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INSTRUKCJA OBS£UGI
MASZYNY ULTRAD�WIÊKOWEJ 

U-70

(t³umaczenie instrukcji oryginalnej)



INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

Aby u¿ytkowanie maszyny by³o bezpieczne oraz aby móc wykorzystaæ maksymalnie du¿o funkcji, przez ni¹ 
posiadanych, nale¿y obs³ugiwaæ urz¹dzenie prawid³owo, zgodnie z instrukcj¹.

1. W czasie u¿ytkowania maszyny nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na podstawowe œrodki 
bezpieczeñstwa.

2. Przed uruchomieniem maszyny nale¿y przeczytaæ dok³adnie niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi oraz inne 
dodatkowe zalecenia.

3. Maszynê nale¿y u¿ytkowaæ po potwierdzeniu jej bezpieczeñstwa u¿ytkowania wg, norm 
obowi¹zuj¹cych w danym kraju.

4. Nie wolno u¿ytkowaæ maszyny bez œrodków bezpieczeñstwa. Wszystkie os³ony i inne œrodki 
bezpieczeñstwa musz¹ znaleŸæ siê na okreœlonym miejscu podczas przygotowywania maszyny do 
pracy.

5. Maszyna mo¿e byæ obs³ugiwana przez odpowiednio przeszkolonego operatora.
6. Dla w³asnego bezpieczeñstwa operatora zaleca siê u¿ywanie okularów ochronnych.
7. Nale¿y wy³¹czyæ w³¹cznik g³ówny maszyny, b¹dŸ od³¹czyæ j¹ od Ÿród³a zasilania przed przyst¹pieniem 

do nastêpuj¹cych czynnoœci:
- nawlekanie ig³y, regulacja kompensacji nici i jej przewlekanie i / lub wymiana szpulki w bêbenku
- wymiana ig³y, stopki dociskowej, z¹bków, prowadnicy ig³y, prowadzenia materia³u i innych czêœci lub 

akcesoriów
- naprawa maszyny
- po zakoñczeniu pracy, gdy operator opuszcza miejsce pracy, a maszyna pozostaje bez nadzoru
- przy silnikach sprzêg³owych bez hamulca, silniki te musz¹ siê ca³kowicie zatrzymaæ.

8. W przypadku kontaktu skóry b¹dŸ oczu z  jakikolwiek smarem, olejem lub innym p³ynem, nale¿y 
przemyæ miejsce czyst¹ wod¹ i skonsultowaæ siê z lekarzem.  W przypadku po³kniêcia jakiegokolwiek 
p³ynu nale¿y zg³osiæ wypadek natychmiast lekarzowi.

9. W czasie ruchu maszyny nie wolno dotykaæ ¿adnych czêœci ani urz¹dzeñ. Przed przyst¹pieniem do 
jakichkolwiek czynnoœci nale¿y upewniæ siê, czy maszyna jest w³¹czona/wy³¹czona.

10. Napraw, modyfikacji i regulacji urz¹dzenia dokonywaæ powinni wykwalifikowani technicy. Zaleca siê 
stosowanie tylko oryginalnych czêœci zamiennych, ryzyko uszkodzenia maszyny, wynik³e ze 
stosowania innych ni¿ oryginalne czêœci, ponosi u¿ytkownik.

11. Rutynowa konserwacja oraz przegl¹dy powinny byæ wykonywane przez odpowiednio 
wykwalifikowan¹ osobê, b¹dŸ technika.

12. Serwisowanie czêœci i podzespo³ów elektronicznych tak¿e wymaga wykwalifikowanego technika. 
Nale¿y zatrzymaæ maszynê natychmiast po zauwa¿eniu jakiegokolwiek uszkodzenia, lub 
nieprawid³owego dzia³ania komponentów elektronicznych.

13. W przypadku maszyn wyposa¿onych w czêœci pneumatyczne (jak np. cylinder powietrzny) nale¿y 
od³¹czyæ wê¿e pneumatyczne, doprowadzaj¹ce powietrze od maszyny przed przyst¹pieniem do 
naprawy i serwisowania maszyny.

14. W celu zapewnienia jak najlepszej wydajnoœci maszyny zaleca siê jej okresowe czyszczenie.
15. Dok³adne wypoziomowanie maszyny zapewni lepsz¹ jakoœæ operacyjn¹ oraz obni¿y poziom ha³asu. 
16. Nale¿y stosowaæ odpowiednie okablowanie elektryczne, z uziemieniem.
17. Maszyna mo¿e byæ stosowana jedynie do celów, do jakich zosta³a stworzona. Inne przeznaczenie 

maszyny jest niedozwolone.
18. Wszelkie modyfikacje czy zmiany dokonane na maszynie musz¹ byæ zgodne ze standardami i 

przepisami bezpieczeñstwa. Zabezpieczenia s¹ niezbêdne. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci 
za uszkodzenia powsta³e w wyniku zmian i modyfikacji maszyny.

19. Stosuje siê dwa g³ówne ostrze¿enia o zabezpieczeniach:
1. nie otwieraæ pokryw ¿adnych skrzynek z elektronik¹ silnika i innych urz¹dzeñ, nie dotykaæ ¿adnych 

elementów elektrycznych ani elektronicznych w celu unikniêcia pora¿enia pr¹dem.



2. zawsze stosowaæ siê do nastêpuj¹cych zakazów i nakazów:
- nigdy nie u¿ywaæ maszyny przy zdjêtych œrodkach zabezpieczaj¹cych przed urazem fizycznym.
- uwa¿aæ na w³osy, palce i czêœci ubrania, które mog¹ zostaæ „wci¹gniête” przez ko³o, odrzutnik, 

pasek lub silnik
- nigdy nie wsuwaæ palców pod ig³ê, b¹dŸ pod pokrywê kompensacji nici
- podczas pracy maszyny chwytacz obraca siê z bardzo du¿¹ prêdkoœci¹, dlatego nale¿y uwa¿aæ, 

aby chwytacz nie spowodowa³ urazu palców i pamiêtaæ o wy³¹czeniu maszyny przed wymian¹ 
szpulki w bêbenku.

- nie wsuwaæ palców pod pokrywy maszyny w czasie jej pracy.- zawsze wy³¹czaæ zasilanie 
przed pochyleniem g³owicy, zdejmowaniem pokrywy pasa i pasa V.
- silniki servo w czasie postoju maszyny pracuj¹ bardzo cicho, nale¿y wiêc wy³¹czaæ zasilanie 

maszyny, aby unikn¹æ niespodziewanego jej ruszenia. 
- nie u¿ywaæ maszyny jeœli jej przewód elektryczny nie posiada uziemienia.
- przed pod³¹czaniem lub roz³¹czaniem okablowania elektrycznego, nale¿y wy³¹czyæ maszynê 

prze³¹cznikiem.

URZ¥DZENIE DO RECYCLINGU! NIE WYRZUCAÆ! 

Gdy okres eksploatacji urz¹dzenia siê zakoñczy, nie wolno go wyrzuciæ, ale nale¿y siê go pozbyæ zgodnie z 
przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej o Zu¿ytych Urz¹dzeniach Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE) 
oraz Dyrektywy o ograniczeniach w wykorzystaniu niektórych niebezpiecznych substancji bêd¹cych 
sk³adnikami urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (ROHS). 
Dlatego po zakoñczeniu eksploatacji  masz prawo i obowi¹zek zwróciæ zu¿yte urz¹dzenie do sprzedaj¹cego, 
pod warunkiem zakupu innego, podobnego urz¹dzenia. W innym przypadku nale¿y sprawdziæ uregulowania 
dotycz¹ce prawid³owego sposobu pozbycia siê urz¹dzenia, skonsultowaæ siê w tym temacie z kompetentnymi 
organami pañstwowymi b¹dŸ zak³adem przetwarzania lub organizacj¹ odzysku. Pozbycie siê urz¹dzenia w 
sposób niezgodny z wymogami mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem do odpowiedzialnoœci na mocy prawa.

Jako u¿ytkownik koñcowy mo¿esz wywieraæ pozytywny wp³yw na ponowne wykorzystanie, recycling i inne 
formy odzysku zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych, a wiêc ograniczaæ zgubny wp³yw 
u¿ytkowanego przez Ciebie urz¹dzenia na œrodowisko naturalne.



I. Zasady i g³ówny indeks techniczny

1. Podstawowe zasady.

Rysunek 1 przedstawia maszynê ultradŸwiêkow¹, przeznaczon¹ do przecinania i ozdobnego wykañczania 
wyrobów. Maszyna sk³ada siê z :
(1) generator ultradŸwiêków
(2) (/2 konwerter energii dŸwiêkowej
(3) (/2(pó³falowa) dŸwignia ³¹cz¹ca
(4) (/2 ultradŸwiêkowa (pó³falowa) g³owica narzêdziowa
(5) pierœcieñ wzoru
(6) silnik i pas napêdowy
(7) regulator prêdkoœci (1), silnik (1)
(8) regulator prêdkoœci (2), silnik (2)
(9) œruby ³¹cz¹ce oraz czêœci napêdu

Generator ultradŸwiêków przesy³a energiê do konwertera, gdzie zostaje ona przetworzona na 
mechaniczne pod³u¿ne wibracje, wzmacniane przez g³owicê narzêdziow¹ i dŸwigniê ³¹cz¹c¹ i formowane 
w siln¹ falê ultradŸwiêkow¹ na g³owicy. 
Obrót g³owicy narzêdziowej i wzornika sterowane s¹ przez  dwa silniki o regulowanej prêdkoœci. Kiedy 
wzornik zostanie dociœniêty wchodzi w kontakt z powierzchni¹ robocz¹ g³owicy narzêdziowej i rozpoczyna 
proces ciêcia, dziurkowania, szycia i topienia materia³u (nale¿y upewniæ siê, ¿e materia³em nie jest czysta 
bawe³na b¹dŸ jedwab, gdy¿ te materia³y nie maj¹ w³aœciwoœci termoplastycznych)
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II. Wprowadzenie do struktury

Ogólny schemat struktury

Generator fal ultradŸwiêkowych

1. Wyjœcie zasilania jest stabilne i przystosowane do pracy 
ci¹g³ej
2. Zasilanie generatora mo¿e byæ dopasowane do potrzeb 
klienta, w zale¿noœci od u¿ywanych materia³ów
3. Zastosowano niezawodny system ochrony urz¹dzenia
4. Generator zaprojektowano z tylnym panelem 
kontrolnym

G³ówne parametry techniczne

1. Napiêcie: 220V +/- 5%, 10A, 50-60Hz
2. Maksymalna moc wyjœciowa: 1500-2500 W
3. NaddŸwiêkowoœæ: 15-20 kHz
4. Rozmiar skrzynki kontrolnej: 160 (szer.) x 390 (wys.) x 
530 (d³.)
5. Waga netto: 30 kg



1. -  WskaŸnik 1: wskazuje ultradŸwiêki. 
Generalnie ustawiony na 20-30% bez 
obci¹¿enia, w czasie pracy wskazanie 
mniejsze lub równe 80%

2. - WskaŸnik 2: g³owica fal, poni¿ej lub 
równe 20%, najlepiej 0%

3. Regulacja górnego i dolnego silnika. 
Mo¿na ustawiæ prêdkoœæ na maksymaln¹ 
wartoœæ 22 m/min w zakresie skali 1-15

4. Regulacja si³y ultradŸwiêków - na I, II, III 
lub IV przez operatora. Generalnie 
wybiera siê I i II. 

5. Przycist testowy i lampka wskaŸnika

6. Ustawienie czêstotliwoœci - generalnie 
mniej ni¿ 10%, najlepiej 0%

7. Lampka kontrolna wskaŸnika

8. Zasilanie - otwieranie i zamykanie 
maszyny. Po otwarciu, generator i 
skrzynka elektryczna pracuj¹. 

1. Wentylator 220V, > 18W

2. Zasilanie: 10A

3. Wyjœcie elektryczne: 110V / 220V

4. Wyjœcie pr¹dowe: 15K-20KHz

5. Wejœcie: 220 V AC 50-60 Hz



III. Instalacja i regulacja

Maszyna ultradŸwiêkowa posiada ruchome p³yty lub ruchome rêkawy, na których instaluje siê wa³ki o 
ró¿nych wzorach i ró¿nych szerokoœciach, w zale¿noœci od potrzeb klienta.

Regulacja balansu wa³ka

Instalacja, demonta¿ oraz regulacja wa³ka okreœlona zosta³a schematycznym rysunkiem.
1. Jak pokazano na rysunku, unieœ podstawê wa³ka, poluzuj nakrêtkê M8, odsuñ lew¹ p³ytkê na lewo w 
stronê szczeliny przesuwu. W³ó¿ koniec prawej osi wa³ka (d³u¿szej) w otwór ko³a zêbatego, zawieszonego 
na ³añcuchu i otwór ³o¿yska (2) ko³a mimoœrodowego, obróæ wa³kiem tak, aby bolec ko³a zêbatego wsun¹³ 
siê w otwór boplca w wa³ku. 
2. Przesuñ lew¹, ruchom¹ p³ytkê do szczeliny, wsuñ lewy koniec osi wa³ka do otworu ³o¿yska (1), dokrêæ 
nakrêtkê M8.

Poluzuj œrubê M6 na prawej p³ytce, wsuñ M6  szeœciok¹tnym kluczem nasadowym w szeœciok¹tny otwór w 
kole mimoœrodowym, tak aby szczelina miêdzy pracuj¹c¹ p³ytk¹ i miêdzy obuma koñcami wa³ka by³a 
identyczna. (Po poziomej regulacji wa³ka z krawêdzi¹ tn¹c¹ na obu koñcach, krawêdŸ nale¿y troszkê 
odchyliæ, ale krawêdŸ tn¹ca ³atwiej bêdzie siê zu¿ywaæ jeœli nachylenie bêdzie zbyt du¿e.) 
Po regulacji, dokrêæ œrubê M6 
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Regulacja docisku wa³ka

Aby ustawiæ po¿adany docisk wa³ka nale¿y dokonaæ regulacji. Docisk powinien byæ determinowany przez 
materia³ i jego gruboœæ: dla materia³ów grubych, z mniejsz¹ iloœci¹ w³ókien chemicznych docisk mo¿e byæ 
mocniejszy, ale zazwyczaj ustawiany jest do materia³u w³aœnie ciêtego. Zbyt du¿y docisk wa³ka mo¿e 
powodowaæ zbyt ³atwe jego zu¿ywanie siê. 

1. U³ó¿ materia³ miêdzy wa³ek a ko³o dociskowe (lub bezpoœrednio na wa³ek)
2. Opuœæ ko³o dociskowe, wa³ek odpowiednio dociœnie materia³
3. Jeœli potrzeba taœmy transferowej lub filmu, musz¹ byæ one wmontowane i szczelinie prowadz¹cej do 
pokrywy materia³u i prze³o¿one przez wa³ek i ko³o dociskowe. 

Zak³adanie materia³u



IV. Operacje i konserwacja

Procedury operacyjne

1. Pod³¹cz kabel wyjœciowy generatora fal i kabel  silnika oraz po³¹cz silnik z generatorem za pomoc¹ 
przewodu kontrolnego.
2. Pod³¹cz zasilanie do gniazda zasilaj¹cego generatora, inne koñce przewodów do pr¹du 220 V AC.
3. W³¹cz zasilanie prze³¹cznikiem. Zapali siê czerowna lampka kontrolna i ruszy silnik sch³adzaj¹cy. 
4. Wciœnij przycisk TEST na panelu, wskaŸnik natê¿enia poka¿e ok. 1A (normalnie jest to nie wiêcej ni¿ 1,2 
A). Jeœli g³owica tworzy nawet silniejsze ni¿ normalnie fale ultradŸwiêkowe - to znaczy, ¿e maszyna pracuje 
normalnie.
5. Naciœnij peda³ i sprawdŸ czy kierunek obrotu silnika jest poprawny. Obróæ dwa pokrêt³a potencjometrów, 
znajduj¹ce siê na panelu, oba silniki -górny i dolny- powinny poruszaæ siê z ró¿n¹ prêdkoœci¹ a wskaŸnik 
natê¿enia powinien wskazywaæ ok. 1A 
UWAGA: Ko³o dociskowe i wa³ek powinny byæ w górnej pozycji!)

6. Wybierz odpowiedni¹, zale¿nie od rodzaju i gruboœci materia³u, prêdkoœæ wa³ka. (Prêdkoœæ mo¿esz 
regulowaæ pokrêt³ami na g³owicy)
7. Po³ó¿ materia³ miêdzy wa³kiem a ko³em dociskowym (tak¿e papier lub film jeœli jest taka potrzeba), 
dociœnij wa³ek i ko³o. 
8. Wciœnij peda³, aby rozpocz¹æ operacjê. 

Konserwacja

1. Aby zapobiec blokowaniu siê ruchomych czêœci przez skrawki papieru lub materia³u, regularnie dokonuj 
czynnoœci czyszcz¹cych.
2. Jeœli maszyna nie jest u¿ywana - wy³¹czaj zasilanie
3. Regularnie uzupe³niaj olej smaruj¹cy na prowadz¹cych czêœciach maszyny oraz przeprowadzaj 
konserwacjê systemu kontroli elektrycznej. 

1. Nigdy nie próbuj dotykaæ ¿adnych czêœci elektrycznych urz¹dzenia - moze yto spowodowaæ pora¿enie 
pr¹dem o wysokim napiêciu.
2. Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ z uziemieniem
3. Normalne wskazanie amperometra to nie wiêcej ni¿ 1,2 A. Jeœli wskaŸnik wskazuje wiêcej, ma tendecje 
do wskazywania wiêcej, a natê¿enia nie mo¿na znmniejszyæ, ponadto zasilanie jest zbyt ma³e, a 
urz¹dzenie wydaje inne niz w normalnej pracy dŸwiêki - maszynê nale¿y natychmiast wy³¹czyæ. Dopiero po 
odkryciu przyczyny i usuniêciu usterki maszynê mo¿na ponownie u¿ytkowaæ.
4. Nieprzerwana praca maszyny mo¿e trwaæ do 8 godzin.
5. Jeœli maszyna nie jest u¿ywana, wa³ek i ko³o dociskowe musz¹ byæ zwolnione, a ca³e urz¹dzenie 
od³¹czone od Ÿród³a zasilania.
6. Urz¹dzenie mo¿e byæ konserwowane  jedynie przez wykwalifikowanego operatora
7. G³owica zgrzewaj¹ca, wa³ek, górny i dolny silnik s¹ czêœciami zu¿ywaj¹cymi siê i nie podlegaj¹ 
gwarancji. 

V. Punkty szczególnej uwagi



VI. Rozwi¹zywanie problemów

problem mo¿liwa przyczyna rozwi¹zanie

Materia³ nie jest wycinany, 
chocia¿ ogniwo siê 
podnosi i opuszcza

Niektóre dziurki nie s¹ 
wykonywane, chocia¿ 
ogniwo siê opuszcza i 
podnosi

Materia³ lub dodatki 
wysuwaj¹ siê poza 
œcie¿kê pracy

1. Prêdkoœæ maszyny jest zbyt du¿a
2. Brak papieru lub filmu
3. Zbyt ma³y docisk
4. Zu¿ycie wa³ka lub powierzchni g³owicy
5. Zbyt niskie napiêcie zasilaj¹ce

1. Zmniejsz prêdkoœæ
2. Po³ó¿ papier lub film
3. Zwiêksz docisk
4. Wymieñ wa³ek lub wyszlifuj 
powierzchniê g³owicy
5. Wyposa¿ maszynê w 1500W 
stabilizator AC

1. Przekrzywione ko³o prowadz¹ce taœmê 
lub film
2. Przekrzywiony naci¹g

1. Wyreguluj po³o¿enie wa³ka
2. Wyreguluj po³o¿enie powierzchni
3. Po³ó¿ papier lub film

1. �le zamontowany wa³ek
2. Powierzchnia pracy nie jest pozioma
3. Brak papieru lub filmu

1.Wyreguluj ko³o prowadz¹ce taœmê lub 
film
2. Wyreguluj naci¹g

Wa³ek (lub g³owica) siê 
nie obraca

1. B³¹d obwodu steruj. prêdkoœci¹
2. Uszkodzona p³yta miedziana w 
obwodzie kontrolnym silnika
3. Przepalona cewka silnika
4. Praca silnika na wolnych obrotach lub 
zablokowanie ruchomych czêœci
5. Uszkodzony pasek synchroniczny

1. Wymieñ przekaŸnik 110V
2. SprawdŸ obwód i znajdŸ 
uszkodzenie
3. Wymieñ silnik
4. SprawdŸ kolejno wszystkie czêœci od 
silnika do wa³ka i skrzyniê biegów
5. Wymieñ pasek

Wa³ek (lub g³owica) 
porusza siê z max. 
prêdkoœci¹

1. B³¹d obwodu steruj. prêdkoœci¹
2. Przepalona cewka pomiaru prêdkoœ.
3. Uszkodzony przekaŸnik

1. SprawdŸ obwód / wymieñ skrzynkê 
kontroln¹
2. Wymieñ cewkê pomiaru prêdkoœci
3. Wymieñ przekaŸnik

Przebicie pr¹du 
wyczuwalne rêk¹

1. Uszkodzona g³owica
2. Uszkodzony piezokryszta³
3. Uszkodzona œruba mocuj¹ca g³owicê
4. Nieprawid³owa czêstotliwoœæ generatora
5. Przepalony bezpiecznik wyjœcia ultradŸw.
6. Uszkodzone tranzystory wysokiego 
napiêcia
7. B³¹d po³¹czeñ w obwodzie generatora
8. B³¹d po³¹czenia górnego przekaŸnika na 
p³ycie steruj¹cej prêdkoœci¹
9. B³¹d po³¹czenia lub uszkodzenie 
szczotek przy miedzianym pierœcieniu

1. Wymieñ g³owicê
2. Wymieñ piezokryszta³
3. Wymieñ œrubê
4. Wyreguluj napiêcie lub zmniejsz do 
minimum
5. Wymieñ bezpiecznik
6. Wymieñ uszkodzony tranzystor
7. SprawdŸ pod³¹czenia
8. Wymieñ przekaŸnik 110V
9. Przeinstaluj lub wymieñ

Brak silnych fal ultradŸw. 
na powierzchni roboczej, 
brak fal i nienormalne 
dŸwiêki

1. Zamienione fazy zasilania
2. Nieprawid³owe uziemienie konwertera 
energii

1. Pod³¹cz poprawnie fazy i “zero”
2. ZnajdŸ miejsce z³ego pod³¹czenia
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