej części ramienia maszyny 

− przez otwór  poluzować śruby nastawcze �  

i � na krzywce � mimośrodu transportu 

− przekręcić krzywkę � mimośrodu transportu: 

− w kierunku wskazanym strzałką, aby 

przyspieszyć transport w stosunku do ruchu 

igły i zapobiec nierównemu podawaniu 

materiału 

− w kierunku przeciwnym do wskazanego 

strzałką, aby opóźnić transport w stosunku 

do ruchu igły i tym samym zwiększyć 

naprężenie ściegu  

− po dokonaniu regulacji, dokręcić śruby 

nastawcze � i �.  

 

 

Przy standardowej synchronizacji, gdy ząbki 

transportu schodzą poniżej płytki ściegowej, górna 

powierzchnia ząbków oraz górna krawędź oczka  

w igle powinny być w równej linii z górną 

powierzchnią płytki ściegowej. 

 

 

Uwaga 

Krzywkę mimośrodu transportu nie można 

przesuwać zbyt daleko, gdyż może to spowodować 

złamanie igły. 
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26. Nóż stały 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

Jeśli nóż stały � jest stępiony, należy go naostrzyć  

w sposób przedstawiony na rysunku A i ponownie 

założyć we właściwym położeniu. Podczas ostrzenia 

noża należy zachować szczególną ostrożność. 

 

Przesunięcie noża stałego z położenia 

standardowego w kierunku  powoduje 

zwiększenie długości nici pozostałej po obcięciu. 

 

Natomiast przesunięcie noża stałego z położenia 

standardowego w kierunku  powoduje skrócenie 

nici pozostałej po obcięciu. 

 

 

27. Regulacja siły docisku oraz skoku pedału maszynowego 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

� Regulacja docisku przedniej części  
     pedału maszynowego 
 

Regulacja docisku przedniej części pedału 

maszynowego dokonywana jest poprzez zmianę 

położenia sprężyny � regulacji docisku pedału: 

− zawieszenie sprężyny po lewej stronie zmniejsza 

docisk 

− zawieszenie sprężyny po prawej stronie zwiększa 

docisk. 

 

� Regulacja docisku tylnej części pedału maszynowego 
 

Regulacja docisku tylnej części pedału maszynowego dokonywana jest poprzez przekręcenie śruby 

regulacyjnej �: 

− wkręcenie śruby zwiększa docisk 

− odkręcenie śruby zmniejsza docisk. 

 

� Regulacja skoku pedału maszynowego 
 

Skok pedału maszynowego zwiększy się gdy pręt łączący � umieszczony zostanie w prawym otworze. 
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28. Regulacja ustawienia pedału maszynowego 
 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny należy,  
przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłączyć zasilanie  
i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania pracy silnika. 

 

 

 

� Mocowanie pręta łączącego 
 

W celu zamocowania pręta łączącego � należy 

przesunąć pedał maszynowy � w prawo lub  

w lewo tak, aby dźwignia � kontroli silnika i pręt 

łączący � były wyprostowane. 

 

 

� Regulacja kąta ustawienia  
     pedału maszynowego  
 

Odchylenie pedału maszynowego można 

swobodnie regulować poprzez zmianę długości 

pręta łączącego �. 

W celu dokonania regulacji należy poluzować śrubę 

� i ustawić żądaną długość pręta łączącego �. 

 

 

 

29. Znaczniki punktowe na kole ręcznym 
 

 

 

W celu ustawienia położenia zatrzymania igielnicy 

w górze należy ustawić znacznik punktowy � 

znajdujący się na pokrywie w jednej linii z białym 

znacznikiem punktowym � na kole ręcznym. 

 

W celu ustawienia synchronizacji krzywki obcinacza 

nici należy ustawić znacznik punktowy � 

znajdujący się na pokrywie w jednej linii  

z czerwonym znacznikiem punktowym � na kole 

ręcznym.  
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3. Instrukcje dla operatora 
 

 

1. Obsługa maszyny szwalniczej 
 

 

 

Aby włączyć zasilanie należy nacisnąć włącznik � 

ustawiając go w położeniu na ON. Włącznik jest 

włączony jeżeli część „I” przełącznika jest wciśnięta. 

Jeżeli wciśnięta jest część „o”, włącznika zasilania 

jest wyłączony (OFF). 

 

Uwaga 

Jeżeli po włączeniu zasilania dioda LED panelu 

operacyjnego nie zaświeci się, należy niezwłocznie 

odłączyć zasilanie, aby odciąć dopływ prądu do 

urządzenia, a następnie sprawdzić czy napięcie 

prądu jest właściwe. Ponownie zasilanie można 

włączyć dopiero po upływie co najmniej 2-3 minut. 

 

Jeżeli igielnica nie znajduje się w górnym położeniu, 

po włączeniu zasilania automatycznie przejdzie do 

górnego położenia. 

 

Uwaga 

W momencie włączania zasilania, nie należy zbliżać 

rąk lub innych przedmiotów w obszar pracy igły.  

 

Wyróżnić można cztery położenia pedału maszynowego: 
 

 

Lekkie dociśnięcie przedniej części � pedału 

maszynowego uruchamia pracę maszyny na niskich 

obrotach odpowiadających sile docisku.  

Mocniejsze dociśnięcie przedniej części � pedału 

maszynowego powoduje, że maszyna zaczyna szyć 

przy dużej prędkości (jeżeli włączony jest 

przełącznik szycia ściegiem wstecznym, maszyna 

zacznie szyć z dużą prędkością dopiero gdy wykona 

zadane szycie ściegiem wstecznym). 

 

Powrót pedału do położenia neutralnego zatrzymuje pracę maszyny z igłą w górnym lub dolnym położeniu. 

Silne dociśnięcie (do końca) tylnej części � pedału maszynowego umożliwia wykonanie obcięcia nici.   

W przypadku zastosowania automatycznego podnośnika stopki (mechanizm AK), występuje dodatkowe 

przełączenie pomiędzy położeniem dla zatrzymania a położeniem dla wykonania obcięcia nici: 

gdy tylna część pedału maszynowego � zostanie lekko wciśnięta, stopka dociskowa podnosi się; dalsze 

dociśnięcie pedału maszynowego � uaktywnia obcięcie nici. 
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Panel sterowania 
 na głowicy maszynowej 

umożliwia wybór różnych wzorów szycia np. ściegu 

wstecznego na początku lub na końcu szycia. 

 

 

 

Aby wykonać szycie ściegiem wstecznym należy 

nacisnąć jednodotykowy przełącznik 	 szycia do 

tyłu. 

 

 

Po zakończeniu operacji szycia należy upewnić się, że maszyna zatrzymała się. Dopiero wówczas należy 

odłączyć zasilanie ustawiając włącznik � w położeniu na OFF. 

 

 

Uwaga 

Jeżeli maszyna nie jest używana przez dłuższy okres czasu należy dodatkowo wyciągnąć wtyczkę przewodu 

zasilającego z gniazdka. 
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2. Ustawienie głowicy maszynowej 
 

 

Poniższe ustawienie wykonywane jest fabrycznie, przed wysłaniem do klienta. Powtórzenie poniższych 

czynności wymagane jest każdorazowo m.in. przy wymianie skrzynki kontrolnej. 

 

 

 

W celu ustawienia głowicy maszynowej należy: 

− wywołać funkcję nr 95 (patrz: 3.6. Ustawienie 

funkcji) 

 

 

 

− nacisnąć przycisk   

− za pomocą przycisków  oraz  � wybrać 

odpowiedni typ głowicy maszynowej: 

 

dL90 dla modelu DDL-900A 
 

 

 

 

− po wybraniu żądanego typu głowicy, ponownie 

nacisnąć przycisk  , aby zatwierdzić 

ustawienie – system automatycznie dostosuje się 

do wybranej opcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 

 30

 

3. Panel operacyjny wbudowany w głowicę maszynową 

 

� 
 

umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego ściegu wstecznego  

(szycia do tyłu) na początku szycia 

� 
 

umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego ściegu wstecznego  

(szycia do tyłu) na końcu szycia 

� 
 

umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego podwójnego  

ściegu wstecznego (szycia do tyłu) na początku szycia 

� 
 

umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego podwójnego  

ściegu wstecznego (szycia do tyłu) na końcu szycia 


 
 

umożliwia włączenie lub wyłączenie wzoru szycia ściegiem wstecznym  

	 
 

umożliwia włączenie lub wyłączenie wzoru szycia na zakładkę 

� 
 

umożliwia włączenie lub wyłączenie wzoru szycia o zadanych, stałych wymiarach 

� 
 

� 
 

umożliwia zmianę ustawień wyświetlanych na ekranie panelu 

 
 

umożliwia wykonanie funkcji wyrównywania ściegu co pół ściegu 

  
umożliwia włączenie lub wyłączenie szycia w trybie automatycznym 

  
umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji miękkiego (wolnego) startu 

  
umożliwia ustawienie położenia zatrzymania igły: w górze lub w dole 

  
umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji obcinania nici 

 
 

umożliwia przełączanie pomiędzy trybem operacyjnym i trybem ustawień funkcji 

 
 

umożliwia zatwierdzenie operacji w trybie ustawień funkcji 
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4. Wybór wzoru szycia 
 

 

Uwaga 

W przypadku paneli operacyjnych innych niż model wbudowany w głowicę maszynową, należy zapoznać się  

z Instrukcją obsługi danego panelu. 

 

 

� Wzór szycia ściegiem wstecznym 
 

Istnieje możliwość osobnego zaprogramowania ściegu wstecznego na początku i na końcu szycia. 

 

 

W celu ustawienia wzoru szycia ściegiem 

wstecznym należy: 

− nacisnąć przycisk  
, aby włączyć/wyłączyć 

funkcję szycia ściegiem wstecznym – gdy funkcja 

jest włączona, dioda świetlna LED  świeci się, 

a w części A ekranu pojawia się informacja  

o liczbie ściegów na początku i na końcu szycia 

− przy pomocy przycisków  � zmienić 

liczbę ściegów dla wybranego procesu A, B, C 

lub D (regulacja w zakresie od 0 do 15); liczba 

ściegów przypisana do danego procesu 

wyświetlana jest na ekranie A od lewej do 

prawej (od A do D). 

 

− nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny określający rodzaj ściegu wstecznego: 
 

� 
 

ścieg wsteczny na początku szycia 

� 
 

ścieg wsteczny na końcu szycia 

� 
 

podwójny ścieg wsteczny na początku szycia 

� 
 

podwójny ścieg wsteczny na końcu szycia 

 

 

Uwaga 

Sposób wpisania ilości ściegów dla danego procesu przekraczającej liczbę jednocyfrową 9: 

A = 10, b = 11, c = 12, d = 13, E = 14, F = 15. 
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� Wzór szycia na zakładkę 
 

 

A = liczba ściegów przy szyciu normalnym (wartość od 0 do 15) 

B = liczba ściegów przy szyciu wstecznym (wartość od 0 do 15) 

C = liczba ściegów przy szyciu normalnym (wartość od 0 do 15) 

D = liczba powtórek (wartość od 0 do 15) 

 

Uwaga 

Gdy wartość parametru D (liczba powtórek) wynosi 5, kolejne 

operacje szycia wykonywane są w następującej kolejności: 

A�B�C�B�C. 

Sposób wpisania ilości ściegów dla danego procesu 

przekraczającej liczbę jednocyfrową 9: 

A = 10, b = 11, c = 12, d = 13, E = 14, F = 15. 

 

W celu ustawienia wzoru szycia ściegiem na zakładkę należy: 

− nacisnąć przycisk  	, aby włączyć/wyłączyć funkcję szycia na zakładkę – gdy funkcja jest włączona, 

dioda świetlna LED  świeci się 

− przy pomocy przycisków   � zmienić liczbę ściegów dla wybranego procesu A, B, C lub D. 

 

 

� Wzór szycia o stałych wymiarach 
 

 

W celu ustawienia prostego wzoru szycia należy: 

− nacisnąć przycisk  �, aby włączyć/wyłączyć funkcję szycia wzorem o zadanych, stałych wymiarach – 

gdy funkcja jest włączona, dioda świetlna LED  świeci się 

− ponownie nacisnąć przycisk  �, aby przełączyć się na proces E  

− przy pomocy przycisków   � zmienić liczbę ściegów dla procesu E (regulacja w zakresie od 0  

do 999). 

 

 

W celu ustawienia wzoru szycia etykiet należy: 

− nacisnąć przycisk  �, aby włączyć/wyłączyć funkcję szycia etykiet – gdy funkcja jest włączona, dioda 

świetlna LED  świeci się 

− naciskać przycisk  �, aby przełączać się pomiędzy procesami od E do H  

− przy pomocy przycisków   � zmienić liczbę ściegów dla wybranego procesu E, F, G lub H. 
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5. Ustawienia jednodotykowe 
 

 

Część ustawień funkcji można zmienić w prosty sposób przy opcji szycia normalnego w ramach tzw. procedury 

jednodotykowej.  
 

 

W celu wykonania ustawień jednodotykowych 

należy: 

− przytrzymać wciśnięty przez co najmniej  

2 sekundy przycisk  , aby przełączyć 

panel na tryb ustawień funkcji 

− jeżeli wskazanie na ekranie nie zmieni się, 

ponownie przytrzymać wciśnięty przycisk . 

 

Funkcje, dla których możliwa jest opcja jednodotykowego wyboru: 
 

SPd ( ) prędkość szycia 

Gdy funkcja nr 20 ustawiona jest na „0”: nip ( ) 

Gdy funkcja nr 20 ustawiona jest na „1”: Wip ( ) 

zacisk nici (wiper – odrzutnik nici):  

ON / OFF (włączony / wyłączony) 

TrM ( ) 
obcięcie nici po szyciu automatycznym:  

ON / OFF (włączone / wyłączone) 

n. ( ) ustawienie funkcji 

 

Kolejność ustawień na przykładzie funkcji Wip: 
 

 

− przy pomocy przycisków   � wybrać żądaną funkcję np. WiP 

− nacisnąć przycisk   – na wyświetlaczu pojawi się bieżąca wartość 

wybranej funkcji np. on 

− przy pomocy przycisków   � zmienić wartość ustawienia na oFF 

− nacisnąć przycisk  , aby zatwierdzić wybór 

− nacisnąć przycisk  , aby zakończyć ustawienia jednodotykowe. 

 

Uwaga 

W przypadku wybrania opcji (n.) tj. ustawienia funkcji, przycisk   nie umożliwia zakończenia procedury. 

W tym przypadku, po dokonaniu ustawień należy nacisnąć przycisk  �.  

Przed ponownym włączeniem zasilania należy odczekać co najmniej 10 sekund. Przy natychmiastowym 

włączeniu zasilania, maszyna może nie pracować normalnie.    
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6. Ustawienie funkcji 
 

 

 

W celu uaktywnienia trybu ustawień funkcji należy: 

− włączyć zasilanie jednocześnie trzymając 

wciśnięty przycisk   – na ekranie pojawi 

się wskazanie „n.”; wartość liczbowa 

wyświetlana w prawej części ekranu odnosi się 

do ostatnio wybranego numeru funkcji  

(w przykładzie – 96 odpowiadające funkcji 

maksymalnej prędkości szycia) 

− przy pomocy przycisków   � wybrać 

żądany numer funkcji 

  

 

Uwaga 

Przyciski  �’ (dwie pary z lewej 

strony) umożliwiają zmianę ustawień w tzw. 

trybie szybkiego podawania (transportu). 

 

 

 

− nacisnąć przycisk  , aby zatwierdzić – 

ustawienie wyświetlane jest na ekranie  

(w przykładzie – funkcja nr 96 i przypisana do 

niej wartość 4 000) 

− przy pomocy przycisków   � zmienić 

wartość ustawienia danej funkcji 

− nacisnąć przycisk  , aby zatwierdzić wybór 

– na ekranie pojawia się widok początkowy 

− powtórzyć powyższe czynności, aby dokonać 

zmian ustawień dla innych funkcji 

− po zakończeniu ustawień, nacisnąć przycisk 

 � – maszyna powróci do normalnego 

trybu pracy. 
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7. Funkcja wspierająca produkcję 
 

Funkcja wspierająca produkcję składa się z trzech różnych funkcji: funkcji licznika operacji szycia, funkcji 

licznika bębenka oraz funkcji licznika ściegów.  

 

 

W celu wykonania podstawowych działań na 

trybach wspierających produkcję należy przy 

ustawionej opcji szycia normalnego, nacisnąć 

przycisk   – diody LED , ,  i  

zaświecą się sygnalizując aktywowanie funkcji 

wspierającego produkcję.  

Każdorazowe kolejne naciśnięcie przycisku   

umożliwia przejście do kolejnej opcji w ramach 

funkcji wspierającej produkcję tj. licznika bębenka, 

licznika ściegów oraz licznika operacji szycia. 

 

� Funkcja licznika operacji szycia (przy jej włączeniu świeci się dioda LED ) 

Wartość wyświetlenia zwiększa się każdorazowo po wykonaniu zadanej ilości operacji obcięcia nici.  

Istnieje możliwość zablokowania uruchomienia maszyny przy osiągnięciu zadanego ustawienia licznika. 

 

� Funkcja licznika bębenka (przy jej włączeniu świeci się dioda LED ) 

Funkcja umożliwia zliczanie wykonanych ściegów i tym samym monitorowanie ilości nici pozostałej na 

bębenku, co z kolei pozwala na nawinięcie nowej nici na bębenek zanim skończy się poprzednia. Wyjściowa 

wartość na liczniku jest zmniejszana o liczbę odpowiadającą wykonanym ściegom. 

Gdy na liczniku pojawi się liczba ujemna, konieczne jest nawinięcie nowej nici na bębenek. 

 

� Funkcja licznika ściegów (przy jej włączeniu świeci się dioda LED ) 

Funkcja umożliwia zliczanie ściegów wykonywanych od rozpoczęcia szycia do operacji obcięcia nici. 

    

 

 

Obsługa funkcji licznika operacji szycia  

(zliczana wartość jest wyświetlana na ekranie A): 

− aby zmienić wskazanie licznika należy nacisnąć 

przyciski   �  

− aby wyzerować licznik należy nacisnąć przycisk 

  

− aby uaktywnić ustawienia funkcji licznika 

operacji szycia należy przytrzymać wciśnięty 

przed 2 sekundy przycisk   

− aby zakończyć ustawienia funkcji należy 

nacisnąć przycisk  . 
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Parametry zmieniane w ramach funkcji licznika operacji szycia: 

nr 181 – docelowa liczba produktów 

nr 182 – działanie podejmowane, gdy wskazanie licznika osiągnie wartość równą docelowej liczbie produktów: 

0: brak działania 

1: maszyna szwalnicza jest nieaktywna – po osiągnięciu docelowej liczby produktów, maszyna nie 

rozpocznie pracy nawet po dociśnięciu pedału maszynowego, a na wyświetlaczu zostanie 

automatycznie wywołana funkcja licznika operacji szycia; aby odblokować maszynę należy wyzerować 

ustawienie licznika naciskając przycisk   

nr 183 – liczba operacji obcięcia nici wykonywana w ramach pojedynczego cyklu szycia (docelowa wartość 

ustawienia zatrzymuje licznik). 

 

 

 

 

Obsługa funkcji licznika bębenka: 

− funkcja działa po zakończeniu operacji szycia 

− nie można zmienić ustawienia licznika, jeżeli nie 

wykonana została operacja obcięcia nici 

− aby przywrócić ustawienie wyjściowe licznika 

należy nacisnąć przycisk   

− aby zmienić ustawienie wyjściowe licznika 

należy nacisnąć przyciski   �. 

 

 

 

 

Obsługa funkcji licznika ściegów: 

− liczba ściegów jest zliczana automatycznie od 

momentu rozpoczęcia operacji szycia do 

wykonania obcięcia nici 

− po wykonaniu operacji obcięcia nici, wskazanie 

licznika jest wyzerowywane. 
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8. Lista funkcji 
 

 

Nr Funkcja Opis funkcji 
Zakres 

ustawień 
Wskazanie przy 

ustawieniu domyślnym 

1 
Miękki (wolny)  

start 

Ilość ściegów, która ma zostać wykonana 

przy niskiej prędkości przy włączonej 

funkcji miękkiego startu na początku szycia 

(funkcja jest aktywna gdy funkcja 

odrzucania nici jest wyłączona – OFF): 

0: funkcja miękkiego startu wyłączona 

1-9: ilość ściegów, która ma zostać 

wykonana w ramach miękkiego startu 

0 – 9 

ściegów  

2 
Czujnik krawędzi 

materiału 

Funkcja czujnika krawędzi materiału: 

0: funkcja czujnika krawędzi materiału 

wyłączona 

1: po wykryciu krawędzi materiału, 

maszyna wykonuje określoną liczbę 

ściegów (funkcja nr 4) i zatrzymuje się 

0 / 1  

3 

Automatyczne 

obcięcie nici po 

wykryciu przez 

czujnik krawędzi 

materiału 

Funkcja automatycznego obcięcia nici po 

wykryciu przez czujnik krawędzi materiału: 

0: funkcja automatycznego obcinania nici 

po wykryciu krawędzi materiału wyłączona 

1: po wykryciu krawędzi materiału, 

maszyna wykonuje określoną liczbę 

ściegów (funkcja nr 4), po czym zatrzymuje 

się i wykonuję operację obcięcia nici  

0 / 1  

4 
Ilość ściegów dla 

czujnika krawędzi 

materiału 

Ilość ściegów wykonywana od momentu 

wykrycia krawędzi materiału do momentu 

zatrzymania maszyny 

0 – 19 

ściegów  

5 
Redukcja migania 

(korygowania) 

lampki 

Funkcja umożliwiająca redukcję migania 

lampki ręcznej: 

0: funkcja redukcji migania wyłączona 

1: funkcja redukcji migania włączona 

0 / 1  

7* 
Zliczanie (w dół) 

ilości nici bębenka 

Funkcja zliczania w dół nici pozostałej na 

bębenku: 

0: zliczanie co 10 ściegów w dół 

1: zliczanie co 15 ściegów w dół 

2: zliczanie co 20 ściegów w dół 

0 – 2  

8* 
Liczba obrotów przy 

szyciu ściegiem 

wstecznym 

Funkcja ustawienia prędkości maszyny przy 

szyciu ściegiem wstecznym (do tyłu) 

150 – 3 000 

(ścieg./min.)  

12 
Ustawienie funkcji 

dodatkowego 

przełącznika 

Funkcja umożliwiająca ustawienie funkcji 

dodatkowego przełącznika 
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Nr Funkcja Opis funkcji 
Zakres 

ustawień 
Wskazanie przy  

ustawieniu domyślnym 

13* 

Blokowanie 

uruchomienia 

maszyny przez 

licznik nici bębenka 

Funkcja umożliwiająca zablokowanie 

uruchomienia maszyny po odliczeniu 

odpowiedniej ilości nici bębenka: 

0: funkcja blokowania uruchomienia 

maszyny wyłączona gdy licznik nici 

bębenka wskazuje wartość ujemną (-1 lub 

mniej) 

1: funkcja blokowania uruchomienia 

maszyny włączona gdy licznik nici bębenka 

wskazuje wartość ujemną (-1 lub mniej) 

2: maszyna zatrzymuje się gdy licznik nici 

bębenka wskazuje wartość ujemną (-1 lub 

mniej); funkcja blokowania uruchomienia 

maszyny załącza się po wykonaniu operacji 

obcięcia nici  

0 – 2  

15 
Odrzucenie nici  

po wykonaniu 

obcięcia nici 

Funkcja odrzucenia nici po wykonaniu 

operacji obcięcia nici: 

0: odrzutnik nici nie pracuje po obcięciu 

nici 

1: odrzutnik nici działa po obcięciu nici 

0 / 1  

21 

Automatyczny 

wznios stopki 

dociskowej przy 

pedale 

maszynowym 

ustawionym  

w położeniu 

neutralnym 

Funkcja wzniosu stopki dociskowej gdy 

pedał maszynowy znajduje się w położeniu 

neutralnym: 

0: funkcja wyłączona 

1: funkcja włączona – automatyczny 

wznios stopki przy pedale maszynowym 

ustawionym w położeniu neutralnym 

0 / 1  

22 

Przełączanie 

wyrównywania 

(korygowania) 

ściegu przy 

położeniu igły  

w górze / w dole 

Funkcja umożliwiająca wyrównywanie 

(korygowanie) ściegu przy położeniu igły  

w górze / w dole: 

0: wyrównywanie ściegu gdy igielnica 

znajduje się w górnym/dolnym położeniu  

1: wyrównywanie pojedynczego ściegu 

0 / 1  

25 
Obcięcie nici  

po obrocie  

koła ręcznego 

Funkcja warunkująca działanie obcinacza 

nici po wykonaniu obrotu kołem ręcznym: 

0: funkcja obcinania nici po obrocie kołem 

ręcznym włączona 

1: funkcja obcinania nici po obrocie kołem 

ręcznym wyłączona 

0 / 1  

27* 
Prędkość szycia 

przy odrzutniku nici 

Funkcja umożliwiająca określenie 

prędkości szycia przy ustawionym 

odrzutniku nici 

100 – maks. 

(ścieg./min.)  

29 
Czas początkowego 

ruchu przy ryglu 

wstecznym 

Funkcja umożliwiająca ustawienie czasu 

załączania przy cewce cylindrycznej rygla 

wstecznego 

50 – 500 

ms  
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Nr Funkcja Opis funkcji 
Zakres 

ustawień 
Wskazanie przy 

ustawieniu domyślnym 

30 
Szycie wsteczne  

w trakcie tworzenia 

ściegu normalnego 

Funkcja umożliwiająca włączenie szycia 

wstecznego podczas szycia ściegiem  

w normalnym kierunku: 

0: funkcja ściegu wstecznego w trakcie 

szycia normalnego wyłączona 

1: funkcja ściegu wstecznego w trakcie 

szycia normalnego włączona 

(jeżeli funkcja ściegu wstecznego w trakcie 

szycia normalnego jest włączona, funkcja 

nr 26 nie działa) 

0 / 1  

31 

Liczba ściegów 

szycia wstecznego 

w trakcie tworzenia 

ściegu normalnego 

Liczba ściegów szycia wstecznego w trakcie 

tworzenia ściegu normalnego 

0 – 19 

ściegów  

32 

Warunek 

uaktywnienia szycia 

wstecznego  

w trakcie tworzenia 

ściegu normalnego 

gdy maszyna 

zatrzymuje się 

Warunek uaktywnienia szycia wstecznego 

w trakcie tworzenia ściegu normalnego: 

0: funkcja szycia wstecznego wyłączona 

gdy maszyna zatrzymuje się 

1: funkcja szycia wstecznego włączona gdy 

maszyna zatrzymuje się  

0 / 1  

33 

Obcinanie nici przy 

szyciu wstecznym  

w trakcie tworzenia 

ściegu normalnego 

Funkcja umożliwiająca wykonanie obcięcia 

nici po szyciu wstecznym w trakcie 

tworzenia ściegu normalnego: 

0: funkcja automatycznego obcięcia nici  

po wykonaniu szycia wstecznego 

wyłączona 

1: funkcja automatycznego obcięcia nici  

po wykonaniu szycia wstecznego włączona 

0 / 1  

35* 
Liczba obrotów przy 

niskiej prędkości 

Funkcja umożliwiająca określenie 

najmniejszej prędkości, z jaką maszyna 

wykonuje szycie przy operowaniu pedałem 

(maksymalna wartość ustawienia różni się  

w zależności od rodzaju głowicy) 

150 – maks. 

(ścieg./min.)  

36* 
Liczba obrotów przy 

obcięciu nici 

Funkcja umożliwiająca określenie 

prędkości obcinania nici (maksymalna 

wartość ustawienia różni się w zależności 

od rodzaju głowicy) 

100 – maks. 

(ścieg./min.)  

37 
Liczba obrotów przy 

miękkim starcie 

Funkcja umożliwiająca ustawienie 

prędkości szycia na początku tworzenia 

ściegu tj. podczas miękkiego startu 

(maksymalna wartość ustawienia różni się 

w zależności od rodzaju głowicy) 

100 – maks. 

(ścieg./min.)  

38 
Prędkość szycia po 

jednym ściegu 

Funkcja umożliwiająca ustawienie 

prędkości szycia po jednym ściegu 

(maksymalna wartość ustawienia różni się 

w zależności od rodzaju głowicy) 

150 – maks. 

(ścieg./min.)  

39* 
Skok pedału na 

początku szycia 

Funkcja określająca skok pedału 

maszynowego pomiędzy położeniem 

neutralnym a położeniem uruchamiającym 

obroty maszyny 

10 – 50 

(0.1mm)  
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Nr Funkcja Opis funkcji 
Zakres 

ustawień 
Wskazanie przy 

ustawieniu domyślnym 

40* 
Skok pedału przy 

niskiej prędkości 

Funkcja określająca skok pedału 

maszynowego pomiędzy położeniem 

neutralnym a położeniem, w którym 

maszyna zaczyna przyspieszać 

10 – 100 

(0.1mm)  

41* 

Położenie 

początkowe 

wzniosu stopki przy 

pomocy pedału 

Funkcja określająca skok pedału 

maszynowego od położenia neutralnego  

do położenia, w którym stopka dociskowa 

zaczyna się podnosić znad materiału 

(-60) – (-10) 

(0.1mm)  

42* 

Położenie 

początkowe 

opuszczania stopki 

przy pomocy 

pedału 

Funkcja określająca skok pedału 

maszynowego od położenia neutralnego  

do położenia, w którym stopka dociskowa 

zaczyna opadać 

8 – 50 

(0.1mm)  

43* 

Skok pedału do 

położenia 2 

umożliwiającego 

włączenie 

obcinacza nici 

Funkcja określająca skok pedału 

maszynowego pomiędzy położeniem 

neutralnym a położeniem 2 

uruchamiającym obcinacz nici  

(w przypadku gdy maszyna wyposażona 

jest w opcję nożnego wzniosu stopki 

dociskowej) 

(-60) – (-10) 

(0.1mm)  

44* 

Skok pedału do 

położenia 

umożliwiającego 

osiągnięcie maks. 

prędkości 

Funkcja określająca skok pedału 

maszynowego pomiędzy położeniem 

neutralnym a położeniem, w którym 

maszyna osiąga prędkość maksymalną 

10 – 150 

(0.1mm)  

45* 
Wyrównanie 

położenia 

neutralnego pedału 

Wyrównanie zadajnika (-15) – 15  

47 

Czas pozostawienia 

stopki dociskowej  

w górnym 

położeniu 

Funkcja umożliwiająca określenie czasu 

pozostawienia stopki dociskowej  

w górnym położeniu 

10 – 600 

(sek.)  

48* 

Skok pedału do 

położenia 1 

umożliwiającego 

włączenie 

obcinacza nici 

Funkcja określająca skok pedału 

maszynowego pomiędzy położeniem 

neutralnym a położeniem 1 

uruchamiającym obcinacz nici (pedał 

standardowy) 

(-60) – (-10) 

(0.1mm)  

49 
Czas obniżania 

stopki dociskowej 

Funkcja określająca czas opuszczania stopki 

dociskowej po dociśnięciu pedału 

maszynowego 

0 – 500 

(10ms)  

50* Parametry pedału 

Funkcja określająca rodzaj zadajnika: 

0: KFL (stopka dociskowa nie jest 

obsługiwana pedałem) 

1: PFL (stopka dociskowa jest obsługiwana 

pedałem) 

0 / 1  

51 

Wyrównanie czasu 

pracy 

elektromagnesu 

szycia wstecznego 

na początku szycia 

Funkcja określająca wyrównanie 

uruchomienia elektromagnesu szycia 

wstecznego, gdy ścieg wsteczny tworzony 

jest na początku szycia 

(-36) – 36 

(10
0
) 

ustawienie różne  

w zależności od  

głowicy maszynowej 
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Nr Funkcja Opis funkcji 
Zakres 

ustawień 
Wskazanie przy 

ustawieniu domyślnym 

52 

Wyrównanie 

wyłączenia 

elektromagnesu 

szycia wstecznego 

na początku 

tworzenia szwu 

Funkcja określająca wyrównanie 

zwolnienia elektromagnesu szycia 

wstecznego, gdy ścieg wsteczny tworzony 

jest na początku szycia 

(-36) – 36 

(10
0
) 

ustawienie różne  

w zależności od  

głowicy maszynowej 

53 

Wyrównanie 

wyłączenia 

elektromagnesu 

szycia wstecznego 

na końcu tworzenia 

szwu 

Funkcja określająca wyrównanie 

zwolnienia elektromagnesu szycia 

wstecznego, gdy ścieg wsteczny tworzony 

jest na końcu szycia 

(-36) – 36 

(10
0
) 

ustawienie różne  

w zależności od  

głowicy maszynowej 

55 
Podniesienie stopki 

po wykonaniu 

obcięcia nici 

Funkcja umożliwiająca podniesienie stopki  

w chwili lub po zakończeniu obcięcia nici: 

0: brak możliwości automatycznego 

wzniosu stopki po obcięciu nici 

1: funkcja automatycznego wzniosu stopki 

po obcięciu nici włączona  

0 / 1   

56 

Wsteczne obroty  

w celu podniesienia 

igielnicy po obcięciu 

nici 

Funkcja umożliwiająca włączenie 

wstecznych obrotów w celu podniesienia 

igielnicy w chwili lub po zakończeniu 

operacji obcięcia nici: 

0: brak możliwości uruchomienia 

wstecznych obrotów, aby podnieść 

igielnicę  

1: funkcja wstecznych obrotów po obcięciu 

nici włączona  

0 / 1   

58 

Utrzymanie 

wcześniej zadanego 

położenia igielnicy 

w górze / w dole 

Funkcja umożliwiająca utrzymanie 

wcześniej zadanego położenia igielnicy  

w górze / w dole: 

0: brak możliwości utrzymania wcześniej 

zadanego położenia igielnicy 

1: siła przytrzymania igielnicy we wcześniej 

ustalonym dolnym/górnym położeniu jest 

niska 

2: siła przytrzymania igielnicy we wcześniej 

ustalonym dolnym/górnym położeniu jest 

średnia 

3: siła przytrzymania igielnicy we wcześniej 

ustalonym dolnym/górnym położeniu jest 

wysoka 

0 – 3  

59 

Przełączanie 

pomiędzy trybem 

automatycznym  

i trybem ręcznym 

ściegu wstecznego 

na początku szycia 

Funkcja określająca prędkość tworzenia 

ściegu wstecznego na początku szycia: 

0: prędkość szycia zależy od siły docisku 

pedału maszynowego 

1: prędkość szycia zależy od ustawionej 

wartości prędkości szycia wstecznego 

(funkcja nr 8) 

0 / 1  
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Nr Funkcja Opis funkcji 
Zakres 

ustawień 
Wskazanie przy 

ustawieniu domyślnym 

60 

Natychmiastowe 

zatrzymanie po 

wykonaniu ściegu 

wstecznego na 

początku szycia 

Funkcja umożliwiająca natychmiastowe 

zatrzymanie maszyny po wykonaniu ściegu 

wstecznego na początku szycia: 

0: funkcja natychmiastowego, 

tymczasowego zatrzymania wyłączona 

1: funkcja natychmiastowego, 

tymczasowego zatrzymania włączona  

0 / 1   

64 

Przełączanie 

ustawienia 

prędkości przy 

wyrównywaniu 

ściegu lub szyciu 

ryglem na końcu 

(EBT) 

Funkcja określająca prędkość początkową 

przy wyrównywaniu ściegu lub przy 

tworzeniu rygla na końcu szycia 

0 – 250 

(ścieg./min.)  

70 
Powolne 

opuszczanie stopki 

dociskowej 

Funkcja umożliwiająca powolne obniżanie 

stopki dociskowej: 

0: stopka dociskowa obniża się szybko  

i nagle 

1: stopka dociskowa obniża się powoli 

0 / 1   

71 
Szycie podwójnym 

ściegiem 

wstecznym 

Funkcja umożliwiająca przełączanie na 

podwójny ścieg wsteczny (funkcja używana 

jedynie z panelem CP-18): 

0: funkcja wyłączona 

1: funkcja włączona 

0 / 1   

72 

Wybór 

uruchomienia 

maszyny 

szwalniczej 

Funkcja umożliwiająca określenie 

bieżącego limitu uruchomienia maszyny: 

0: normalny (bieżący limit jest stosowany 

podczas uruchomienia) 

1: szybki (bieżący limit nie jest stosowany 

podczas uruchomienia) 

0 / 1   

73 
Ponowne wkłucie 

igły 

Funkcja stosowana gdy igła nie może 

przekłuć materiału: 

0: funkcja wyłączona 

1 – 10: funkcja ponownego przekłucia 

materiału włączona – siła powrotu igielnicy 

przed ponowną próbą wkłucia: od 1/mała 

do 10/duża 

0 – 10   

76* 
Szycie po jednym 

ściegu do krawędzi 

materiału 

Funkcja umożliwiająca ustawienia szycia  

po jednym ściegu aż do krawędzi 

materiału: 

0: funkcja wyłączona 

1: funkcja włączona 

0 / 1   

84 

Czas zadziałania 

elektromagnesu 

wzniosu stopki 

dociskowej 

Funkcja określająca czas pracy 

elektromagnesu wzniosu stopki dociskowej  

50 – 500 

(ms)  
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Nr Funkcja Opis funkcji 
Zakres 

ustawień 
Wskazanie przy 

ustawieniu domyślnym 

87 
Wybór krzywej 

pracy pedału 

maszynowego 

Funkcja umożliwiająca wybór kształtu 

krzywej dla pracy pedału maszynowego 

(usprawnienie funkcjonowania pedału) 

 

0 – 2  

90 
Zatrzymanie  

w górze 

Funkcja umożliwiająca ustawienie 

automatycznego zatrzymania z igłą w górze 

po włączeniu zasilania: 

0: funkcja wyłączona 

1: funkcja włączona 

0 / 1   

91 

Blokowanie 

wyrównywania  

po ręcznym 

przekręceniu 

pokrętła ręcznego 

Funkcja aktywna jedynie gdy maszyna 

posiada funkcję zwalniania naprężenia: 

0: funkcja zwalniania naprężenia wyłączona 

1: funkcja zwalniania naprężenia włączona  

0 / 1   

92 

Redukcja prędkości 

tworzenia ściegu 

wstecznego na 

początku szycia 

Funkcja umożliwiająca ograniczenie 

prędkości w ostatniej fazie wykonywania 

ściegu wstecznego na początku szycia: 

0: prędkość nie jest zmniejszana  

1: prędkość jest zmniejszana  

0 / 1   

93 

Wyrównywanie 

ściegu gdy igielnica 

znajduje się  

w górnym / dolnym 

położeniu  

Funkcja umożliwiająca zmianę 

wyrównywania ściegu przy igielnicy 

znajdującej się w górnym / dolnym 

położeniu po włączeniu zasilania lub  

po wykonaniu obcięcia nici: 

0: ustawienie normalne (wyrównywanie 

ściegu wyłącznie przy igielnicy znajdującej 

się w górnym lub dolnym położeniu) 

1: wyrównanie pojedynczego ściegu 

dokonywane jest wyłącznie po przełączeniu 

(zatrzymanie w górze / zatrzymanie  

w górze) 

0 / 1  

95 
Wybór głowicy 

maszynowej 

Funkcja umożliwiająca określenie użytej 

głowicy maszynowej (przy wymianie 

głowicy, wartość ustawienia zmienia się na 

wartość wyjściową właściwą dla głowicy) 

  

96 
Maksymalna ilość 

obrotów 

Funkcja umożliwiająca określenie 

maksymalnej liczby obrotów dla danej 

głowicy maszynowej (maksymalna wartość 

ustawienia różni się w zależności od 

rodzaju głowicy) 

150 – maks. 

(ścieg./min.) 

ustawienie różne  

w zależności od  

głowicy maszynowej 

103* 
Opóźnienie przy 

wyłączeniu 

chłodzenia igły 

Funkcja umożliwiająca określenie 

opóźnienia od zatrzymania maszyny do 

wyłączenia chłodzenia igły 

100 – 2 000 

ms  
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Nr Funkcja Opis funkcji 
Zakres 

ustawień 
Wskazanie przy 

ustawieniu domyślnym 

120 
Wyrównanie kąta 

odniesienia dla 

głównego wałka 

Funkcja umożliwiająca wyrównanie kąta 

odniesienia dla głównego wałka 
(-50) – 50  

121 
Wyrównanie kąta 

wykrywania 

położenia w górze 

Funkcja umożliwiająca wyrównanie kąta 

dla wykrywania położenia igielnicy w górze 
(-15) – 15  

122 
Wyrównanie kąta 

wykrywania 

położenia w dole 

Funkcja umożliwiająca wyrównanie kąta 

dla wykrywania położenia igielnicy w dole 
(-15) – 15  

150* 

Korygowanie 

prędkości przy 

odrzutniku nici na 

początku szycia 

Współczynnik korygowania prędkości dla 

odrzutnika nici na początku szycia 
10 – 200  

151* 
Kąt przy włączonym 

odrzutniku nici 

Kąt, przy którym włączany jest odrzutnik 

nici na początku szycia  
180 – 290 (

0
)  

152* 
Kąt przy 

wyłączonym 

odrzutniku nici 

Kąt, przy którym włączany jest odrzutnik 

nici na końcu szycia 
210 – 359 (

0
)  

177* 
Czas pracy AK przy 

zacisku nici 

Czas pracy urządzenia AK podczas 

używania zacisku nici 

0 – 1 000 

(ms)  

181 

Wartość docelowa 

dla funkcji 

wspierającej 

produkcję 

Wartość docelowa dla licznika operacji 

szycia w ramach funkcji wspierającej 

produkcję 

0 – 9 999  

182 

Działanie, które 

zostanie wykonane, 

gdy osiągnięta 

zostanie wartość 

docelowa 

Działanie, które ma zostać wykonane gdy 

licznik operacji szycia osiągnie wartość 

docelową: 

0: brak działania  

1: maszyna nie zostanie uruchomiona 

nawet po dociśnięciu pedału 

(jeżeli funkcja nr 13 jest aktywna, funkcja 

nr 182 pozostaje nieaktywna) 

0/1  

183 

Ilość operacji 

obcięcia nici dla 

funkcji wspierającej 

produkcję 

Funkcja umożliwia określenie po ilu 

operacjach obcięcia nici, licznik operacji 

szycia przestaje zliczać: 

0: licznik operacji szycia zatrzymuje się po 

wprowadzeniu wartości za pomocą 

opcjonalnej funkcji wejścia / wyjścia 

1 – 20: licznik operacji szycia zatrzymuje się 

po wykonaniu zadanej liczby operacji 

obcięcia nici 

0 – 20  

186* 
Kąt resetowania 

miękkiego startu 

Kąt, przy którym resetowana jest funkcja 

miękkiego startu (funkcja jest aktywna 

jedynie przy działającym zacisku nici) 

180 – 900  

187 
Kąt resetowania 

prędkości szycia 

przy zacisku nici 

Kąt, przy którym resetowana jest funkcja 

prędkości szycia (funkcja jest aktywna 

jedynie przy działającym zacisku nici) 

0 – 720  

 

Nie należy zmieniać ustawionych wartości funkcji oznaczonych symbolem gwiazdki (*). Zmiana ustawienia fabrycznego 

grozi uszkodzeniem maszyny lub wystąpieniem błędów podczas jej obsługi. 

W przypadku konieczności zmiany wartości tych funkcji, należy zapoznać się z Techniczną instrukcją obsługi (instrukcje 

zaawansowane). 
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9. Szczegółowy opis wybranych funkcji 
 

 

� Funkcja miękkiego (wolnego) startu (funkcja nr 1) 
Gdy długość ściegu jest zbyt mała lub zastosowana igła jest zbyt gruba, nić igłowa może nie zostać 

przepleciona z nicią bębenka na początku szycia. Aby zapobiec takiej sytuacji należy zastosować funkcję 

miękkiego startu, która zmniejsza prędkość szycia na początku tworzenia ściegu. 

Funkcja jest aktywna jeżeli funkcja odrzutnika nici jest wyłączona (OFF). 
 

 

0: funkcja miękkiego startu jest wyłączona 

1 – 9: liczba ściegów, które mają zostać wykonane z wykorzystaniem funkcji 

miękkiego startu 
 

Istnieje możliwość ograniczenia prędkości podczas miękkiego startu – funkcja nr 37: 
 

 

Zakres ustawień: 100 – maks. [ścieg./min.] (zmiana co 10 ścieg./min.) 

(maksymalna wartość ustawienia różni się w zależności od rodzaju głowicy 

maszynowej) 

 

� Funkcja redukcji migania (korygowania) lampki (funkcja nr 5) 
Funkcja umożliwia redukowanie migania lampki ręcznej na początku szycia. 
 

 
0: funkcja redukcji migania wyłączona 

1: funkcja redukcji migania włączona 

Uwaga 
Gdy funkcja redukcji migania lampki jest włączona, prędkość początkowa maszyny zmniejsza się. 

 

� Ustawienie funkcji dodatkowego przełącznika (funkcja nr 12) 
 

Dla niektórych portów wejścia / wyjścia istnieje możliwość zmiany funkcji. 

W celu ustawienia funkcji dodatkowego przełącznika należy: 

 

− wywołać funkcję nr 12 (patrz: 3-6. Ustawienie 

funkcji) 

− nacisnąć przycisk   

− przy pomocy przycisków   � wybrać 

wskazanie (od i1 do i5, od o1 do o3) 

odpowiadające numerowi złączki, do której ma 

zostać przypisane opcjonalne wejście / wyjście 

− nacisnąć przycisk   

− przy pomocy przycisków   � wybrać 

sygnał wejścia / wyjścia 

− nacisnąć przycisk   

− naciskając przyciski  � uaktywnić 

sygnał 

− nacisnąć przycisk  , aby zatwierdzić 

ustawienie. 
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Przykład 
W celu ustawienia funkcji obcinacza nici jako funkcji dodatkowego przełącznika dla portu wejścia „i01” należy: 

 

 

− wybrać funkcję nr 12 (patrz: 3-6. Ustawienie funkcji) 

− nacisnąć przycisk   

− przy pomocy przycisków  � wybrać port „i1” 

− nacisnąć przycisk   

− przy pomocy przycisków  � wybrać funkcję obcinania 

nici „Trm” 

− nacisnąć przycisk   

− przy pomocy przycisków  � zatwierdzić wybraną 

funkcję obcinania nici 

− nacisnąć przycisk   

− nacisnąć przycisk  , aby zakończyć ustawienia. 

 

 

Lista funkcji wejścia 
 

Kod 
funkcji 

Skrót Funkcja Opis 

0 noP brak funkcji (standardowe ustawienie) 

1 HS 
wyrównywanie ściegu z igłą  

w górnym / dolnym położeniu   

każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje 

wykonywanie szycia co pół ściegu (analogiczna funkcja 

dostępna jest z poziomu panela operacyjnego) 

2 bHS 
wyrównywanie ściegów szycia 

wstecznego 

gdy przycisk jest wciśnięty, ścieg wsteczny tworzony 

jest przy niskiej prędkości 

3 EbT 
anulowanie ściegu wstecznego  

na końcu szycia 

po naciśnięciu przycisku i dociśnięciu tylnej części 

pedału maszynowego, operacja szycia wstecznego jest 

wyłączana 

4 TSW obcinanie nici 
funkcja uruchamiana tak jak przy pomocy przełącznika 

obcinacza nici 

5 FL wznios stopki dociskowej 
funkcja uruchamiana tak jak przy pomocy przełącznika 

wzniosu stopki 

6 oHS wyrównywanie pojedynczego ściegu 
każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje 

wykonanie jednego ściegu 

7 SEbT 
anulowanie ściegu wstecznego  

na początku lub końcu szycia 

naciśnięcie przycisku powoduje włączenie / wyłączenie 

szycia wstecznego  

8 Ed wejście czujnika krawędzi materiału 
funkcja uruchamiana tak jak przy pomocy sygnału  

na wejściu czujnika krawędzi materiału  

9 LinH 
blokada docisku przedniej części 

pedału maszynowego 

blokada możliwości inicjowania obrotów maszyny  

za pomocą pedału maszynowego 
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Kod 
funkcji 

Skrót Funkcja Opis 

10 TinH blokada wyjścia obcinacza nici blokada operacji obcinania nici 

11 LSSW 
wejście dla polecenia pracy przy 

niskiej prędkości 

funkcja uruchamiana tak jak przy pomocy przełącznika 

niskiej prędkości w przypadku maszyny obsługiwanej  

na stojąco 

12 HSSW 
wejście dla polecenia pracy przy 

wysokiej prędkości 

funkcja uruchamiana tak jak przy pomocy przełącznika 

wysokiej prędkości w przypadku maszyny obsługiwanej 

na stojąco 

13 USW wznios igielnicy 

naciśnięcie przycisku gdy igielnica znajduje się  

w dolnym położeniu uaktywnia ruch igielnicy  

do zatrzymania w górnym położeniu 

14 bT 
wejście przełącznika szycia 

wstecznego 

gdy przycisk jest wciśnięty, maszyna tworzy ścieg 

wsteczny 

15 SoFT wejście przełącznika miękkiego startu 

gdy przycisk jest wciśnięty, prędkość tworzenia ściegu 

jest ograniczana do prędkości określonej dla miękkiego 

startu 

16 oSSW 
wejście przełącznika polecenia 

prędkości dla szycia po jednym ściegu 

gdy przycisk jest wciśnięty, funkcja przełącznika działa 

jak polecenie prędkości dla szycia po jednym ściegu 

17 bKoS 

wejście przełącznika polecenia 

prędkości dla szycia wstecznego  

po jednym ściegu 

gdy przycisk jest wciśnięty, szycie wsteczne 

wykonywane jest zgodnie z poleceniem prędkości  

dla szycia po jednym ściegu 

18 SFSW wejście przełącznika bezpieczeństwa blokada obrotów maszyny 

19 AUbT 
anulowanie lub uaktywnienie 

automatycznego ściegu wstecznego   

naciśnięcie przycisku powoduje włączenie / wyłączenie 

szycia wstecznego na początku lub końcu szycia 

20 CUnT wejście licznika szycia 
naciśnięcie przycisku powoduje, że wartość licznika 

szycia wzrasta 

 
Złączki ustawień funkcji wejścia 
 

Złączka 
Ilość 

bolców 
Wyświetlenie Funkcja 

Wartość 
początkowa nr 12 

CN22 5 i.1 wejście przełącznika szycia wstecznego bT 

CN20 7 i.2 wejście przełącznika obcinania nici TSW 

CN20 11 i.3 wejście przełącznika niskich obrotów LSSW 

CN20 9 i.4 wejście przełącznika wysokich obrotów HSSW 

CN20 5 i.5 wejście przełącznika podnośnika stopki dociskowej FL 

 
Lista funkcji wyjścia 
 

Kod 
funkcji 

Skrót Funkcja Opis 

0 noP brak funkcji (standardowe ustawienie) 

1 TrM wyjście obcinacza nici wyjście sygnału obcinacza nici 

2 WiP wyjście odrzutnika nici (wipera) wyjście sygnału odrzutnika nici 

3 TL wyjście zwalniacza nici (naprężenia) wyjście sygnału zwalniacza nici (naprężenia) 

4 FL 
wyjście podnośnika stopki 

dociskowej 
wyjście sygnału podnośnika stopki dociskowej 

5 bT wyjście szycia wstecznego wyjście sygnału szycia wstecznego 

6 EbT 
wyjście kontrolne anulowania rygla 

EBT 

funkcja jednokrotnego anulowania ściegu wstecznego na 

końcu szycia 
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Kod 
funkcji 

Skrót Funkcja Opis 

7 SEbT 

wyjście kontrolne anulowania ściegu 

wstecznego na początku lub  

na końcu szycia 

funkcja anulowania ściegu wstecznego na początku  

lub na końcu szycia 

8 AUbT 

wyjście kontrolne anulowania lub 

włączania automatycznego szycia 

wstecznego 

funkcja anulowania lub włączania automatycznego szycia 

wstecznego 

9 SSTA wyjście położenia zatrzymania  zatrzymanie maszyny 

10 CooL wyjście chłodzenia igły chłodzenie igły 

11 bUZ wyjście brzęczyka  

sygnał dźwiękowy emitowany jest gdy przekroczona jest 

wartość ustawienia licznika bębenka lub gdy pojawia się 

błąd lub gdy wykryta zostaje ilość pozostałej nici bębenka 

12 LSWo wyjście polecenia obrotów polecenie wykonania obrotów 

 

 

Złączki ustawień funkcji wyjścia 
 

Złączka 
Ilość 

bolców 
Wyświetlenie Funkcja 

Wartość 
początkowa nr 12 

CN22 3 o.1 wyjście przełącznika szycia wstecznego bT 

CN22 7 o.2 wyjście obcinania nici TrM 

CN22 14 o.3 wyjście polecenia obrotów LSWo 

 

 

� Przełączanie wyrównywania (korygowania) ściegu przy położeniu igły w górze / w dole (funkcja nr 22) 
Funkcja umożliwia przełączanie wyrównywania ściegu pomiędzy opcją wyrównywania ściegu gdy igielnica 

znajduje się w górnym / dolnym położeniu a opcją wyrównywania pojedynczego ściegu. 
 

 

0: wyrównywanie ściegu gdy igielnica znajduje się  

w górnym / dolnym położeniu  

1: wyrównywanie pojedynczego ściegu 

 

 

� Ustawienie czasu załączania cewki cylindrycznej rygla wstecznego (funkcja nr 29) 
Funkcja umożliwia zmianę czasu załączania cewki cylindrycznej rygla wstecznego.  

Gdy temperatura jest wysoka należy zmniejszyć wartość ustawienia tej funkcji. 

Uwaga 
Zbyt niska wartość ustawienia może spowodować wystąpienie nieprawidłowości ruchu lub długości ściegu.  

 
Zakres ustawień:  

50 – 500ms (zmiana co 10ms) 

 

 

� Szycie wsteczne w trakcie tworzenia ściegu normalnego (funkcje od nr 30 do 33) 
Funkcje umożliwiają ustawienie na przełączniku szycia wstecznego na głowicy maszynowej polecenia 

ograniczającego ilość ściegów oraz polecenia wykonania operacji obcięcia nici. 

 

Funkcja nr 30 – szycie wsteczne w trakcie tworzenia ściegu normalnego 
 

 
0: OFF – funkcja ściegu wstecznego w trakcie szycia normalnego wyłączona  

1: ON – funkcja ściegu wstecznego w trakcie szycia normalnego włączona 
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Funkcja nr 31 – liczba ściegów szycia wstecznego w trakcie tworzenia ściegu normalnego 
 

 
Zakres ustawień: 

od 0 do 19 ściegów 

 

Funkcja nr 32 – warunek uaktywnienia szycia wstecznego w trakcie tworzenia ściegu normalnego 
 

 

0: OFF – funkcja szycia wstecznego wyłączona gdy maszyna zatrzymuje się 

(funkcja szycia wstecznego podczas tworzenia ściegu normalnego działa 

jedynie gdy maszyna pracuje) 

1: ON – funkcja szycia wstecznego włączona gdy maszyna zatrzymuje się 

(funkcja szycia wstecznego podczas tworzenia ściegu normalnego działa 

zarówno gdy maszyna jest w ruchu jak i gdy zatrzymuje się)   
Uwaga 
Gdy maszyna pracuje, funkcja jest dostępna w każdym przypadku. 

 

Funkcja nr 33 – obcinanie nici po zakończeniu szycia wstecznego w trakcie tworzenia ściegów normalnych 
 

 

0: OFF – funkcja automatycznego obcięcia nici po wykonaniu szycia 

wstecznego wyłączona (obcinanie nici wyłączone) 

1: ON – funkcja automatycznego obcięcia nici po wykonaniu szycia 

wstecznego włączona (obcinanie nici aktywne) 

 

Zastosowanie funkcji przy różnych ustawieniach 
 

Zastosowanie 
Funkcja 

Działanie funkcji 
nr 30 nr 32 nr 33 

� 0 0 lub 1 0 lub 1 funkcja działa tak jak normalny przełącznik szycia wstecznego 

� 1 0 0 

naciśnięcie przełącznika szycia wstecznego w momencie dociśnięcia 

przedniej części pedału maszynowego umożliwia wykonanie ściegów 

szycia wstecznego w ilości odpowiadającej ustawieniu funkcji nr 31 

� 1 1 0 

naciśnięcie przełącznika szycia wstecznego w momencie zatrzymania 

maszyny lub dociśnięcia przedniej części pedału maszynowego 

umożliwia wykonanie ściegów szycia wstecznego w ilości 

odpowiadającej ustawieniu funkcji nr 31 

� 1 0 1 

naciśnięcie przełącznika szycia wstecznego w momencie dociśnięcia 

przedniej części pedału maszynowego umożliwia automatyczne obcięcie 

nici  po wykonaniu ściegów szycia wstecznego w ilości odpowiadającej 

ustawieniu funkcji nr 31 


 1 1 1 

naciśnięcie przełącznika szycia wstecznego w momencie zatrzymania 

maszyny lub dociśnięcia przedniej części pedału maszynowego 

umożliwia automatyczne obcięcie nici po wykonaniu ściegów szycia 

wstecznego w ilości odpowiadającej ustawieniu funkcji nr 31 

 
� funkcja stosowana jak normalny przełącznik szycia wstecznego 

� funkcja stosowana do wzmacniania ściegu przy szyciu fałd i zakładek (działa gdy maszyna pracuje) 

� funkcja stosowana do wzmacniania ściegu przy szyciu fałd i zakładek  

(funkcja działa zarówno gdy maszyna pracuje jak i gdy jest zatrzymana) 

� funkcja stosowana w celu uruchomienia ściegu wstecznego na końcu szycia; może być także wykorzystywana  

do uaktywniania obcinacza nici (zamiast dociśnięcia tylnej części pedału maszynowego;  

działa gdy maszyna pracuje; szczególnie skuteczna przy obsłudze maszyny na stojąco)   


 funkcja stosowana w celu uruchomienia ściegu wstecznego na końcu szycia; może być także wykorzystywana do 

uaktywniania obcinacza nici (zamiast dociśnięcia tylnej części pedału maszynowego; funkcja działa zarówno gdy 

maszyna pracuje jak i gdy jest zatrzymana; szczególnie skuteczna przy obsłudze maszyny na stojąco) 
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� Prędkość szycia po jednym ściegu (funkcja nr 38) 
Funkcja umożliwia, poprzez jednokrotne dociśnięcie pedału maszynowego, ustawienie prędkości szycia po 

jednym ściegu przy szyciu ciągłym do momentu wykonania zadanej liczby ściegów lub wykrycia krawędzi 

materiału. 

 

 
Zakres ustawień: 

od 150 do maks. [ścieg./min.] (zmiana co 50 ścieg./min.) 

 

Uwaga 
Maksymalna ilość obrotów przy szyciu po jednym ściegu różni się w zależności od rodzaju głowicy maszynowej. 

 

 

 

� Czas pozostawienia stopki dociskowej w górnym położeniu (funkcja nr 47) 
Stopka dociskowa jest automatycznie opuszczana po upływie czasu określonego z poziomu funkcji. 

W przypadku pneumatycznej stopki dociskowej, czas pozostawania stopki w górnym położeniu nie jest 

ograniczany bez względu na ustawienie funkcji.  

 

 
Zakres ustawień: 

od 10 do 600 sek. (zmiana co 10 sek.) 

 

 

 

� Wyrównanie ustawienia w czasie elektromagnesu szycia wstecznego (funkcje od nr 51 do 53) 
W przypadku gdy podczas automatycznego szycia wstecznego, ściegi tworzone w kierunku normalnym i do 

tyłu nie są identyczne, funkcja wyrównywania umożliwia ustawienie czasu włączenia / wyłączenia 

elektromagnesu szycia wstecznego.  

 

 

Funkcja nr 51 – wyrównanie czasu pracy (uruchomienia) elektromagnesu ściegu wstecznego na początku 

szycia – włączanie elektromagnesu ściegu wstecznego na początku szycia może być wyrównywane poprzez 

dobór odpowiedniego kąta.  

 

 

 
Zakres ustawień: 

(-36) – 36 (zmiana co 1 / 10
0
) 

 

 

Wartość 
ustawienia 

Kąt 
wyrównania 

Liczba ściegów 
wyrównania 

-36 -360
0
 -1 

-18 -180
0
 -0.5 

0 0
0
 0 

18 180
0
 0.5 

36 360
0
 1 

 

 

Gdy punkt przed ściegiem 1 

przyjęty jest jako 0
0
, można 

przeprowadzić wyrównanie 

o 360
0
 (1 ścieg) z przodu  

i z tyłu).   
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Funkcja nr 52 – wyrównanie czasu wyłączenia elektromagnesu ściegu wstecznego na początku szycia – 

wyłączanie elektromagnesu ściegu wstecznego na początku szycia może być wyrównywane poprzez dobór 

odpowiedniego kąta.  
 

 
Zakres ustawień: 

(-36) – 36 (zmiana co 1 / 10
0
) 

 

Wartość 
ustawienia 

Kąt 
wyrównania 

Liczba ściegów 
wyrównania 

-36 -360
0
 -1 

-18 -180
0
 -0.5 

0 0
0
 0 

18 180
0
 0.5 

36 360
0
 1 

 

 

 

 

Funkcja nr 53 – wyrównanie czasu wyłączenia elektromagnesu ściegu wstecznego na końcu szycia – 

wyłączanie elektromagnesu ściegu wstecznego na końcu szycia może być wyrównywane poprzez dobór 

odpowiedniego kąta.  
 

 
Zakres ustawień: 

(-36) – 36 (zmiana co 1 / 10
0
) 

 

Wartość 
ustawienia 

Kąt 
wyrównania 

Liczba ściegów 
wyrównania 

-36 -360
0
 -1 

-18 -180
0
 -0.5 

0 0
0
 0 

18 180
0
 0.5 

36 360
0
 1 

 

 

 

 

 

� Podniesienie stopki dociskowej po wykonaniu obcięcia nici (funkcja nr 55) 
Funkcja umożliwia ustawienie automatycznego podnoszenia stopki po wykonaniu obcięcia nici. Funkcja jest 

aktywna jedynie gdy do maszyny podłączony jest automatyczny podnośnik (AK). 
 

 

0: OFF – brak możliwości automatycznego wzniosu stopki po obcięciu nici 

(stopka dociskowa nie podnosi się automatycznie po obcięciu nici) 

1: ON – funkcja automatycznego wzniosu stopki po obcięciu nici włączona 

(stopka dociskowa podnosi się automatycznie po obcięciu nici)  

 

 

� Wsteczne obroty w celu podniesienia igielnicy po obcięciu nici (funkcja nr 56) 
Funkcja umożliwia włączenie wstecznych obrotów maszyny po wykonaniu obcięcia nici w celu podniesienia 

igielnicy do najwyższego położenia. Funkcję należy zastosować gdy igła znajduje się poniżej stopki dociskowej  

i istnieje zagrożenie uszkodzenia szytego materiału, w szczególności w przypadku materiałów ciężkich. 
 

 

0: OFF – funkcja uruchamiająca wsteczne obroty maszyny w celu 

podniesienia igielnicy po obcięciu nici wyłączona 

1: ON – funkcja uruchamiająca wsteczne obroty maszyny w celu 

podniesienia igielnicy po obcięciu nici włączona   
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UWAGA 
Przy zmianie kierunku obrotów maszyny na wsteczne, igielnica jest podnoszona prawie do najwyższego 

martwego położenia, co może spowodować wyślizgiwanie się nici igłowej z oczka igły. Należy zatem 

odpowiednio dostosować długość nici pozostałej za igłą po obcięciu nici. 

 

 

� Utrzymanie wcześniej zadanego położenia igielnicy w górze / w dole (funkcja nr 58) 
Gdy igielnica znajduje się w górnym lub dolnym położeniu, funkcja (przy zastosowaniu niewielkiej siły 

hamowania) umożliwia utrzymanie igielnicy w wybranym położeniu. 
 

 

0: OFF – funkcja wyłączona (brak możliwości utrzymania wcześniej zadanego 

położenia igielnicy) 

1: ON – funkcja włączona (siła przytrzymania igielnicy we wcześniej 

ustalonym dolnym/górnym położeniu jest niska)  

2: ON – funkcja włączona (siła przytrzymania igielnicy we wcześniej 

ustalonym dolnym/górnym położeniu jest średnia) 

3: ON – funkcja włączona (siła przytrzymania igielnicy we wcześniej 

ustalonym dolnym/górnym położeniu jest wysoka) 

 

 

� Przełączanie pomiędzy trybem regulacji (automatycznym i za pomocą pedału maszynowego) prędkości 
tworzenia ściegu wstecznego na początku szycia (funkcja nr 59) 
Funkcja umożliwia dokonanie wyboru ustawienia prędkości szycia w oparciu o wartość funkcji nr 8 lub  

w oparciu o sposób operowania pedałem maszynowym.  
 

 
0: tryb ręczny (prędkość szycia zależy od siły docisku pedału maszynowego) 

1: tryb automatyczny (szycie automatyczne przy określonej) 

 

UWAGA 
Maksymalna prędkość tworzenia ściegu wstecznego na początku szycia jest ograniczona, niezależnie od siły 

docisku pedału, wartością ustawienia funkcji nr 8. 

W przypadku wyboru ustawienia „0” (tryb ręczny regulacji prędkości), ściegi przy szyciu wstecznym mogą nie 

być identyczne jak ściegi przy szyciu do przodu.    

 

 

� Natychmiastowe zatrzymanie po wykonaniu ściegu wstecznego na początku szycia (funkcja nr 60) 
Funkcja umożliwia tymczasowe zatrzymanie maszyny po wykonaniu ściegu wstecznego na początku szycia, 

nawet przy dociśnięciu przedniej części pedału maszynowego. Funkcja wykorzystywana jest przy szyciu 

ściegiem wstecznym na krótkich odcinkach na początku tworzenia szwu.  

 

 

0: funkcja tymczasowego 

zatrzymania maszyny natychmiast 

po zakończeniu szycia wstecznego 

na początku tworzenia ściegu 

wyłączona 

1: funkcja tymczasowego 

zatrzymania maszyny natychmiast 

po zakończeniu szycia wstecznego 

na początku tworzenia ściegu 

włączona 
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� Powolne opuszczanie stopki dociskowej – tylko z automatycznym podnośnikiem AK (funkcje nr 70 i 49) 
Funkcja umożliwia ustawienie powolnego opuszczania stopki dociskowej i stosowana jest w szczególności gdy 

konieczne jest zmniejszenie hałasu towarzyszącego opuszczaniu stopki na płytkę ściegową lub aby zapobiec 

zniekształceniu się materiału lub jego ześlizgiwaniu w momencie opuszczania stopki. 

 

UWAGA 
Włączając funkcję powolnego opuszczania stopki (nr 70) należy jednocześnie dokonać ustawienia czasu 

opuszczania (nr 49) – efekt działania funkcji nr 70 będzie widoczny jedynie gdy czas ustawiony  

z poziomu funkcji nr 49 będzie dłuższy przy opuszczaniu stopki za pomocą dociśnięcia pedału maszynowego.    

 

 
Zakres ustawień: 

od 0 do 500 ms (zmiana co 10 ms/krok) 

 

 

0: funkcja powolnego opuszczania stopki dociskowej wyłączona  

(stopka obniża się szybko i nagle) 

1: funkcja powolnego opuszczania stopki dociskowej włączona  

(stopka obniża się powoli) 

 

 

� Redukcja prędkości tworzenia ściegu wstecznego na początku szycia (funkcja nr 92) 
Funkcja umożliwia redukcję prędkości maszyny w momencie zakończenia szycia wstecznego na początku 

tworzenia szwu. Prędkość ta zależy od siły docisku pedału maszynowego i wzrasta w sposób ciągły do 

poziomu maksymalnego. 

Funkcja jest aktywna, gdy opcja tymczasowego zatrzymania wykorzystywana jest w sposób prawidłowy. 

(mankiety, rękawy)  

 

 

0: prędkość nie jest 

zmniejszana 

1: prędkość jest 

zmniejszana  
 

 

� Ponowne wkłucie igły w materiał (funkcja nr 73) 
Funkcja stosowana jest przy szyciu materiałów ciężkich, gdzie ułatwia przebicie igły przez materiał.  

 

 

0: funkcja wyłączona 

1 – 10: funkcja ponownego przekłucia materiału włączona – siła powrotu 

igielnicy przed ponowną próbą wkłucia: od 1/mała do 10/duża 

 

 

� Czas zadziałania elektromagnesu wzniosu stopki dociskowej (funkcja nr 84) 
Funkcja umożliwia zmianę czasu pracy elektromagnesu wzniosu stopki dociskowej. Przy wysokiej 

temperaturze zaleca się zmniejszenie wartości ustawienia.  

 

UWAGA 
Jeżeli wartość ustawienia jest zbyt mała, mogą pojawić się zakłócenia w pracy maszyny. 
 

 
Zakres ustawień: 

od 50 do 500ms (zmiana co 10ms) 

 

 

 



                                                             
 

 54

 

 

� Wybór krzywej pracy pedału maszynowego (funkcja nr 87) 
Funkcja umożliwia wybór kształtu krzywej dla pracy pedału maszynowego – krzywa ta określa ustawienie 

skoku pedału przy danej ilości obrotów maszyny. Zmianę ustawienia funkcji należy wykonać gdy dociśnięcie 

pedału maszynowego wymaga nadmiernego wysiłku lub gdy reakcje pedału są zbyt wolne. 

 

 

0: liczba obrotów maszyny w zależności 

od siły docisku pedału wzrasta w sposób 

liniowy 

1: reakcja pedału na docisk jest 

opóźniona podczas szycia przy średniej 

prędkości 

2: reakcja pedału na docisk jest 

przyspieszona podczas szycia  

przy średniej prędkości 
 

 

 

� Zatrzymanie z igłą w górze (funkcja nr 90) 
Funkcja umożliwia ustawienie automatycznego zatrzymania maszyny z igłą w górze natychmiast po włączeniu 

zasilania.  
 

 
0: funkcja wyłączona 

1: funkcja włączona 

 

 

� Przełącznik wyrównywania ściegu gdy igielnica znajduje się w górnym / w dolnym położeniu  
(funkcja nr 93) 
Wyrównywanie pojedynczego ściegu może być przeprowadzone jedynie gdy przełącznik zostanie wciśnięty  

w momencie gdy igielnica znajduje się w górnym położeniu natychmiast po włączeniu zasilania lub 

bezpośrednio po wykonaniu obcięcia nici.  
 

 

0: ustawienie normalne (wyrównywanie ściegu wyłącznie przy igielnicy 

znajdującej się w górnym lub dolnym położeniu) 

1: wyrównanie pojedynczego ściegu dokonywane jest wyłącznie  

po przełączeniu (zatrzymanie w górze / zatrzymanie w górze) 

 

 

� Ustawienie maksymalnej ilości obrotów głowicy maszynowej (funkcja nr 96) 
Funkcja umożliwia ustawienie maksymalnej ilości obrotów głowicy maszynowej. Maksymalna wartość 

ustawienia różni się w zależności od rodzaju głowicy maszynowej. 

 

 
Zakres ustawień: 

od 150 do maks. [ścieg./min.] (zmiana co 50 ścieg./min.) 

 

 

� Wyrównanie kąta odniesienia dla głównego wałka (funkcja nr 120) 
Funkcja umożliwia wyrównanie kąta odniesienia dla głównego wałka. 

 

 
Zakres ustawień: 

od (-50) do 50
0
 (zmiana co 1

0
) 
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� Wyrównanie kąta wykrywania położenia w górze (funkcja nr 121) 
Funkcja umożliwia wyrównanie kąta wykrywania położenia igielnicy w górze. 

 

 
Zakres ustawień: 

od (-15) do 15
0
 (zmiana co 1

0
) 

 

 

� Wyrównanie kąta wykrywania położenia w dole (funkcja nr 122) 
Funkcja umożliwia wyrównanie kąta wykrywania położenia igielnicy w dole. 

 

 
Zakres ustawień: 

od (-15) do 15
0
 (zmiana co 1

0
) 

 

 

 

 

10. Automatyczne wyrównywanie  
       neutralnego położenia pedału maszynowego 
 

 

 

Każdorazowo, po dokonaniu wymiany zadajnika lub 

sprężyny należy: 

− włączyć zasilanie naciskając przycisk   – 

na ekranie pojawi się wskazanie jak na rysunku 

obok, wartość po prawej stronie od napisu „PA” 

to wartość wyrównywania (w przykładzie – 1)  
 

Uwaga 

Na tym etapie ustawień, zadajnik nie działa jeżeli 

pedał jest dociśnięty. Nie należy zatem dociskać 

pedału.  
 

− położenie neutralne pedału zostaje zapisane  

w pamięci; wyłączyć zasilanie, aby zakończyć 

ustawienia. 

 

 

Uwaga 

Gdy na ekranie pojawi się wskazanie „ ” – zadajnik nie jest prawidłowo podłączony. Należy odłączyć 

zasilanie i sprawdzić podłączenie zadajnika. 

Gdy na ekranie pojawi się wskazanie „ ” – konieczna jest regulacja instalacji pedału maszynowego. 

Należy dokonać regulacji instalacji pedału zgodnie ze wskazówkami opisanymi w części „Sposób regulacji 

pedału maszynowego”. 
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� Sposób regulacji pedału maszynowego 
 

 

 

Należy sprawdzić na ekranie, która cyfra miga – 

pozwoli to na określenie kierunku przesunięcia 

pedału: 

 

 
Położenie neutralne 

zadajnika jest: 

 

przesunięte w kierunku 

przedniej części pedału 

 

przesunięte w kierunku 

tylnej części pedału 

 

 

 

Następnie należy dokonać regulacji instalacji pedału tak, aby na wyświetlaczu pojawiło się wskazanie 

„ ” – patrz: Zaawansowana instrukcja obsługi pedału maszynowego. Wskazanie pojawi się po 

zmniejszeniu przesunięcia do akceptowanego poziomu. Wówczas należy nacisnąć przycisk   – 

wyświetlacz powróci do ekranu początkowego. Po zakończeniu regulacji pedału należy odłączyć zasilanie. 

 

 

 

11. Wybór pedału maszynowego 
 

 

 

 

W przypadku wymiany zadajnika, należy dokonać 

zmiany wartości funkcji nr 50 w zależności od 

parametrów nowo zamontowanego pedału:  

0: KFL 

1: PFL 

 

 
Uwaga 

Zadajnik PFL wyposażony jest w dwie sprężyny 

znajdujące się w tylnej części pedału, natomiast 

zadajnik KFL posiada jedną sprężynę. 

Jeżeli stopka dociskowa ma być podnoszona 

poprzez dociśnięcie tylnej części pedału, należy 

zainstalować  zadajnik PFL. 
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12. Ustawienie funkcji automatycznego  
       wzniosu stopki dociskowej 
 

 

W przypadku gdy zainstalowany jest automatyczny podnośnik (mechanizm AK85B – nr kat. 40140416), 

funkcja ta wykonuje pracę automatycznego podnośnika stopki dociskowej. 

 

 

W celu ustawienia funkcji automatycznego 

podnoszenia stopki należy: 

− włączyć zasilanie trzymając wciśnięty przycisk 

  – na wyświetlaczu A pojawi się 

wskazanie „FL.on”, a system wyemituje sygnał 

dźwiękowy oznaczający włączenie funkcji 

automatycznego wzniosu stopki  

− wyłączyć zasilanie, a następnie włączyć je 

ponownie, aby powrócić do trybu normalnego 

− powtórzyć czynności opisane powyżej, aby na 

wyświetlaczu pojawiło się wskazanie „FL.of” 

oznaczające wyłączenie funkcji automatycznego 

podnoszenia stopki. 

 

 

 
automatyczny podnośnik stopki włączony (mechanizm AK) 

 

 
automatyczny podnośnik stopki wyłączony 

 

 

 

Uwaga 

Należy odczekać co najmniej kilka sekund przed ponownym włączeniem zasilania. Zbyt szybkie wykonanie 

czynności wyłączenia, a następnie włączenia zasilania może spowodować nieprawidłową zmianę ustawień.  

Jeżeli funkcja nie zostanie prawidłowo ustawiona, automatyczny podnośnik nie będzie działał.   

Jeżeli wybrana zostanie opcja „FL.on” (automatyczny podnośnik stopki włączony) bez zainstalowanego 

automatycznego podnośnika, rozpoczęcie szycia zostanie nieznacznie opóźnione na początku tworzenia 

ściegu. Jeżeli automatyczny podnośnik nie jest zainstalowany, należy wybrać ustawienie „FL.of” 

(automatyczny podnośnik stopki wyłączony). W przeciwnym wypadku, przełącznik szycia wstecznego może 

działać nieprawidłowo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 

 58

 

 

13. Ustawienie funkcji blokady 
 

 

Funkcja blokady pozwala na zablokowanie możliwości ustawienia liczby ściegów dla danego wzoru szycia. 

 

 

W tym celu należy: 

− włączyć zasilanie trzymając wciśnięte przyciski 

 	 oraz  � – na wyświetlaczu A 

pojawi się wskazanie „KL.on” a system 

wyemituje sygnał dźwiękowy oznaczający 

włączenie funkcji blokady; panel natomiast 

powróci do pracy w trybie normalnym  

− jeżeli funkcja blokady jest włączona, wskazanie 

„KL.on” będzie pojawiać się na wyświetlaczu 

zawsze po włączeniu zasilania 

− powtórzyć czynności opisane powyżej, aby 

wyłączyć blokadę – wskazanie „KL.of” będzie 

pojawiać się na wyświetlaczu zawsze po 

włączeniu zasilania. 

 

 

Jeżeli po włączeniu zasilania wskazanie „KL.on”: 

− pojawi się na wyświetlaczu – funkcja blokady jest włączona 

− nie pojawi się na wyświetlaczu – funkcja blokady jest wyłączona. 

 

 

W przypadku gdy funkcja blokady jest włączona, panel będzie działał w następujący sposób: 

 

Funkcje, które będą nieaktywne 

ustawienie szycia wstecznego (�, �, � i �) 

zmiana wzoru szycia (
, 	, � i �) 

zmiana liczby ściegów (�) 

zmiana operacji szycia ( , ,  i ) 

Funkcje, które będą aktywne 
wyrównywanie szycia co pół ściegu (�) 

funkcja wspierająca produkcję (�) 
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14. Przywrócenie ustawień fabrycznych 
 

 

Istnieje możliwość przywrócenia standardowych (fabrycznych) funkcji.  

 

 

W tym celu należy: 

− wywołać funkcję nr 95 (patrz: 3.6. Ustawienie 

funkcji) 

− nacisnąć przycisk   

− przytrzymać wciśnięty przycisk   – po 

około 1 sekundzie wyemitowany zostanie sygnał 

dźwiękowy oznaczający przywrócenie ustawień 

fabrycznych (standardowych) 

 

Uwaga 
Nie należy wyłączać zasilania w trakcie operacji 

przywracania ustawień standardowych. Grozi to 

uszkodzeniem oprogramowania. 

 

− wyłączyć zasilanie, a następnie zamknąć 

przednią pokrywę i włączyć ponownie zasilanie, 

aby powrócić do trybu normalnego. 

 

 

Uwaga 

Podczas operacji przywracania ustawień fabrycznych (standardowych), wartość wyrównania położenia 

neutralnego zadajnika również ulega zmianie. Przed uruchomieniem maszyny należy wykonać procedurę 

automatycznego wyrównywania położenia neutralnego zadajnika – patrz: 3.10. Automatyczne wyrównywanie 

neutralnego położenia pedału maszynowego. 

W wyniku przywrócenia ustawień standardowych, zmianie ulegają także ustawienia głowicy maszynowej. 

Przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy dokonać regulacji ustawień głowicy – patrz: rozdział 4.1. 

Regulacja głowicy maszynowej. 

Nawet po przywróceniu ustawień standardowych, dane szycia ustawiane z poziomu panela operacyjnego nie 

są zmieniane na standardowe. 
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15. Dioda świetlna LED 
 

 

 

Aby zapobiec urazom ciała w wyniku nagłego uruchomienia się maszyny,  
podczas wykonywania poniższych czynności, nie należy zbliżać rąk w obszar igły i dociskać pedału. 

 

 

 
 

 

Maszyna w standardzie wyposażona jest w diodę 

LED, która oświetla obszar pracy igły. 

 

 

  

W celu dokonania regulacja oświetlenia należy: 

− włączyć zasilanie trzymając wciśnięty przycisk 

  – system przejdzie do trybu ustawień 

funkcji 

− naciskać przycisk � znajdujący się w tylnej części 

diody LED, aby ustawić żądaną intensywność 

oświetlenia – regulacja 5-stopniowa plus opcja 

wyłączenia: 

       1    – …              4            –          5        –      6  
(bystre – … przyciemnione – wyłączone – bystre) 

− nacisnąć przycisk  �, aby zakończyć 

ustawienia.  
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16. Jednodotykowy przełącznik szycia wstecznego 
 

 

 

 

Istnieje możliwość regulacji wysokości przełącznika 

� szycia wstecznego. Jeżeli w danym procesie 

szycia, przełącznik � nie jest używany, można go 

podnieść, aby łatwiej operować materiałem na 

maszynie. 

 

W celu dokonania regulacji wysokości ustawienia 

przełącznika � szycia wstecznego należy 

poluzować śrubę � i przesunąć przełącznik wzdłuż 

wspornika. 

 

 

Uwaga 

Aby zmienić ustawienie wipera (odrzutnika nici) � 

należy najpierw tak ustawić wysokość przełącznika 

� szycia wstecznego, aby ten nie uderzał  

o wiper �. 
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4. Konserwacja 
 

1. Regulacja głowicy maszynowej 
 

 

Jeżeli po obcięciu nici, odległość pomiędzy białym 

znacznikiem punktowym na kole ręcznym  

i wklęśnięciem na osłonie jest zbyt duża, należy 

dokonać regulacji kąta ustawienia głowicy.  

W tym celu należy: 

− włączyć zasilanie trzymając wciśnięte przyciski 

   oraz   – na wyświetlaczu 

pojawi się komunikat „ZAJ” 
 

 

 

− ręcznie obrócić koło pasowe głowicy 

maszynowej do momentu wykrycia sygnału  

z głównego wałka – na wyświetlaczu A pojawi się 

wielkość kąta ustawienia głowicy z sygnału  

z głównego wałka (wartość odniesienia) 

 

 

− ustawić w jednej linii biały znacznik punktowy � 

na kole ręcznym oraz wklęśnięcie � na osłonie 

koła pasowego 

 

 

− nacisnąć przycisk  , aby zakończyć 

ustawienia – wskazanie na wyświetlaczu A 

zmieni się 

− wyłączyć zasilanie. 
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2. Kody błędów 
 

 

Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie 

przy przechylaniu głowicy emitowany 

jest sygnał dźwiękowy a maszyna nie 

pracuje 

jest to zjawisko normalne w sytuacji 

gdy przed odchyleniem głowicy nie 

zostało odłączone zasilanie – wówczas 

ze względów bezpieczeństwa 

uruchamiane są sygnał dźwiękowy 

oraz blokada maszyny  
 

przed przechyleniem głowicy należy 

odłączyć zasilanie 

elektromagnesy obcinacza nici, szycia 

wstecznego oraz odrzutnika nici  

nie pracują prawidłowo 
 

ręczna lampka nie świeci się 
 

bezpiecznik zasilania 

elektromagnesów jest przepalony 

sprawdzić bezpiecznik zasilania 

elektromagnesów 

po włączeniu zasilania maszyna nie 

pracuje nawet po natychmiastowym 

dociśnięciu pedału maszynowego 
 

maszyna zaczyna pracować dopiero 

po dociśnięciu tylnej części pedału 
 

maszyna nie zatrzymuje się nawet gdy 

pedał powróci do położenia 

neutralnego 
 

położenie neutralne pedału 

maszynowego zostało zmienione 

(mogło to nastąpić np. przy zmianie 

docisku sprężyny pedału itp.) 

uruchomić funkcję automatycznego 

wyrównywania położenia neutralnego 

pedału z poziomu zadajnika 

stopka dociskowa nie podnosi się 

pomimo zainstalowania 

automatycznego podnośnika 

funkcja automatycznego podnoszenia 

jest wyłączona 

 
 

system pracy pedału jest ustawiony  

na tryb KFL  

 

 
 

przewód automatycznego podnośnika 

nie jest podłączony do złączki CN37 
 

dla funkcji automatycznego 

podnoszenia wybrać ustawienie  

„FL.on" 
 

zmienić ustawienie na PFL, aby 

podnosić stopkę dociskową  

przy pomocy docisku tylnej części 

pedału maszynowego 
 

prawidłowo podłączyć przewód 

przełącznik szycia wstecznego nie 

działa 

stopka dociskowa jest podnoszona za 

pomocą automatycznego podnośnika 

 
 

funkcja automatycznego wzniosu 

stopki została włączona, a nie ma 

zainstalowanego automatycznego 

podnośnika 
 

nacisnąć przełącznik dotykowy 

dopiero po całkowitym obniżeniu 

stopki dociskowej 
 

wyłączyć funkcję automatycznego 

podnoszenia (ustawienie „FL.of"), gdy 

automatyczny podnośnik nie jest 

zainstalowany 

maszyna nie działa 4-bolcowy przewód do silnika jest 

odłączony 
 

złączka CN30 przewodu sygnału silnika 

jest odłączona 

prawidłowo podłączyć przewód 

 
 

prawidłowo podłączyć przewód 
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Ponadto istnieje możliwość przeglądania listy kodów błędów, które wystąpiły podczas eksploatacji urządzenia. 

W celu sprawdzenia błędów, które wystąpiły należy: 

 

 

− włączyć zasilanie trzymając wciśnięty przycisk 

   – na wyświetlaczu A pojawi się 

pulsujący numer ostatnio wykrytego błędu 

− przy pomocy przycisków   �, przejrzeć 

pozostałe numery błędów 

− wybrać żądany kod błędu, a następnie: 

− nacisnąć przycisk  , aby wyświetlić kod 

błędu 

− nacisnąć przycisk  , aby wyświetlić czas 

trwania (górne cztery cyfry godziny i minut) lub 

przycisk   , aby wyświetlić czas trwania 

(dolne cztery cyfry godziny i minut). 

 

Dane są wyświetlane dopóki wywołujący je przycisk 

pozostaje wciśnięty. 

 

 

Lista kodów błędów 
 

 

Kod Opis błędu Kod pojawia się w przypadku: Sprawdzić: 

E000 

przywrócenie ustawień 

standardowych 

(fabrycznych) – to nie 

jest błąd 

– zmiany głowicy maszynowej  

– przywracania ustawień 

standardowych (fabrycznych)  

 

E007 przeciążenie silnika 

– gdy głowica maszynowa jest 

zablokowana  

– gdy szyty materiał jest zbyt ciężki 

 

– gdy silnik nie pracuje 

– gdy silnik lub napęd jest uszkodzony 

– czy nić nie zaplątała się w koło 

pasowe silnika  

– czy 4-bolcowa złączka silnika nie 

jest poluzowana lub rozłączona 

– czy nie występują zatrzymania 

ruchu przy obrocie ręcznym silnika 

E009 
czas zasilania 

elektromagnesu 

– czas, w którym elektromagnes jest 

zasilany przekracza zakładany czas 

 

E071 
rozłączenie złączki 

wyjścia silnika 

– odłączenie złączki silnika – czy złączka wyjścia silnika nie jest 

poluzowana lub rozłączona 

E072 
przeciążenie silnika przy 

obcięciu nici 

– analogicznie jak w przypadku błędu 

E007 

– analogicznie jak w przypadku błędu 

E007 

E079 
błąd przeciążenia przy 

ciągłej operacji 

– gdy maszyna pracowała z nadmiernie 

przeciążonym silnikiem 

– czy nić nie zaplątała się w koło 

pasowe silnika 

– czy nie występują zatrzymania 

ruchu przy obrocie ręcznym silnika 
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Kod Opis błędu Kod pojawia się w przypadku: Sprawdzić: 

E302 

błąd przełącznika 

wykrywania opadania 

(gdy działa przełącznik 

bezpieczeństwa) 

– ustawienia wejścia przełącznika 

wykrywania opadania gdy zasilanie 

jest włączone 

– czy głowica maszynowa nie została 

odchylona bez wcześniejszego 

odłączenia zasilania (wówczas 

operacja szycia jest blokowana ze 

względów bezpieczeństwa) 

E303 
błąd czujnika płytki 

półokrągłej 

– gdy nie ma możliwości wykrycia 

czujnika płytki półokrągłej  

– czy złączka kodera silnika nie jest 

rozłączona 

E499 
błąd danych 

– uszkodzenia zapisanych danych   

E704 

E730 błąd kodera 

– gdy sygnał silnika jest nieprawidłowo 

ustawiony  

– czy złączka sygnału silnika (CN30) 

nie jest poluzowana lub rozłączona  

– czy przewód sygnału silnika nie jest 

uszkodzony 

– czy kierunek umieszczenia złączki 

kodera silnika nie jest 

nieprawidłowy 

E731 
błąd czujnika otworu 

silnika 

E733 
odwrotny kierunek 

obrotów silnika 

– gdy silnik obraca się z prędkością 500 

ścieg./min. lub więcej w przeciwnym 

kierunku niż kierunek wskazany dla 

normalnej pracy silnika  

– czy podłączenie kodera silnika 

głównego wałka nie jest 

nieprawidłowe 

– czy podłączenie zasilania do silnika 

głównego wałka nie jest 

nieprawidłowe 

E799 
przekroczony czas 

ustalony dla obcinania 

nici 

– gdy kontrola obcinania nici nie 

została zakończona w ciągu 

określonego czasu 

 

E808 
zwarcie na płytce 

elektromagnesu 

– gdy zasilanie elektromagnesu nie jest 

prawidłowe (normalne) 

– czy przewód głowicy maszynowej 

nie został uszkodzony o osłonę koła 

pasowego itp. 

E809 błąd utrzymania ruchu 

– gdy elektromagnes nie przechodzi do 

stanu utrzymania ruchu  

– czy elektromagnes nie jest 

nadmiernie nagrzany (czy płytka 

obwodów drukowanych nie jest 

uszkodzona) 

E810 
nieprawidłowy prąd 

elektromagnesu 

– zwarcie elektromagnesu  – opór elektromagnesu 

E811 zbyt wysokie napięcie 

– gdy napięcie jest zbyt wysokie  

– gdy wprowadzono napięcie 220V do 

skrzynki na 120V 

– gdy wprowadzono napięcie 400V do 

skrzynki na 230V 

– czy napięcie nie jest wyższe od 

zalecanego o co najmniej 10%  

– czy płytka obwodów drukowanych 

nie jest uszkodzona 

E813 zbyt niskie napięcie 

– gdy napięcie jest zbyt niskie  

– gdy wprowadzono napięcie 120V do 

skrzynki na 220V 

– gdy wewnętrzna płytka jest 

uszkodzona przez nadnapięcie 

– czy napięcie nie jest niższe od 

zalecanego o co najmniej 10% 

 

– czy bezpiecznik nie jest uszkodzony 

E922 
niekontrolowany wałek 

główny 

– gdy nie można kontrolować 

głównego wałka 

 

E924 błąd napędu silnika – uszkodzenia napędu silnika  

E930 uszkodzony koder – gdy sygnał silnika jest nieprawidłowo 

ustawiony 

– czy złączka sygnału silnika (CN30) 

nie jest poluzowana lub rozłączona  

– czy przewód sygnału silnika nie jest 

uszkodzony 

E931 
błąd czujnika otworu 

silnika 

E942 błąd pamięci EEPROM 
– gdy dane nie mogą być zapisywane  

w pamięci EEPROM 

 

 


