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1.  INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

1. Przed przyst¹pieniem do instalacji i u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y dok³adnie przeczytaæ ca³¹ niniejsz¹ instrukcjê. 
Instrukcjê nale¿y przechowywaæ w nale¿ytym stanie i miejscu dostêpnym, tak, aby mo¿na by³o z niej korzystaæ w 
dowolnym momencie.
2. Urz¹dzenie powinno byæ obs³ugiwane przez przeszkolonego operatora
3. Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i konserwowane jedynie przez wykwalifikowanego technika
4. Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y upewniæ siê, ¿e napiêcie zasilaj¹ce zgadza siê z napiêciem zalecanym na 
tabliczce znamionowej urz¹dzenia. Zakres dozwolonego wahania to +/- 10%.
5. Urz¹dzenie wymaga uziemienia. Przewód uziemiaj¹cy musi byæ pod³¹czony za pomoc¹ odpowiednich wtyczek i gniazd 
uziemiaj¹cych.
6. Po w³¹czeniu zasilania, nale¿y uruchomiæ maszynê powoli, z niewielk¹ prêdkoœci¹ i sprawdziæ, czy kierunek obrotu 
silnika jest prawid³owy. Naci¹g maszyny powinien obracaæ sie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
7. Przed przyst¹pieniem do ni¿ej wymienionych czynnoœci nale¿y wy³¹czyæ zasilanie:
- roz³¹czanie i pod³¹czanie jakichkolwiek wtyczek, konektorów na skrzynce kontrolnej
- nawlekanie nici, wymiana chwytacza b¹dŸ jakiejkolwiek innej czêœci zamiennej
- naprawa lub podnoszenia ramienia maszyny, instalacja pasa
- czas postoju maszyny
8. Urz¹dzenie nale¿y wykorzystywaæ jedynie do celów, do których zosta³o ono wyprodukowane. Jakiekolwiek inne 
u¿ytkowanie urz¹dzenia jest zabronione.
9. Okresowo urz¹dzenie powinno byæ konserwowane i czyszczone.
10. W czasie naprawy b¹dŸ zauwa¿enia jakiegokolwiek nieprawid³owego dzia³ania urz¹dzenia, nale¿y bezwzglêdnie 
od³¹czyæ zasilanie.
11. U¿ytkowanie urz¹dzenia nale¿y rozpocz¹æ po upewnieniu siê, ¿e spe³nia ono przepisy i standardy bezpieczeñstwa, 
obowi¹zuj¹ce w danym kraju
12. Ewentualne modyfikacje urz¹dzenia musz¹ byæ przeprowadzane w taki sposób, aby zachowaæ wszystkie standardy 
bezpieczeñstwa i wielkoœci bezpieczne. Producent nie bierze ¿adnej odpowiedzialnoœci za ¿adne uszkodzenia i straty, 
wynik³e ze zmian i modyfikacji urz¹dzenia.
13. Nie wolno uruchamiaæ maszyny przed naoliwieniem, a przy wykonaniem prób operacyjnych, nale¿y usun¹æ bêbenek i 
wyj¹æ niæ nawleczon¹ na ig³ê. 
14. W czasie u¿ytkowania nale¿y uwa¿aæ, aby palce, w³osy i elementy ubrania nie znalaz³y sie w pobli¿u silnika, naci¹gu, 
pasa ani innych czêsci poruszaj¹cych sie.
15. Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w pokrywê zabezpieczaj¹c¹ pas, os³onê dla oczu i palców oraz inne pokrywy 
zabezpieczaj¹ce. Nie wolno zdjemowaæ ani modyfikowaæ ¿adnego z elementów zabezpieczaj¹cych.

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. 
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2. WPROWADZENIE

Urz¹dzenie jest cyfrowym systemem kontroli, podnosz¹cym wydajnoœæ szycia przez precyzyjn¹ kontrolê 
prêdkoœci i pozycjonowanie. Skrzynki u¿ywa siê do wprowadzenia parametrów. Wybór trybu i monitorowania 
silnika servo. 

Widok 

Wymiary zewnêtrzneskrzynki



3.POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE

Wymiary zewnêtrzne silnika

Wymiary zewnêtrzne kontrolera prêdkoœci

Linia zasilaj¹ca
Br¹zowy

Niebieski

Zielony/¿ó³ty
(uziemienie)

Pod³¹czenie 1-fazowe



Pod³¹czenie 1 fazy/220V ze Ÿród³a zasilania 3-fazowego/380V

Uwaga! Jeœli Ÿród³o zasilania nie posiada punktu neutralnego, pod³¹czenie servo motora jest niemo¿liwe

Uwaga! Musi byæ
Punkt neutralny

Balans dla silnika 1-fazowego/220V z systemem zasilania 3-fazowego/220V

Specyfikacja systemu

Typ silnika

Zakres napiêcia wejœciowego

Znamionowa moc wejœciowa

Max.prêdkoœæ szycia

Temperatura pracy

Znamionowy moment obrotowy

Napiêcie izolacji

Opór izolacji

Panel operacyjny

Waga netto

AC servo motor

AC 176-364V 50/60Hz

500 W

200-4500 rpm

0,955N-m

0-55 st.C

AC 1500V/1 min

DC500V 100M               DC500W, ponad 100M Ohm

Tak

1,4 kg skrzynka/ 1,8 kg silnik / 0,7 kg kontroler
prêdkoœci /  0,17 kg panel



4. PANEL OPERACYJNY

1.  Wybór funkcji specjalnych
2. Podnoszenie stopki po obciêciu nici
3. Korekta œciegu do przodu
4. Podnoszenie stopki po zatrzymaniu silnika
5. Automatyczne obcinanie nici
6. Ustawienie parametrów
7. Zapis parametrów
8. W³¹czenie oœwietlenia LED
9. Wy³¹czenie oœwietlenia LED
10. Zwiêkszenie / zmniejszenie wartoœci parametru
11. Ustawienie œciegu ci¹g³ego
12. Ustawienie œciegu wolnego
13. Œcieg po jednym
14. Ustawienie rygla na pocz¹tku
15. Ustawienie rygla na koñcu
16. Ustawienie ryglowania

Ustawienie i regulacja parametrów

1) w trybie normalnym wciœnij przycisk P aby przejœæ do trybu wyboru parametrów

2) u¿ywaj¹c przycisków plus i minus w bloku D  wybierz ¿¹dany parametr

3) wciœnij przycisk S aby wejœæ w tryb regulacji parametru

4) przyciskami plus i minus w blokach ABCD ustaw ¿¹dan¹ wartoœæ parametru

5) wciœnij przycisk S aby powróciæ do trybu normalnego lub P aby  wróciæ do trybu wyboru parametru. 

Funkcje i operacje

FUNKCJA PRZYCISK OPERACJA

Ryglowanie na 
pocz¹tku/koñcu szycia

Pojedynczy rygiel na pocz¹tku 
(sekcja A i B)

Pojedynczy rygiel na koñcu
(sekcja C i D)



FUNKCJA PRZYCISK OPERACJA

Ryglowanie

Œcieg sta³y

Œcieg wolny

Œcieg “po jednym”

Obcinanie nici

Podnoszenie stopki po
zatrzymaniu silnika

Podnoszenie stopki po
obciêciu nici

Korekta œciegu do przodu

Wybór funkcji specjalnych

Ustawienie parametrów

Zapis parametrów

W³¹czenie oœwietlenia LED

Wy³¹czenie oœwietlenia LED

Zwiêkszanie wartoœci

Zmniejszanie wartoœci

Ryglowanie (Sekcja A - 1 raz, 
sekcja B i C - D razy)

Funkcja œciegu sta³ego - ustawienie
iloœci œciegów

Naciœniêcie peda³u do przodu - maszyna 
zaczyna pracê, zwolnienie peda³u - 
maszyna zatrzymuje siê, wyciœniêcie 
peda³u do ty³u - obcinanie nici

Ca³kowita liczba œciegów w ryglu 
pocz¹tk/koñcowym. Definiowana w 
sekcji œciegu sta³ego

W³¹czanie / wy³¹czanie funkcji
Obcinania nici.

Stopka podniesie siê po 
zatrzymaniu siê silnika

Stopka podniesie siê po 
obciêciu nici

Œcieg do przodu jako œcieg 
dodany przed zatrzymaniem 
maszyny

Wejœcie w tryb funkcji 
specjalnych

Przytrzymanie przycisku w trybie 
normalnym - przejœcie do trybu 
parametrów. Po regulacji parametru - z 
powrotem do trybu parametrów

Przytrzymanie przycisku w trybie 
normalnym - przejœcie do trybufunkcji spec. 
Po regulacji parametru - z powrotem do 
trybu normalnego. Przytrzymanie przycisku 
w funkcjach spec - przejœcie do trybu 
normalnego

W³¹cza oœwietlenie

Wy³¹cza oœwietlenie

Zwiêksza wartoœæ parametru 0-F 
(A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15

Zmniejsza wartoœæ parametru 0-F 
(A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15



Lista parametrów

Parametr Funkcja Zakres Ust.fabr Opis

1 Prêdkoœæ silnika 200-4500 4000 Jedn: obr/min (rpm)

2 Wolny start A/T T

A: automatyczny  po wciœniêciu peda³u
T: automatyczny po obciêciu nici i 
ponownym rozpoczêciu szycia

3
Wybór wspó³czynnika licznika

1-100 1
Multiplikacja dla ustawionej wartoœci param.  
43. Prawdziwa wartoœæ: par. 3 x par. 43 . 
Jeœli par.42 ustawiony na UTS, par.3 
bêdzie mia³ wartoœæ fabryczn¹ 1.

4 Prêdkoœæ pocz¹tk. Ryglowania 200-4500 2000

5 Prêdkoœæ koñc. Ryglowania 200-4500 2000

6 Prêdkoœæ ryglowania 200-4500 1800

7 Prêdkoœæ wolnego startu 200-3000 400

8 Liczba œciegów wolnego startu 0-99 1

9 200-4500 3800

Prêdkoœæ automatycznego 
œciegu ci¹g³ego

ON: po ostatnim cyklu œciegu ci¹g³ego, 
automatyczne ryglowanie koñcowe lub 
obciêcie nici
OFF: po ostatnim cyklu œciegu 
ci¹g³ego, ryglowanie koñcowe lub 
obciêcie nici dopiero po naciœniêciu 
peda³u do ty³u

10 Automatyczne ryglowanie 
koñcowe po œciegu ci¹g³ym

ON / OFF ON

12

Wybór trybu dla ryglowania 
pocz¹tkowego

A/M./SU/S
D A

A: szycie pojedyncze

M: kontrola prêdkoœci i zatrzymania 
poprzez peda³

SU: szycie pojedyncze przy 
zatrzymywaniu motoru i igle w górze z 
kilkoma ms przerw na koñcu ka¿dego 
œciegu. Przerwy okreœla parametr 27

SD: szycie pojedyncze przy 
zatrzymywaniu motoru i igle w dole z 
kilkoma ms przerw na koñcu ka¿dego 
œciegu. Przerwy okreœla parametr 27



13
Wybór trybu koñca rygla 
pocz¹tkowego CON/STP CON

CON: na koñcu rygla pocz¹tkowego 
kontynuacja operacji jeœli peda³ jest 
wciœniêty
STP: na koñcu rygla pocz¹tkowego restart 
kontrolowany przez przyciœniêcie peda³u 
do przodu

14 Wybór funkcji rygla pocz¹tk. ON/OFF ON

15 Ustaw. Sekcji A rygla pocz¹tk. 0-15 3

16 Ustaw. Sekcji B rygla pocz¹tk. 0-15 3

17 Ustaw. Obrotów rygla pocz¹tk. 0-4 3

18 Balans sekcji A rygl.pocz¹tk. 00-0F 0

19 Balans sekcji B rygl.pocz¹tk. 00-0F 0

20 Wybór trybu dla ryglowania 
koñcowego A/SU/SD A

A: szycie pojedyncze

SU: szycie pojedyncze przy 
zatrzymywaniu motoru i igle w górze z 
kilkoma ms przerw na koñcu ka¿dego 
œciegu. Przerwy okreœla parametr 27

SD: szycie pojedyncze przy 
zatrzymywaniu motoru i igle w dole z 
kilkoma ms przerw na koñcu ka¿dego 
œciegu. Przerwy okreœla parametr 27

21 Wybór funkcji rygla pocz¹tk. ON/OFF ON

22 Ustaw. Sekcji C rygla koñc. 0-15 3

23 Ustaw. Sekcji D rygla koñc. 0-15 3

24 Ustaw. Obrotów rygla koñc. 0-4 2

25 Balans sekcji C rygl.koñc. 00-0F 0

26 Balans sekcji D rygl.koñc. 00-0F 0



27
Ustaw. Czasu przerwy na 
koñcowej sekcji rygla

0-999 50

28
ustaw. œciegu dla rygl. pocz¹tk.
i koñcowego

ON/OFF OFF ON: w³¹czone; OFF: wy³¹czone

29
dodawanie œciegu do ryglow.
pocz¹tk. i koñcowego 0-99 0

W czasie ryglowania pocz¹tkowego/ 
koñcowego automatycznie dodaje 0-
99 œciegów. Funkcja dzia³a tylko przy 
param. 28: ON

30
Dodanie 1 œciegu do sekcji
C ryglowania koñcowego ON/OFF OFF

W czasie ryglowania koñcowego 
automatycznie dodaje 1 œcieg w 
sekcji C. 

31

Wybór trybu dla ryglowania A/M./SU/SD
A

A: szycie pojedyncze

M: kontrola prêdkoœci i zatrzymania 
poprzez peda³

SU: szycie pojedyncze przy 
zatrzymywaniu motoru i igle w górze z 
kilkoma ms przerw na koñcu ka¿dego 
œciegu. Przerwy okreœla parametr 27

SD: szycie pojedyncze przy 
zatrzymywaniu motoru i igle w dole z 
kilkoma ms przerw na koñcu ka¿dego 
œciegu. Przerwy okreœla parametr 27

32 Wybór funkcji ryglowania ON/OFF ON

33 Ustaw. Sekcji A ryglowania 0-99 4

34 Ustaw. Obrotów ryglowania 0-15 4

35 Ustaw. Sekcji B ryglowania 00-0F 4

36 Ustaw. Sekcji C ryglowania 00-0F 4

37 Wybór trybu œciegu ci¹g³ego A/M. M.
A: szycie pojedyncze
M: kontrola prêdkoœci i zatrzymania 
poprzez peda³

38 Wybór funkcji œciegu ci¹g³ego ON/OFF OFF



39 Ustawienia dla œciegu ci¹g³ego 0-250 15

Przy funkcjach P1-PF, ustawienie 
fabryczne to 15, przy innych  
œciegach wartoœæ powinna byæ 0

40 Wybór funkcji odrzutnika nici ON/OFF ON

41 Wybór funkcji obcinania nici ON/OFF ON

42 Wybór funkcji licznika NOP/UTS NOP

NOP: licznik wy³¹czony; UTS: liczy wg 
obcinania nici. Po osi¹gniêciu limitu silnik 
siê zatrzyma, nale¿y zresetowaæ licznik 
przyciskiem A na panelu

43 Ustawienie licznika 1-9999 99

44

Wyœw. Prêdkoœci silnika 0-450045

Wyœw. Aktualnego licznika 0-99

66
Ustawienie czasu 
opóŸnienia silnika 0-990 300

Jeœli jest zainstalowane podnoszenie 
stopki, ustaw opóŸnienie aby zapewniæ 
podniesienie stopki jako pierwsze

67

Wybór funkcji zabezpieczenia 
przy w³¹czonej cewce 
podnoszenia stopki

ON/OFF ON
ON: w³¹czona (patrz parametr 68)
OFF: wy³¹czona

68
Czas opóŸnienia funkcji 
zabezpieczenia przy 
w³¹czonej cewce 
podnoszenia stopki

(0-9990)*0
01S

3000

Dostêpna przy w³¹czonym par. 67. 
Przed podniesieniem stopki brzêczyk 
bêdzie wydawa³ dŸwiêk przez 2 
sekundy

69
OpóŸnienie przy po³owicznym 
przyciœniêciu peda³u w ty³ 0-990 100

70

Odwo³anie funkcji 
po³owicznego przyciœniêcia 
peda³u w ty³

ON/OFF OFF

ON: przyciœniêcie w po³owie peda³u 
w ty³ nie spowoduje podniesienia 
stopki (w³¹czy siê obcinanie nici)
OFF: po³owiczne przyciœniêcie 
peda³u w ty³ spowoduje podniesienie 
stopki

71
Odwo³anie funkcji pe³nego 
przyciœniêcia peda³u w ty³ ON/OFF OFF

ON: przyciœniêcie ca³kowite peda³u 
w ty³ nie spowoduje podniesienia 
stopki 
OFF: przyciœniêcie peda³u w ty³ 
spowoduje podniesienie stopki



75
Tryb wy³¹cznika 
bezpieczeñstwa NC/NO NO

NC: wy³¹cznik bezpieczeñstwa w 
trybie normalnym zamkniêty
NO: wy³¹cznik bezpieczeñstwa w 
trybie normalnym otwarty

92

Czas opóŸnienia przed 
w³¹czeniem odrzutnika 
(wipera)

0-990 10

93
Ustawienie czasu odrzutnika
(Wipera) 0-990 50

94 Czas opóŸnienia przed 
podniesieniem stopki

0-990 80
Czas miêdzy odrzutnikiem(wiperem) a 
podniesieniem stopki

Tryb ustawieñ funkcji specjalnych

F2

F3

F4

Wybór funkcji odrzutnika
(Wipera)

Wybór pozycjonowania ig³y 
góra/dó³

Wybór funkcji wolnego startu

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON

OFF

OFF

ON: odrzutnik dostêpny

OFF: odrzutnik wy³¹czony

ON: w³¹czony wolny start

OFF: wolny start wy³¹czony

ON: pozycjonowanie ig³y w pozycji 
górnej

OFF: pozycjonowanie ig³y w pozycji 
dolnej



Ustawienie wartoœci parametrów

W trybie normalnym wciœnij przycisk            

 i przytrzymaj przez kilka sekund, aby przejœæ 
do trybu wyboru parametrów. 

Przyciskiem                   w sekcji D wybierz

¯¹dany parametr

Wciœnij przycisk             aby wejœæ w tryb 

Regulacji wartoœci parametru

Przyciskami                        w sekcjach ABCD

Ustaw ¿¹dan¹ wartoœæ parametru

Wciœnij              aby powróciæ do trybu normalnego  lub              aby przejœæ do trybu wyboru parametru

Ustawienie wartoœci parametrów œciegu ci¹g³ego

Wciœnij przycisk                aby przejœæ do trybu

parametrów œciegu ciag³ego

Oznacza pracê panelu operacyjnego

Wciœnij przycisk                 w sekcji A aby 

ustawiæ liczbê œciegów. Dla przyk³adu P1 
odnosi siê do 1 œciegu, PA oznacza 10 
œciegów, PD - 13 œciegów.



U¿yj przycisków                              aby ustawiæ 
¿¹dan¹ wartoœæ. Zgodnie z przyk³adem - liczba 
œciegów wzroœnie o 111 jeœli przyciœniemy ka¿dy 
z przycisków               w sekcji B, C i D.            

Ustawienie wartoœci parametrów funkcji specjalnych

W trybie normalnym wciœnij przycisk            

 i przytrzymaj przez kilka sekund, aby przejœæ 
do trybu funkcji specjalnych. 

U¿yj przycisków                              w sekcji D, 
aby wybraæ funkcjê. F0 oznacza funkcjê 0, F6 - 
funkcjê 6

U¿yj przycisku                  aby ustawiæ parametr

Wciœnij przycisk             aby wyjœæ z trybu 

funkcji specjalnych do trybu normalnego

Alfabet wyœwietlacza



Instalacja i interfejs

Widok skrzynki kontrolnej

W³¹cznik

Instalacja skrzynki kontrolnej

Skrzynka kontrolna

Kontroler prêdkoœci

Prêt ³¹cz¹cy

blat

3 œruby x 25 mm



Instalacja kontrolera prêdkoœci

Blat

Prêt ³¹cz¹cy

Nakrêtka œruby prêtu ³¹cz¹cego

3 œruby x 20 mm

Regulacja kontrolera prêdkoœci

Zmniejszenie Zwiêkszenie

Zmniejszenie Zwiêkszenie

Prêt ³¹cz¹cy

Otwór regulacyjny dla 
prêtu ³¹cz¹cego

Regulacja si³y wstecznej

Regulowana wartoœæ Metoda regulacji

Si³a postêpowa 

Si³a wsteczna

Prêt ³¹cz¹cy

Ruch sprê¿yny w prawo - zwiêkszenie si³y

Ruch sprê¿yny w lewo - zmniejszenie si³y

Obrót bolca w kierunku ruchu wskazówek zegara - 
zwiêkszenie si³y
Obrót bolca w kierunku przeciwnym do wskazówek 
zegara - zmniejszenie si³y

Zamocowanie prêtu w prawym otworze - wyd³u¿enie 
skoku

Zamocowanie prêtu w lewym otworze - zmniejszenie 
skoku



Diagram pod³¹czeñ
zewnêtrznych

Zasilanie silnika Zasilanie enkodera
Wy³¹cznik 
bezpieczeñstwa

Podn.stopki

Skrzynka oper.

Zawór elektr-magn Kontroler
prêdkoœci

Zasilanie silnika
Zasilanie 
enkodera

Kontroler
prêdkoœci

Skrzynka 
operacyjna

Wy³¹cznik 
bezpiecz.

Podn.stopki Zawór elektr-magn

Pomarañ

Br¹zowy

Rewers

Prze³¹cznik
rewers

Br¹zowy

¯ó³ty

Pomarañcz.

Szary

Czerwony

Czerwony

Czerw.Czerw.

Czarny

Czarny Czarny

CzarnyBia³y Bia³y

Bia³y

Zielony

Zielony

¯ó³ty/zielony

¯ó³ty

Zielony

Zielony

Bia³y

Bia³y

Bia³y

Czarny

Czarny

Czarny

Czerw.

Niebies

Diagram pod³¹czeñ
 wewnêtrznych

CN601
LED

Zarezerw.

1

2

12V

GND

30V

30VCH707

CH708

CH709

CH710



Kody b³êdów i roziw¹zywanie problemów

Kod
b³êdu

Przyczyna problemu Pomiary i rozwi¹zanie

Err1

Err4

Zabezpieczenie 
przeciwpr¹dowe

1. Wy³¹cz zasilanie
2. SprawdŸ czy modu³ IGTB jest w porz¹dku
3. W³¹cz zasilanie po 1 minucie. Jeœli b³¹d dalej bêdzie wystêpowa³, nale¿y wymieniæ 
skrzynkê kontroln¹, skontaktuj siê z wykwalifikowanym technikiem

Zabezpieczenie 
przeciwprzepiêciowe

Err7 Zbyt du¿y moment 
obrotowy

1. Wy³¹cz zasilanie
2. SprawdŸ czy skrzynka jest pod³¹czona prawid³owo i do prawid³owego napiêcia
3. Jeœli napiêcie jest zbyt wysokie zresetuj skrzynkê po powrocie prawid³owego 
napiêcia. Jeœli nie pomo¿e, zresetuj jeszcze raz po 1 minucie
4. Jeœli b³¹d dalej bêdzie wystêpowa³, nale¿y wymieniæ skrzynkê kontroln¹, 
skontaktuj siê z wykwalifikowanym technikiem

1. Wy³¹cz zasilanie
2. SprawdŸ kabel ³¹cz¹cy skrzynkê kontroln¹ z operacyjn¹ i wszystkie wtyczki
3. Ponownie w³¹cz zasilanie. Jeœli b³¹d dalej bêdzie wystêpowa³, skontaktuj siê z 
wykwalifikowanym technikiem

Err8

B³¹d komunikacji 
skrzynki 
operacyjnej

1. Wy³¹cz zasilanie
2. SprawdŸ kabel zasilaj¹cy silnika
3. SprawdŸ g³owicê, inne mechanizmy i czy materia³ nie jest za gruby
4. SprawdŸ czy trimmer siê nie zu¿y³ i nie trzeba go wymieniæ
5. Zresetuj skrzynkê kontroln¹. Jeœli b³¹d dalej bêdzie wystêpowa³, skontaktuj siê z 
wykwalifikowanym technikiem

Err 20

Zabezpieczenie 
przeciw 
przegrzaniu 
skrzynki kontrolnej

1. Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz ponownie po ok.10  minutach
2. Jeœli b³¹d dalej bêdzie wystêpowa³, skontaktuj siê z wykwalifikowanym technikiem

Err 21
Nienormalna praca 
enkodera silnika

1. Wy³¹cz zasilanie
2. SprawdŸ kabel ³¹cz¹cy skrzynkê kontroln¹ z enkoderem i wszystkie wtyczki oraz 
wszelkie dysfunkcje na p³ycie enkodera
3. Ponownie w³¹cz zasilanie. Jeœli b³¹d dalej bêdzie wystêpowa³, skontaktuj siê z 
wykwalifikowanym technikiem

Err 23

Nienormalna praca 
prze³¹cznika œciegu 
wstecznego

1. Wy³¹cz zasilanie
2. SprawdŸ przewody ³¹cz¹ce  i wszystkie wtyczki 
3. Ponownie w³¹cz zasilanie. Jeœli b³¹d dalej bêdzie wystêpowa³, skontaktuj siê z 
wykwalifikowanym technikiem

B³¹d wy³¹cznika 
bezpieczeñstwa

Kiedy symbol obrotów silnika w trybie normalnym zatrzyma siê:
1. Wy³¹cz zasilanie i sprawdŸ pod³¹czenie wy³¹cznika bezpieczeñstwa
2.Ponownie w³¹cz zasilanie. Jeœli b³¹d dalej bêdzie wystêpowa³, skontaktuj siê z 
wykwalifikowanym technikiem
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