
6.  P

6.1 Definicje przycisków panelu

ANEL OPERACYJNY

Funkcja Przycisk Operacja maszyny szwalniczej

Wybór ryglowania
pocz¹tkowego
lub koñcowego

Podwójne ryglowanie pocz¹tkowe (sekcje A, B)

Pojedyncze ryglowanie pocz¹tkowe (sekcje A, B)

Po³owiczne ryglowanie poczatkowe (sekcja B)

Podwójne ryglowanie koñcowe (sekcje C, D)

Pojedyncze ryglowanie koñcowe (sekcje C, D)

Po³owiczne ryglowanie koñcowe (sekcja C)

Szycie œciegiem sta³ym

1. Kiedy peda³ jest wciœniêty, wykonywane jest szycie œciegiem sta³ym
 kolejnych sekcja E-F lub G-H

2. Jeœli peda³ powróci do pozycji neutralnej w czasie wykonywania
 sekcji, maszyna natychmiast sie zatrzyma. Po ponownym 
przyciœniêciu peda³u, zbalansowane œciegi sekcji E-F i G-H 
bêd¹ kontynuowane.

3. Jeœli w³¹czony jest parametr [010.ACD], maszyna nie zatrzyma siê 
i automatycznie rozpocznie cykl obcinania nici i ryglowanie koñcowe
 na koñcu ostatniej sekcji E lub H.

4. Przy u¿yciu funkcji P1-PF, ustawienia fabryczne P1-P4 to 15
 œciegów, inne sekcje nieu¿ywane musz¹ mieæ ustawienia 0 œciegów.

Szycie dowolne

1. Maszyna rozpocznie szycie po naciœniêciu peda³u palcami
 Po powrocie do pozycji neutralnej maszyna natychmiast sie zatrzyma.

2. Po wciœniêciu peda³u piêt¹, automatycznie zostanie zakoñczony 
proces obcinanie nici.

Ryglowanie

Po naci œniêciu peda³u palcami, wszystkie szwy rygla, sekcje A,B,C i D
bêd¹ automatycznie wykonywane w iloœci okreœlonej E, i nast¹pi 
automatyczne obciêcie nici.

Uwaga: Po rozpoczêciu szycia ryglem, nie mo¿na go zatrzymaæ, a¿ do
momentu zakoñczenia cyklu obcinania nici, z wyj¹tkiem przerwania 
operacji za spraw¹ naciœniêcia peda³u piêt¹.



Funkcja Przycisk Operacja maszyny szwalniczej

Wybór ustawienia
œciegu

A, B, C, D - zakres œciegów 0 - F (patrz Uwaga pod tabel¹)
E, F, G, H - zakres œciegów 0 - 99

A=B=C=D=4 œciegi

E=F=10 œciegów

G=H=15 œciegów

Wciœnij ten przycisk aby wybraæ: góra A, B, C, D
                                                     œrodek E, F
                                                     dó³  G, H

Podnoszenie ig³y / 
Korekta œciegu

1. Przy szyciu dowolnym: Przyciœniêcie jednorazowe dzia³a jako 
korekta œciegu (pó³ œciegu do przodu)

2.  Przy ryglowaniu - dzia³a jako podnoszenie ig³y.

3. Przy szyciu œciegiem sta³ym: 
a) jeœli szycie przerwano w œrodku sekcji, naciœniêcie spowoduje
 podniesienie ig³y
b) jeœli szycie przerwano na koñcu sekcji, naciœniêcie spowoduje
korektê o jeden œcieg do przodu.

Szycie automatyczne

1. Przy szyciu dowolnym i ryglowaniu: jednorazowe wciœniêcie tego
przycisku, wywo³a sygna³ dŸwiêkowy, ale nie uaktywni ¿adnej funkcji, 
nie zaœwieci te¿ ¿adnej diody.

2. Przy szyciu œciegiem sta³ym:
a) jednorazowe naciœniêcie peda³u spowoduje wykonanie œciegów 
w sekcjach E,F,G,H.
b)ponowne naciœniêcie palcami zakoñczy pozosta³e sekcje przed 
zakoñczeniem wzoru.

Wybór cyklu
obcinania nici

Uaktywnia lub dezaktywuje cykl obcinania

Wolny start

1. Przy w³¹czonej funkcji, wolny start nastêpi przy pierwszych kilku 
obrotach silnika. Po obciêciu nici, bêdzie aktywowany przy kolejnym
 rozruchu silnika.

2. Prêdkoœæ wolnego startu okreœla parametr [007.  S]

3. Liczbê œciegów okreœla paramater [008.SLS]

Ig³a w górê / w dó³
po zatrzymaniu silnika

Ustawienie zatrzymania ig³y
Dioda zapalona -Zatrzymanie ig³y w pozycji górnej
Dioda zgaszona - Zatrzymanie ig³y w pozycji dolnej

Stopka w górê / w dó³
po obciêciu nici

Operacja stopki po obciêciu nici
Dioda zapalona - Automatyczne podnoszenie stopki po obciêciu nici
Dioda zgaszona - Stopka po obciêciu nici pozostaje w tej 
niezmienionej pozycji(jest nieaktywna)



Przycisk zwiêkszaj¹cy 
wartoœæ parametru

1. Zwiêksza wartoœæ parametru w sekcjach A, B, C i D, 
 w zakresie 0- F (patrz Uwaga pod tabel¹)
2. Zwiêksza wartoœæ paramateru w sekcjach E, F, G i H, 
w zakresie 0 - 99

Wejœcie w w obszar 
parametrów / Wzrost
parametrów

1. Przyciœnij i przytrzymaj klawisz przez 2 sekundy, aby wejœæ do 
obszaru parametrów

2. Dzia³a tak¿e jako przycisk zwiêkszaj¹cy parametr

Wejœcie w wartoœæ 
parametrów / Zapisywanie

Stopka w górê / w dó³
po zatrzymaniu silnika

Funkcja Przycisk Operacja maszyny szwalniczej

Operacja stopki po zatrzymaniu silnika:
Dioda zapalona -Silnik siê zatrzymuje, stopka jest automatycznie 
                           podnoszona
Dioda zgaszona - Stopka pozostaje w niezmienionej pozycji 
                             (jest nieaktywna)

Przycisk zmniejszaj¹cy 
wartoœæ parametru

1. Zmniejsza wartoœæ parametru w sekcjach A, B, C i D, 
 w zakresie 0- F (patrz Uwaga pod tabel¹)
2. Zmniejsza wartoœæ paramateru w sekcjach E, F, G i H, 
w zakresie 0 - 99

1. Przyciœnij klawisz w obszarze parametru, aby wejœæ w obszar
wartoœci parametru

2. Dzia³a tak¿e jako przycisk zapisuj¹cy wartoœæ parametru

UWAGA:  Ustawienia œciegów w sekcjach, A, B, C i D 
wzrastaj¹ w kolejnoœci alfabetycznej: A=10, B=11, C=12, 
D=13, E=14, F=15 œciegów.

Nr Funkcja dla stêbnówki Funkcja dla interlocka Funkcja w trybie parametrów

1 Wejœcie w obszar parametru Wejœcie w obszar parametru Dzia³a tak¿e jako klawisz 
zwiêkszania paramateru

2 Ig³a w górê Ig³a w górê Nieaktywne

3
Szycie dowolne / Ryglowanie / 
Szycie œciegiem sta³ym

Wejœcie w obszar wartoœci par. / 
zapisywanie wartoœci parametru

Nieaktywne

4 Ryglowanie pocz¹tkowe ON / OFF

Ryglowanie koñcowe ON / OFF5

Nieaktywne

Nieaktywne

Zwiêkszanie parametru

Zmniejszanie parametru

6
Ig³a góra / dó³
po zatrzymaniu silnika

Ig³a góra / dó³
po zatrzymaniu silnika

Nieaktywne

7 Wolny start ON / OFF Wolny start ON / OFF Nieaktywne

8 Liczba œciegów sekcj A (0 - 15)

Liczba œciegów sekcj B (0 - 15)

Liczba œciegów sekcj C (0 - 15)

Liczba œciegów sekcj D (0 - 15)

Wybór parametru / wartoœci

Wybór parametru / wartoœci

Wybór parametru / wartoœci

Wybór parametru / wartoœci

Dezaktywuje pó³-przycisk piêt¹

Deazktywuje obcinanie nici

Deazktywuje odrzutnik nici

Aktywzuje szycie œciegiem sta³ym

9

10

11

12 Ikona obrotu silnika / 
Wyœwietlenie iloœci œciegów

Ikona obrotu silnika / 
Wyœwietlenie funkcji specjalnych

Wyœwietlenie parametrów


