
INSTRUKCJA OBS£UGI DO MASZYNY 
F007-W222-FSM 

(muszelkarka)



SPIS TREŒCI:

WPROWADZENIE .........................................................................................................................3

SPECYFIKACJA ............................................................................................................................3

WYMIANA KRZYWEK ...................................................................................................................3

NAPÊD PRZEPLATACZY I POPYCHACZA ..................................................................................4

PRZEPLATACZE............................................................................................................................4

UWAGA..........................................................................................................................................5

USTAWIANIE WZORÓW ...............................................................................................................5

USTAWIANIE PRZEPLATACZY.....................................................................................................8

USTAWIANIE PRZEPLATACZY I IGIE£ ........................................................................................9

USTAWIANIE POPYCHACZA .......................................................................................................9

REGULACJA NICI........................................................................................................................10

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. 



WPROWADZENIE

1.  Ten model maszyny u¿ywany jest od ozdobnego wykañczania odzie¿y
2.  Oprzyrz¹dowanie FSM mo¿e byæ montowany do standardowej maszyny typu F007H-W222-XXX.
3.   Standardowy zwijacz do oprzyrz¹dowania FSM to:

F007H-W222-248/FSM            FQ205P
F007H-W222-364/FSM            FQ205Q

4.  Ten model mo¿e byæ montowany z „FA” (poziomy elektryczny podajnik taœmy)
5.  Oprzyrz¹dowanie FSM bêdzie zawieraæ zestaw krzywek (FSM202 x 2), które bêd¹ zamontowane w 
maszynie i 2 dodatkowe krzywki  FSM220 i FSM222 do uzyskania innych rodzajów wzorów lamowania

SPECYFIKACJA

1.    MODEL: dwa typy
W222-240-4   3 ig³owy, 5 nitkowy
W222-248-4 3 ig³owy, 5 nitkowy
W222-364-4 4 ig³owy, 6 nitkowy

2.    Prêdkoœæ: do 3000 œciegów/min
3.   Zastosowanie: odpowiedni do ozdobnego lamowania lekkich i œrednich materia³ów

WYMIANA KRZYWEK

1. Otworzyæ górn¹ pokrywê, nastêpnie poluzowaæ wkrêty (A)
2. Przesun¹æ ramiê ( C ) przez poluzowanie sworznia (B)
3. Nastêpnie wymieniæ krzywkê Rys. 1



NAPÊD PRZEPLATACZY I POPYCHACZA

Do napêdu  przeplataczy i popychacza s³u¿y jedna górna krzywka i jedna dolna krzywka (Patrz rys 2 i 3)

1.Górna krzywka po³¹czona jest z przeplataczem jak na rys. 2.
2. Dolna krzywka jest po³¹czona z popychaczem jak na rys. 3.
3. Górny przeplatacz porusza przy pomocy przek³adni ko³owej dolny przeplatacz

PRZEPLATACZE

1. Pozycja otworów w przeplataczach jak na rys 5.
2. Zmianê wzoru przeplotu uzyskuje siê przez zmianê pozycji przeplataczy.

1. Krzywka FSM23 mo¿e byæ wyjêta gdy nie jest potrzebne lamowanie.
2. Koñcowa szerokoœæ z lamowaniem jest o 3 mm wiêksza ni¿ bez lamowania. Szerokoœæ wzoru 

ozdobnego z lamowaniem bêdzie 15 mm.
3. Standardowe zwijacze do maszyny FSM s¹ takie jak poni¿ej:

F007H-W222-248/FSM : FQ205P
F007H-W222-364/FSM : FQ205Q

UWAGA

1. Zmiana krzywki FSM220 jak na rysunku.(Uwaga: sworzeñ FSM48 jest w trzecim otworze ³¹cznika 
FSM11)

2. Zmiana krzywki FSM220 jak na rysunku.(Uwaga: sworzeñ FSM48 jest w pierwszym otworze 
³¹cznika FSM11)

3. Zmiana krzywki FSM202 jak na rysunku.(Uwaga: sworzeñ FSM48 jest w drugim otworze ³¹cznika 
FSM11)

4.        Zmiana krzywki FSM222 jak na rysunku.(Uwaga: sworzeñ FSM48 jest w drugim otworze ³¹cznika 
FSM11)

USTAWIANIE WZORÓW







USTAWIANIE KRZYWEK

1. Kiedy igielnica jest w górnym martwym po³o¿eniu, punkt P na kó³ku pasowym powinien byæ w punkcie 
A. Nastêpnie krzywka mo¿e byæ regulowana jeœli sworzeñ B i centralny sworzeñ C jest w pionie.

2.  W celu upewnienia siê co do poprawnoœci powy¿szej procedury nale¿y sprawdziæ czy:
a.      jeœli igielnica jest w górnym martwym po³o¿eniu „P”, przeplatacze G i H zatrzymuj¹ siê
b.      jeœli kó³ko pasowe (K) nr.2 obraca siê w pozycjê (A), przeplatacze G i H zaczynaj¹ siê przesuwaæ.

USTAWIANIE  PRZEPLATACZY

1. Odleg³oœæ miêdzy przeplataczem a powierzchni¹ p³ytki œciegowej wynosi 7,0mm (Rys. 8)
2.         Odleg³oœæ miêdzy przeplataczem a ig³ami wynosi 2,0 mm (Rys. 9) 

USTAWIANIE  PRZEPLATACZY I IGIE£

1. Jeœli górny przeplatacz A jest lewym martwym po³o¿eniu , odleg³oœæ miêdzy œrodkiem ig³y a drugim 
otworem górnego przeplatacza A wynosi 1,2 mm. W ty m momencie, odleg³oœæ miêdzy pierwszym otworem 
dolnego przeplatacza B a praw¹ ig³¹ wynosi 1,2 mm. (Rys. 10)
2. Jeœli dolny przeplatacz B znajduje siê w lewym martwym po³o¿eniu, odleg³oœæ miêdzy drugim 
otworem przeplatacza a lew¹ ig³¹ wynosi 1,7 mm. W tym momencie, odleg³oœæ miêdzy pierwszym otworem 
górnego przeplatacza a praw¹ ig³¹ wynosi 1,7 mm.(Rys. 11)



USTAWIENIE POPYCHACZA

1. Jeœli popychacz znajduje siê w lewym martwym po³o¿eniu, odleg³oœæ miêdzy praw¹ ig³¹ wynosi 1,5 
do 1,8 mm (jak na rys. 12)

2. Odleg³oœæ miedzy doln¹ powierzchni¹ popychacza a powierzchni¹ p³ytki œciegowej wynosi 0  0,1 
mm (jak na rys. 13)

3. Odleg³oœæ miêdzy tyln¹ stron¹ popychacza a praw¹ ig³¹ wynosi 0,5 mm (jak na rys. 14)

REGULACJA  NICI

1. Regulacja iloœci. Rys. 15, punkty A i B.
2.         Regulacja naprê¿enia. Rys. 15. Punkt C
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