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UWAGA! Przed montażem i uruchomieniem maszyny 
należy szczegółowo zapoznać się z „Instrukcją obsługi” 
Operator maszyny przed pierwszym uruchomieniem  
zobowiązany jest za pisemnym potwierdzeniem zapoznać 
się z „Instrukcja użytkowania”              i „Zasadami 
Bezpieczeństwa” 

 



                                                              
 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 

Maszyna spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa pracy oraz normy CE. 
Aby bezpiecznie wykonywać pracę maszyna powinna być ustawiona w pomieszczeniu o odpowiednim oświetleniu. 
 
Na maszynie znajdują są osłony bezpieczeństwa. Należy pamiętać aby przed uruchomieniem maszyny wszystkie osłony były 
zamontowane.. 
 
Część elementów ruchomych maszyny ze względów technologicznych, nie posiada osłon. Należy zachować szczególną 
ostrożność w trakcie ruchu maszyny. 
 
Przed uruchomieniem maszyny prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji oraz 
zastosowanie się do nich. 
 

 
Środki ostrożności.  
 

1. Przed włączeniem zasilania nie należy zbliżać rąk w pobliże części ruchomych. 
2. Przed zdjęciem pokryw ochronnych  należy upewnić się czy zostało wyłączone zasilanie. 
3. Przed oddaleniem się od maszyny należy wyłączyć zasilanie. 
4. W czasie pracy maszyny należy zwrócić szczególną uwagę na elementy odzieży, włosy, które mogą zostać wciągnięte 

przez ruchome elementy maszyny i odpowiednio się przed tym zabezpieczyć. 
5. Jeżeli maszyna wyposażona jest w osłony, osłonę palców, czy płytkę (plexi) osłaniającą oczy nie należy w żadnym 

wypadku demontować i pracować bez tych elementów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
 

 

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 
Uruchamianie maszyny jest zabronione bez uprzedniego sprawdzenia czy systemy, w ramach których ma pracować maszyna PCCM 
odpowiadają obowiązującym przepisom bezpieczeństwa. Zabrania się również dokonywania jakichkolwiek zmian podczas obsługi 
technicznej tej  maszyny. 
 

1. Podczas pracy i obsługi maszyny należy zawsze zwracać uwagę na podstawowe środki bezpieczeństwa; które opisano poniżej oraz 
wszelkie inne, które mogą okazać się konieczne. 

2. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z treści wszelkich koniecznych instrukcji, w tym także niniejszej. Należy 
ponadto niniejsza Instrukcję przechowywać w miejscu, w którym będzie zawsze łatwo dostępna. 

3. Użytkowanie maszyny można rozpocząć dopiero po stwierdzeniu, że odpowiada ona wszelkim przepisom i normom 
bezpieczeństwa obowiązującym w danym kraju. 

4. Wszelkie urządzenia zabezpieczające muszą znajdować się w miejscach dla nich przeznaczonych, gdy maszyna jest gotowa do 
pracy. Praca na maszynie bez tych zabezpieczeń jest niedopuszczalna.  

5. Maszyna ta powinna być obsługiwana przez odpowiednio przeszkolony personel. 
6. W celu lepszego zabezpieczenia zaleca się stosowanie okularów ochronnych podczas pracy. 
7. Przed wykonaniem niżej podanych czynności należy wyłączyć dopływ prądu do maszyny przez przestawienie wyłącznika w 

położenie OFF lub wyłączenie wtyczki z gniazdka: 
7.1 Przy zakładaniu belki i zdejmowaniu gotowych krażków. 
7.2 Przy wymianie jakichkolwiek  części wymagających wymiany . 
7.3 Podczas wykonywania wszelkich napraw. 
7.4 Przed opuszczeniem stanowiska pracy lub podczas nieobecności operatora. 
8. Jeżeli olej lub smar z maszyny; z jakichkolwiek przyczyn znajdzie się na powierzchni skóry lub dostanie się do oczu należy 

niezwłocznie przemyć te miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem.  
9. Nieumiejętne manipulowanie przez osoby niepowołane przy częściach i mechanizmach maszyny, bez względu na to, czy jest ona 

włączona do sieci czy nie jest zabronione. 
10. Wszelkie prace związane z naprawą, przystosowaniem czy regulacją maszyny muszą być przeprowadzane wyłącznie przez 

specjalnie przeszkolony personel. Można wykorzystywać jedynie części zamienne zalecane przez firmę OPTIMASZ. 
11. Wszelkie prace związane z konserwacją maszyn oraz przeglądami technicznymi mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 

odpowiednio przeszkolony personel. 
12. Prace związane z konserwacją lub naprawami urządzeń elektrycznych maszyny powinny być przeprowadzane przez 

wykwalifikowanych elektryków lub pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach. Jeżeli zostanie ujawniona jakakolwiek 
awaria, należy niezwłocznie zatrzymać maszynę. 

13. Przed przystąpieniem do wykonywania napraw bądź czynności związanych z konserwacją maszyn wyposażonych w części 
pneumatyczne takie jak cylinder powietrzny, sprężarka powietrza powinny być odłączone od maszyny. Należy również odłączyć 
dopływ sprężonego powietrza. Pozostałe po odłączeniu sprężarki resztkowe ciśnienie powietrza powinno być usunięte. Wszystkie 
czynności powinny być wykonywane przez specjalnie przeszkolonych mechaników lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 

14. W trakcie użytkowania należy przeprowadzać okresowe czyszczenie maszyny. 
15. Dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy maszyny wymagane jest jej uziemienie. 
16. Przewód elektryczny powinien być zakończony odpowiednią wtyczką zamontowaną przez elektryka. Powinna ona być podłączona 

do gniazda z uziemieniem. 
17. Maszyna może być wykorzystywana wyłącznie do celów, do których jest przeznaczona. Wykorzystywanie jej do innych celów jest 

zabronione. 
18. Wszelkie ustawienia bądź modyfikacje maszyny mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zasadami i normami określonymi 

przez firmę OPTIMASZ z zachowaniem wszelkich zalecanych środków ostrożności. 
19. Firma OPTIMASZ  nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku innych zmian dokonywanych w maszynie. 

 
 



 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia oznaczone zostały niżej podanymi symbolami :   
 
 

Niebezpieczeństwo obrażeń dla operatora lub personelu obsługi 
 
 

Elementy wymagające szczególnej uwagi 
 
 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

1. Aby uniknąć wypadku wskutek porażenia prądem nie należy otwierać pokrywy skrzynki elektrycznej silnika ani nie dotykać 
żadnych elementów znajdujących się w jego wnętrzu, gdy włącznik ustawiony jest w pozycji „ON” (włączony). 

2. Jeżeli maszyna jest wyposażona w urządzenia zabezpieczające takie jak: pokrywę pasa klinowego, osłonę palców, osłonę napędu 
maszyny i jakichkolwiek innych osłon nigdy nie należy pracować bez tych zabezpieczeń. 

3. Nigdy nie zbliżać rąk, głowy, odzieży ani nie umieszczać jakichkolwiek przedmiotów w pobliżu silnika, kół zębatych maszyny, 
łańcuchów napędowych podczas pracy maszyny ani dopuścić, by robiły to inne osoby. Nie należy również umieszczać żadnych 
przedmiotów w pobliżu tych części. 

4. Aby uniknąć obrażeń nigdy nie należy zbliżać rąk w okolice kół zębatych, łańcuchów napędowych oraz ostrza , gdy włączone jest 
zasilanie lub maszyna jest w ruchu. 

5. Nigdy nie wkładać rąk pod osłonę oczu, gdy maszyna jest w ruchu. 
6. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym uruchomieniem maszyny, przed zdejmowaniem pokrywy zespołu napędu maszyny 

oraz kół zębatych  należy wyłączyć dopływ prądu do maszyny (włącznik w pozycji OFF) i upewnić się, że maszyna nie pracuje 
nawet po wciśnięciu przycisku startu. 

7. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym uruchomieniem maszyny, przed przystąpieniem do wykonywania takich czynności 
jak sprawdzenie lub regulacja maszyny, czyszczenie, przewlekanie folii, wymiana wszelkich wałków, części  itp., należy wyłączyć 
dopływ prądu do maszyny (włącznik w pozycji OFF) i upewnić się, że maszyna nie pracuje nawet po wciśnięciu przycisku startu. 

8. Dla uniknięcia wypadku wskutek porażenia prądem, nie należy pracować na maszynie, jeśli nie został podłączony przewód 
uziemienia.. 

9. Dla uniknięcia obrażeń lub wypadku wskutek porażenia prądem przed włączeniem lub wyłączeniem z gniazda wtyczki przewodu 
doprowadzającego prąd do maszyny należy ustawić włącznik maszyny w pozycji OFF (wyłączony). 

10. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym uruchomieniem maszyny, przed odejściem od niej należy ustawić włącznik w 
pozycji OFF (wyłączony). 

11. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym uruchomieniem maszyny, w przypadku wystąpienia awarii prądu należy ustawić 
włącznik maszyny w pozycji OFF(wyłączony). 

12. Aby uniknąć obrażeń wskutek dostania się do maszyny części ciała lub wciągnięcia w nią elementów garderoby, należy zawsze 
zakładać pokrywę zespołu napędu maszyny. 

13. Przed dokonywaniem zmiany ustawień funkcji maszyn, należy zapoznać się z treścią Instrukcji technicznej urządzeń, dzięki 
którym te funkcje są dostępne. Jeżeli wartości ustawień zmieniane są w sposób nieodpowiedzialny, istnieje niebezpieczeństwo 
zniszczenia maszyny lub zakłócenia jej działania. Należy postępować z zachowaniem środków ostrożności. 

 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY 
 
 

Aby uniknąć problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem maszyny lub jej uszkodzeniem należy: 
 

1. Dokładnie oczyścić maszynę przed uruchomieniem jej po raz pierwszy. 
2. Usunąć kurz i pyl nagromadzony w maszynie podczas transportu. 
3. Sprawdzić, czy zostało prawidłowo ustawione napięcie i fazy zasilania. 
4. Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona. 
5. Nigdy nie używać maszyny, jeżeli wartość napięcia prądu sieciowego różni się od wymaganej. 
6. Sprawdzić czy wszystkie osłony są prawidłowo zamontowane. 
7. Sprawdzić czy na maszynie nie znajdują się niepożądane przedmioty takie jak : narzędzia, kubki z napojami  itp.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 

Opis urządzenia 

           Napownica  pneumatyczna 3-głowicowa ma zastosowanie do wycinania otworów i zaciskania 
nap, haków, nitów i guzików. Urządzenie jest wyposażone w układ elektryczny sterujący jego pracą 
oraz reduktor pneumatyczny pozwalający regulować docisk tłoka w zależności od rodzaju obrabianej 
tkaniny i materiału z którego są wykonane napy, guziki itd. Istnieje  możliwość pracy jedną, dwoma 
lub trzema głowicami równocześnie np.: jedna głowica wycina otwór, druga i trzecia zamyka kolejne 
części napy. Na wyposażeniu napownicy jest również laserowy znacznik pozwalający precyzyjnie i 
szybko ustalić miejsce wykonania np. otworu w tkaninie.  
 
 
 
Dane techniczne 

Napięcie zasilania  – U = 230V 

Ciśnienie robocze PR -  2 - 8 bar 

Ciśnienie zasilania PZ  –  max. 8 bar 

Wydajność sprężarki zasilającej   -  min. 100 l / min 

Średnia wydajność pracy napownicy –  ok. 45 cykli / min  

 
Celownik laserowy 
 

 
 
Uwaga! Promieniowanie laserowe, niebezpieczeństwo dla wzroku - unikać 
bezpośredniego kontaktu z oczami! 
 
Dioda laserowa 
Długość fali – 630-680 nm 
Maksymalna moc: < 1 mW 
Produkt (laser) klasy II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 



 
 
 
 
 
 
 
Uwaga! 
Ruchome części urządzenia mogą spowodować skaleczenie! 
Zachować bezpieczeństwo przy obsłudze! 
Wyłączyć główny włącznik zasilania 230V i odłączyć przewód sprężonego 
powietrza, przed wymianą końcówek roboczych, czyszczeniem, konserwacją itp.                                                         

                                                                                                                                         

 

Obsługa napownicy 
Założyć odpowiednie dla wykonywanej operacji stemple robocze. 

Włączyć zasilanie 230V. 

Podłączyć przewód sprężonego powietrza i włączyć sprężarkę.  

Ustawić na reduktorze ciśnienie odpowiednie dla rodzaju obrabianych materiałów.Wyregulować 
położenie znacznika laserowego 

Wykonywać zadanie operacyjne przy wykorzystaniu potrzebnej ilości głowic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 



 

 

          

 

Uwagi ogólne 
Do samodzielnej obsługi napownicy pneumatycznej może przystąpić pracownik specjalnie 
przeszkolony w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego, posiadający odpowiednie 
wiadomości  i doświadczenie oraz upoważniony przez bezpośredniego przełożonego. 

Nie wolno podejmować pracy jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jej bezpiecznego 
wykonania. 

Należy zawsze zgłaszać się do bezpośredniego przełożonego po odpowiednie wytyczne i     
wskazówki dla rozwiązania nieprzewidzianych utrudnień lub wątpliwości dotyczących   bezpiecznego 
wykonania zadania. 

Do pracy przy obsłudze napownicy może przystąpić pracownik wypoczęty, właściwie ubrany: odzież 
robocza bez luźno zwisających elementów. 

 

Czynności przed rozpoczęciem pracy 
Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien dokładnie zapoznać się  z  niniejszą   instrukcją, 
z budową maszyny, jej funkcjonowaniem oraz regulacją. 
Zapoznać się z rodzajem zleconych do wykonania operacji technologicznych. 
Przygotować i zamontować stemple robocze - odpowiednie do wykonywanych operacji. 
Przed rozpoczęciem pracy  należy sprawdzić  również ogólny stan techniczny napownicy:  
   -czy wszystkie śruby są dokręcone 
   -czy maszyna jest odpowiednio podłączona i uziemiona   
Otoczenie maszyny nie może być zaśmiecone  lub zastawione zbędnymi przedmiotami 
Zgromadzić przy stanowisku pracy wszystkie potrzebne materiały do wykonania zleconych operacji 
technologicznych. 
Upewnić się czy uruchomienie maszyny nie stworzy żadnych zagrożeń.  
  

Zasadnicze czynności podczas pracy 
Pracownik obsługujący napownicę powinien kolejno: 

Włączyć zasilanie, podłączyć przewód sprężonego powietrza i włączyć sprężarkę oraz ustawić na 
reduktorze odpowiednie ciśnienie robocze, ustawić położenie ruchomej głowicy trójpozycyjnej do 
wykonania pierwszej operacji technologicznej. 

Wyregulować położenie znacznika laserowego, włożyć uprzednio przygotowany materiał, nacisnąć 
pedał lewy a następnie pedał prawy. Następuje ruch tłoka. 

Po wykonaniu pierwszej operacji, zmienić położenie głowicy ruchomej i wykonywać dalej prace 
według punktu poprzedniego (2). 

 

 

                                     
 



                                      
 

 

 

 

Zabrania się w czasie pracy napownicy 
Podkładać dłoni w okolice pracujących stempli maszyny - ruchome części urządzenia mogą 
spowodować skaleczenia, 

Bezpośredniego kontaktu z oczami  emitowanego promieniowania laserowgo - niebezpieczeństwo 
uszkodzenia wzroku, 

Zezwalania na obsługiwanie maszyny przez osoby nieprzeszkolone, 

Korzystania z napownicy jeśli jest ona w złym stanie technicznym, 

Nie zachowywania na swoim stanowisku czystości i porządku, 

Dokonywania napraw maszyny we własnym zakresie. Naprawy może dokonywać pracownik 
odpowiednio przeszkolony, legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 

Usuwania elementów mających wpływ na bezpieczeństwo – zwłaszcza bezpieczników i elementów  
bezpieczeństwa, 

Usuwania z maszyny znaków informujących o zagrożeniach. 

 

W razie wystąpienia kłopotów, awarii, trudności, wstrzymać obsługę napownicy i powiadomić 
przełożonych . 

                                                

Po zakończonej pracy 
Po zakończonej pracy pracownik obsługujący napownicę powinien: 

wyłączyć maszynę z zasilania i odłączyć przewód sprężonego powietrza, oczyścić maszynę oraz 
uporządkować całe stanowisko robocze. 

  

Konserwacja 
Maszyna winna być smarowana codziennie, a szczególnie po długotrwałym postoju. 

Okresowo należy sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić, olej smarujący w zbiorniku przy reduktorze 
ciśnienia roboczego.  
 
 
Uwaga! 
Nie narażać na kontakt z rozcieńczonym węglem TETRACHLORIDE, KEROSENE i innymi 
organicznymi roztworami oraz na bezpośrednie  promieniowanie słoneczne. Niedozwolone 
oleje wrzecionowe, polecany olej turbinowy, olej CLASSI ISO VG 32. 

 

 

 



                                             
 

 

 

 

 

 

Panel sterujący 

 

 

 

 

Opis 
1. Wyświetlacz 

2. Przycisk edytowania funkcji, zatwierdzania danych oraz włączania i wyłączania oświetlenia 

3. Przycisk zmiany funkcji oraz włączania i wyłączania światła laserowego 

4. Przycisk zmiany wartości (+) 

5. Przycisk zmiany wartości (-) 

POWER – kontrolka włączenia zasilania 

RUN – kontrolka gotowości urządzenia do pracy 

 



Na wyświetlaczu wskazywane są wartości następujących funkcji: 
E-07 gotowość urządzenia do pracy (żaden z pedałów nie jest wcisnięty) 

00010 licznik ilości ruchu tłoka (np. 10). Maksymalna wartość licznika 99999 

_150 siła docisku (np.150 Kgf). Maksymalna siła docisku 300 Kgf 

=333 czas trwania docisku (np. 333 = 1 sekunda). Maksymalny czas trwania docisku 3 sekundy 

 

 

Ustawienie czasu trwania docisku tłoka 
Wcisnąć lewy pedał (przez cały czas ustawiania parametrów pedał musi być wciśnięty) 

Przytrzymać wciśnięty przycisk (2) przez około 2 sekundy. Wartości na wyświetlaczu zaczną 
pulsować. 

Przyciskiem (3) wybrać na wyświetlaczu wartość liczbową z dwoma kreskami =. 

Przyciskiem ▲ zwiekszamy wartość liczbowa 

Przyciskiem ▼ zmniejszamy wartość liczbową 

Po ustawieniu żądanej wartości zatwierdzamy ustawiane parametry wciskając przycisk (2) 

 

Ustawienie siły docisku tłoka 
Wcisnąć lewy pedał (przez cały czas ustawiania parametrów pedał musi być wciśnięty) 

Przytrzymać wciśnięty przycisk (2) przez około 2 sekundy. Wartości na wyświetlaczu zaczną 
pulsować. 

Przyciskiem (3) wybrać na wyświetlaczu wartość liczbową z jedną kreską _. 

Przyciskiem ▲ zwiekszamy wartość liczbowa 

Przyciskiem ▼ zmniejszamy wartość liczbową 

Po ustawieniu żądanej wartości zatwierdzamy ustawiane parametry wciskając przycisk (2) 

 

Zerowanie licznika 

Wcisnąć lewy pedał (przez cały czas ustawiania parametrów pedał musi być wciśnięty) 

Przytrzymać wciśnięty przycisk (2) przez około 2 sekundy. Wartości na wyświetlaczu zaczną 
pulsować. 

Przyciskiem (3) wybrać na wyświetlaczu wartość liczbową bez kresek. 

Przyciskiem ▼ zerujemy stan licznika 

Po ustawieniu żądanej wartości zatwierdzamy ustawiane parametry wciskając przycisk (2) 

 

Światło LED podświetlania pola pracy 

Wciskając tylko raz przycisk (2) włączamy lub wyłaczamy światło LED 

 

Światło lasera  
Wciskając tylko raz przycisk (3) włączamy lub wyłaczamy światło punktowe lasera 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pedały sterujące 
Na urządzeniu zamontowane są dwa pedały sterujące pracą. 

 
Pedał lewy (foto 1) 

 
Pedał prawy (foto 2) 

 



 

 

 

Regulator ciśnienia 

 
Regulacja ciśnienia powietrza podawanego na tłok odbywa się za pomocą reduktora zamontowanego 
na podstawie maszyny. 

 

 



Opis 
1.Pokretło regulacji ciśnienia 

2.Manometr 

3.Bańka osadzania wilgoci 

4.Zawór odprowadzający wilgoć 

5.Bańka – zbiornik na olej 

 

Aby wyregulować ciśnienie powietrza dostarczanego na tłok należy wyciągnąć pokretło (1) i krecąc 
nim w lewo lub prawo ustawiamy żądane ciśnienie. Po ustawieniu ciśnienia należy ponownie wcisnąć 
pokrętło. 

Ponieważ w powietrzu znajduje się wilgoć należy kontrolować bańkę (3) czy nie ma w niej wilgoci. 
Jeżeli tak to należy wcisnąć zawór (4) i ją „spuścić”. 

W bańce (5) należy kontrolować poziom oleju aby zawsze instacja pneumatyczna była smarowana. 
 


