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1. Instrukcja bezpieczeñstwa

Przed przyst¹pieniem do obs³ugi nale¿y dok³adnie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi, jak 
równie¿ instrukcjê u¿ywanej g³owicy maszyny. Instalacja powinna byæ wykonana przez 
wyspecjalizowanych techników, natomiast operator urz¹dzenia powinien byæ odpowiednio 
przeszkolony. Nale¿y przestrzegaæ poni¿szych uwag odnoœnie bhp.

* Przed przyst¹pieniem do instalacji, monta¿u b¹dŸ otwarcia pokrywy skrzynki kontrolnej, nale¿y od³¹czyæ 
zasilanie, wyj¹æ przewód z gniazda i odczekaæ 10 minut.

* Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane do pracy z okreœlonym typem maszyny szwalniczej i nie mo¿e byæ 
u¿ywane do innych celów.

* Nale¿y stosowaæ zasilanie okreœlone na tabliczce znamionowej. Dopuszczalne wahanie napiêcia +/- 
10%

Uwaga: Jeœli skrzynka kontrolna jest w systemie pr¹du AC 220V nie pod³aczaj jej do wyjœcia 
AC380V, w przeciwnym wypadku pojawi siê kod b³êdu Er0.  4. Jeœli tak siê stanie, natychmiast 
wy³acz urz¹dzenie i sprawdŸ wolta¿. Kontynuacja zasilania 380 V ponad 5 minut mo¿e uszkodziæ 
bezpieczniki (F1 i F3) i przepaliæ kondensatory (C8, C9, C70), a nawet stanowiæ zagro¿enie dla 
personelu.

* Aby unikn¹æ b³êdów operacyjnych urz¹dzenie nale¿y utrzymywaæ z dala od maszyn o wysokiej 
elektromagnetycznoœci oraz generatorów pulsacyjnych.

* Nie u¿ywaæ na powierzchni niezabudowanej, w pe³nym s³oñcu i w temperaturze >ni¿ 45 st.C i < ni¿ 5 
st.C.

* Nie u¿ywaæ w pobli¿u elementów grzejnych, w pomieszczeniach zaroszonych i przy wilgonoœci < ni¿ 
30% i > ni¿ 95%

* Nie u¿ywaæ w pomieszczeniach zakurzonych oraz tam, gdzie mog¹ ulatniaæ siê gazy (tak¿e 
³atwopalne), utrzymywaæ z daleka od czynników powoduj¹cych korozjê.

* Unikaæ przyciœniêcia przewodów ciê¿kimi przedmiotami, poddawania ich si³om zewnêtrznym i 
zaginaniu.

* Nale¿y zachowaæ minimalna odleg³oœæ 3 cm miêdzy przewodem zasilaj¹cym a naci¹giem i paskiem V.

* Bezwzglêdnie nale¿y prawid³owo i mocno pod³¹czyæ wszelkie uziemienia, u¿ywaj¹c do tego celu 
odpowiednich gniazd, wtyczek i przewodów.

* Przy pierwszym uruchomieniu maszyny nale¿y zastosowaæ ma³¹ prêdkoœæ i sprawdziæ, czy kierunek 
obrotu jest prawid³owy.

* W czasie u¿ytkowania maszyny nie wolno dotykaæ ¿adnych poruszaj¹cych siê czêœci.

* Wszystkie ruchome czêœci maj¹ byæ zabezpieczone pokrywami lub innymi urz¹dzeniami 
zabezpieczaj¹cymi

* Konserwacja i wszelkie naprawy wykonywaæ mo¿e tylko specjalnie wyszkolony personel.

* Nie wolno zakrywaæ wywietrzników silnika, mo¿e to doprowadziæ do przegrzania silnika

* Nie wolno niczym uderzaæ ani nic wbijaæ w urz¹dzenie

* Wszystkie czêœci zamienne musz¹ byæ dostarczone lub zaakceptowane przez producenta urz¹dzenia.

Znaki ostrzegawcze

Tym znakiem zaznaczono w instrukcji wszelkie ryzyka uszkodzeñ maszyny oraz 
niebezpieczeñstwa dla personelu

Ten symbol wskazuje ostrze¿enia i ryzyka zwi¹zane z pr¹dem elektrycznym.

Informacja gwarancyjna
Producent zapewnia gwarancjê urz¹dzenia przez okres 18 m-cy od daty wysy³ki, od wad powsta³ych w 
wyniku normalnego u¿ytkowania urz¹dzenia przez klienta.



2. Instalacja i regulacja

2.1 Instalacja silnika: 

2.2 Schemat instalacyjny

1. Naci¹g silnika i maszyny musz¹ byæ odpowiednio wyrównane
2. Przewody przechodz¹ce przez lub pod blatem musz¹ byæ zabezpieczone przed 
wci¹gniêciem ich przez pasek V
3. U¿yj podstawy silnika aby wyregulowaæ napiêcie paska.

Wszystkie wtyczki musz¹ byæ dobrze umocowane

podstawa USA przewody podstawa Din

Otwór 40 mm otwór 9 mmotwór 9 mm

panel pod³¹czenia

Skrzynka operacyjna i 
sychronizer

pod³¹czenie silnika

wejœcie zasilania

synchronizer 7-pinowy

skrzynka operacyjna

Panel kontrolny

a) instal.silnika i skrzynki pod 
blatem sto³u

b) instal. peda³u i jednostki  
kontroli prêdkoœci

c) instal.paska V

Skrzynka
kontrolna

Skrzynka
kontrolna

Skrzynka
kontrolna

silnik

silnik

silnik

peda³ peda³

pasek V

jedn.kontr.prêdkoœci

2.3 Regulacja pokrywy pasa

a) ustaw odpowiednio ogranicznik paska (A) , pozostawiaj¹c odleg³oœæ 5-10 mm 
od paska

b) ustawienie fabryczne, palec ustawiony jest w pozycji (B) (obroty w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara). Aby obroty by³y zgodne ze wskazówkami 
zegara, palec nale¿y ustawiæ na pozycji (C) i unikaæ kontaktu z naci¹giem lub 
paskiem V.

2.4 Instalacja i regulacja synchronizera

a) Instalacja: Zamontuj synchronizer na ko³nierzu ko³a napêdowego g³owicy maszyny i dokrêæ rotor œrubami 
mocuj¹cymi



b) regulacja pozycjonowania
-  ig³a w górnej pozycji: obróæ ko³em tak, aby ig³a znalaz³a siê w pozycji górnej, a nastêpnie obracaj tarczê A 
tak, aby jej czerowny znacznik wyrówna³ siê z czerwonym znacznikiem na ³o¿ysku p³ytki pokrywy 
(tarczy sta³ej)
- ig³a w dolnej pozycji:  obróæ ko³em tak, aby ig³a znalaz³a siê w pozycji dolnej, a nastêpnie obracaj tarczê 
B tak, aby jej niebieski znacznik wyrówna³ siê z czerwonym znacznikiem na ³o¿ysku p³ytki pokrywy 
(tarczy sta³ej)

œruba mocuj¹ca

tarcza sta³a

tarcza A

tarcza B

Uwaga: 
Przed przyst¹pieniem do 
regulacji od³¹cz zasilanie

Powy¿sza instrukcja dotyczy regulacji standardowej. Jeœli uwa¿asz, ¿e pozycjonowanie nie jest prawid³owe, 
dokonaj regulacji samodzielnie.

2.5 Regulacja jednostki kontroli prêdkoœci

Elementy sk³adowe:
A - sprê¿yna regulacyjna si³y nacisku palcami
B - sworzeñ regulacji si³y nacisku piêt¹
C - peda³ / ciêgno peda³u
D - prêt odcigaj¹cy peda³

1. 

2.

3.

regulacja nacisku palcami

regulacja nacisku piêt¹

regulacja skoku peda³u

sprê¿yna A w prawo = si³a wzrasta
sprêzyna A w lewo = si³a maleje

sworzeñ B w lewo = si³a maleje
sworzeñ B w prawo = si³a wzrasta

prêt D w prawo = skok ziê zwiêksza
prêt D w lewo = skok siê zmniejsza

zmniejszenie zwiêkszenie

zwiêkszeniezmniejszenie

3. Pod³¹czenie zasilania i uziemienie

3.1 Pod³¹czenie jedno i trójfazowe
Przewód zielony / ¿ó³ty to uziemienie

Uwaga: 
1.Przy u¿yciu trzech faz 220 V na pojedynczym zasilaniu 220-240V, pod³¹cz tylko 
przewody br¹zowy i niebieski. U¿yj taœmy izolacyjnej do zabezpieczenia nie 
u¿ywanego czarnego przewodu.
2. Przewód zielony / ¿ó³ty  ,usi byæ uziemiony

Pojedyncza faza (AC220V)

Trzy  fazy (AC220V)

Trzy fazy (AC380V)

do skrzynki kontrolnej

do skrzynki kontrolnej

do skrzynki kontrolnej

br¹zowy

br¹zowy

br¹zowy

niebieski

niebieski

niebieski

czarny

czarny

zielony / ¿ó³ty

zielony / ¿ó³ty

zielony / ¿ó³ty

jeœli u¿ywasz jednej fazy (220V) nie 
pod³¹czaj czarnego przewodu



3.2 Pod³¹czenie 1 O / 220V ze Ÿród³a 3 O / 380V

Uwaga: 
Jeœli Ÿród³o zasilania nie ma punktu neutralnego, nie mo¿na u¿yæ silnika 1 O / 220 V. 
Zapytaj dostawcê o silnik 3 O / 380V

3.3 Równowa¿enie obci¹¿enia dla zasilanie 1 O / 220V, u¿ywanegojako 3 O / 220V

Prawid³owe równowa¿enie obci¹¿enia przedstawia schemat.

3.4 Zmiana napiêcia na solenoidzie (DC:24V lub 30V) (JP1 dla 30V, JP2 dla 24V)

Uwaga: 
Przed prze³¹czeniem, sprawdŸspecyfikacjê solenoidu g³ówki maszyny

Uwaga:
Po od³¹czeniu zasilania odczekaj 10 minut przed otwarciem pokrywy. 
Wewn¹trz skrzynki jest wysokie napiêcie

R
S
T

ustawienie 24V ustawienie 30V

usuñ 
2 œruby



4. Tryby i klawisze funkcyjne wyœwietlacza
4.1 Tryb normalny

Po w³¹czeniu ON silnik przechodzi do trybu normalnego.

stêbnówka

renderka

1.  Wejœcie do parametrów / Zwiêkszanie paramteru
2.  Szycie dowolne-ryglowanie-szycie œciegiem sta³ym / Wejœcie do parametrów / Zapis
3.  Ryglowanie pocz¹tkowe / Zwiêkszanie parametru
4.  Ryglowanie koñcowe / Zmniejszanie parametru
5.  Podnoszenie ig³y po zatrzymaniu maszyny
6.  Wolny start
7.  Podnoszenie stopki po zatrzymaniu maszyny
8.  Podnoszenie stopki po obciêciu nici
9.  7-czêœciowy wyœwietlacz diodowy
10. Ustawienie liczby œciegów / Liczba sekcji / Liczba powtórzeñ

1.  Wejœcie do parametrów / Zwiêkszanie paramteru
2.  Wejœcie do wartoœci parametrów / Zapis
3.  Zwiêkszanie parametru
4.  Zmniejszanie parametru
5.  Podnoszenie ig³y po zatrzymaniu maszyny
6.  Wolny start
7.  Podnoszenie stopki po zatrzymaniu maszyny
8.  Podnoszenie stopki po obciêciu nici
9.  7-czêœciowy wyœwietlacz diodowy
10. Funkcje specjalne

4.2 Klawisze funkcyjne

Stêbnówka:
2. ryglowanie, wyœwietlacz pokazuje :  0.6  4  4  Wciœnij 10 A, B, C, D aby ustawiæ œciegi i czasy

2. szycie œciegiem sta³ym, wyœwietlacz poka¿e: 0.P1.   15  Wciœnij 10 A, B, C, D aby ustawiæ œcieg i czas

3   4  . rygiel pocz¹tkowy / koñcowy, wyœwietlacz: 0. 3333  Wciœnij 10 A, B, C, D aby ustawiæ œcieg

5  6  7  8   wybór funkcji, dioda powy¿ej przycisku wska¿e dostêpnoœæ funkcji.

Renderka:
10 . funkcje specjalne: A - pó³nacisk piêt¹, B - obcinanie nici , C - odsysanie nici, D - rozpoczêcie szycia 
œciegiem sta³ym.

Jeœli po wciœniêciu przycisku A, B lub C poka¿e siê symbol “o”, oznacza to, ¿e funkcja jest niedostêpna. 
Wyj¹tkiem jest przycisk D, kiedy pojawienie siê symbolu “o” oznacza dostêpnoœæ rozpoczêcia szycia 
œciegiem sta³ym.

5. Parametry Ogólne
5.1 Dostêp do wszystkich trybów parametrów

Tryb parametrów           Droga operacyjna         Pierwszy wyœw.          przyciski             zakres parametru

 1       [Tryb A]              Przy  [Normal mode]           001.    H                                                #001 - 046
                                    wciœnij P

 2       [Tryb B]             P + w³¹czenie zasilania       047.MAC                                               #001 - 122

5.2 Dostêp do paraetru i zmiana jego wartoœci

Krok 1: wejdŸ na poziom parametrów i znajdŸ w³aœciwy parametr
Krok 2: wciœnij przycisk S aby wejœæ w obszar wartoœci parametru. Wciskaj¹c A, B, C lub D wprowadŸ 
¿¹dan¹ wartoœæ.



5.4 Parametry funkcji ogólnych

przycisk

wartoœæwarunek

prêdkoœæ

k¹t

czas

funkcje

1000 spm   100 spm   10 spm   1 spm

    -----         100 st.      10 st.      1 st.

1000 ms     100 ms     10 ms     1 ms

A            B          C        D

zmiana
funkcji

* poza wyborem funkcji, ka¿de naciœniêcie przycisku zmieni wartoœæ od 1 do 10.
UWAGA: Po zmianie wartoœc parametru naciœnij S aby zapisaæ wprowadzon¹ wartoœæ, w przeciwnym 
wypadku po wy³¹czeniu urz¹dzenia nie zostanie ona zachowana w jego pamiêci.

5.3 Regulacja kodu maszyny

Kod maszyny [047.MAC] : Po wejœciu do parametrów, pierwszy okreœla kod maszyny. Wciœnij S aby wejœæ 
w obszar wartoœci parametru. U¿ywaj¹c A, B, C lub D wprowadŸ odpowiedni kod. Wciœnij S, aby zapisaæ 
ustawienie w pamiêci.

UWAGA: 
1. Ustawienie kodu [074.MAC] mo¿e byæ ró¿ne w zale¿noœci od marki i modelu g³owicy 
2. Wprowadzenie nieprawid³owego kodu maszyny mo¿e powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie 
g³owicy, a nawet jej uszkodzenie
3. Po wprowadzeniu kodu maszyny, odpowiednie parametry automatycznie powróc¹ do 
ustawieñ fabrycznych.

Prêdkoœci (spm)

[001.  H]

[004.  N]

[005.  V]

[006.  B]

[007.  S]

[009.  A]

[122.HL]

Max.prêdkoœæ szycia 

Prêdkoœæ rygla pocz¹tk. 

Prêdkoœæ rygla koñc. 

Prêdkoœæ ryglowania

Prêdkoœæ wolnego startu 

Prêdkoœæ autom. szycia œcieg. sta³ym

Górny limit max. prêdkoœci

Ryglowanie

[014.SBT]

[015.SBA]

[016.SBB]

[017.SBN]

[021.EBT]

[022.EBC]

[023.EBD]

[024.EBN]

ryglowanie pocz¹tkowe

œciegi A rygl. pocz¹tkowego

œciegi B rygl. pocz¹tkowego

obroty rygl. pocz¹tkowego

ryglowanie koñcowe

œciegi C rygl. koñcowego

œciegi D rygl. koñcowego

obroty rygl. koñcowego

Automatyczna stopka

[064. FO]

[065. FC]

[066. FD]

[070.HHC]

ustawienie czasu dla solenoidu podnoszenia stopki

ustawienie cyklu roboczego dla solenoidu podnoszenia stopki

ustawienie rozpoczêcia / opóŸnienia

anulowanie podnoszenia stopki pó³naciskiem piêt¹



Rygiel / œcieg sta³y

[032.BAR]

[033.BRC]

[034.BRN]

[010.ACD]

[038. PM]

[039. PS]

wybór rygla

ust. œciegów ryglowania

ust. obrotów ryglowania

automat. rygiel koñcowy

wybór szycia œciegiem sta³ym

wybór œciegów do sekcji do szycia
 œciegiem sta³ym

Odsysanie / Obcinanie nici

[040.WON]

[092. W1]

[093. W2]

[041. TM]

[082. T1]

[083. T2]

wybór odsysania

opóŸnienie przed odsysaniem

czas odsysania

wybór obcinania

opóŸnienie przed obcinaniem

czas obcinania

6. Skrzynka operacyjna

6.1 C-60M / C-300M definicja klawiszy (panel C-300 nie ma funkcji ustawiania parametrów)

Funkcja                        Przycisk                                Operacja

wybór
ryglowania
pocz¹tk. / 
koñcowego

rygiel pocz¹tk. podwójny (sekcja A,B)

rygiel pocz¹tk, pojedynczy (sekcja A,B)

pó³-rygiel pocz¹tkowy (sekcja B) (C-60M)

rygiel koñcowy podwójny (sekcja C,D)

rygiel koñcowy pojedynczy (sekcja C,D)

pó³-rygiel koñcowy (sekcja C) (C-60M)



Funkcja                        Przycisk                                Operacja

szycie œciegiem 
sta³ym

1. po wciœniêciu peda³u, œcieg sta³y E,F,G lub H, sekcja po sekcji

2. puszczenie peda³u w dowolnej sekcji - maszyna natychmiast 
siê zatrzyma, ponowne wciœniêcie - kontynuacja œciegów E, F, G
lub H

3. przy w³¹czonym parametrze [010.ACD] maszyna nie
zatrzymuje siê, autom.obcinanie nici i koñcowy rygiel na koñcu 
sekcji E lub H

4. u¿ycie funkcji P1-PF: P1-P4 ma ust. fabryczne na 15 œciegów,
 sekcje nieu¿ywane musz¹ mieæ ustawienie na 0 œciegów

ryglowanie

szycie 
dowolne

1.przyciœniêcie peda³u powoduje rozpoczêcie szycia, zwolnienie 
go do pozycji neutralnej natychmiast zatrzymuje maszyne 
2. peda³ naciœniêty piêt¹ koñczy cykl obcinania nici

przyciœniêcie peda³u spowoduje wykonanie wszystkich sekcji A, 
B, C, i D iloœæ razy E, a zakoñczy obciêciem nitki
Uwaga: kiedy cykl rygla pocz¹tkowego zostanie rozpoczêty, nie 
zatrzyma siê a¿ do zakoñczenia obcinania nici, chyba ¿e peda³ 
naciœniêty zostanie piêt¹, co anuluje operacjê.

wybór ustawieñ
œciegu

A, B, C, D - zakres ustawieñ œciegu 0 - F (uwaga)
E, F, G, H - zakres ustawieñ œciegu 0-99

A   B   C   D

4  4  4  4
E
G

F
H

A   B   C   D

1  0  1  0
E
G

F
H

A   B   C   D

1  5  1  5
E
G

F
H

A = B = C = D = 4 œciegi

E = F = 10 œciegów

G = H = 15 œciegów

Uwaga: Wciœnij          aby wybraæ : Wierzch: A,B,C,D
                                                        Œrodek: E, F
                                                        Spód: G, H

podnoszenie ig³y /
korekta œciegu

1.  przy szyciu dowolnym: jedno przyciœniêcie dzia³a jak korekta 
œciegu (pó³ œciegu do przodu)
2. przy szyciu œciegiem sta³ym:
    a) jeœli przerwiemy szycie w œrodku sekcji, przyciœniêcie 
spowoduje podniesienie ig³y
    b)  wciœniêcie po zakoñczeniu sekcji spowoduje korektê o 
jeden œcieg do przodu
3. przy ryglowaniu: podniesienie ig³y

szycie “jednym 
przyciskiem”

1. przy szyciu dowolnym i ryglowaniu: jednorazowe przyciœniêcie 
nie uruchomi ¿adnej funkcji, a tak¿e nie zapali diody.
2. przy szyciu œciegiem sta³ym
    a) jedno przyciœniêcie peda³u spowoduje wykonanie œciegów 
sekcji E, F, G i H
    b) ponowne naciœniêcie peda³u spowoduje wykonanie 
pozosta³ych sekcji, a¿ do zakoñczenia odszywania wzoru.



Funkcja                        Przycisk                                Operacja

wybór cyklu
obcinania nici

udostêpnia b¹dŸ blokuje funkcjê obcinania nici

ig³a w górê / w dó³
po zatrzymaniu 
silnika (C-60M)

Ustawienie zatrzymania ig³y:
dioda siê œwieci: stop w pozycji górnej
dioda zgaszona: stop w pozycji dolnej.

przycisk
zwiêkszania 
wartoœci

wejœcie do wartoœci 
parametru / zapis

wolny start
(C-60M)

1. kiedy funkcja jest w³¹czona (ON) wolny start odbywa siê tylko 
przy pierwszym uruchomieniu silnika. Po zakoñczeniu cyklu i 
obciêciu nici, funkcja uaktywnia siê ponownie przy kolejnym 
starcie silnika. 
2. Prêdkoœæ wolnego startu okreœla parametr [007.  S]
3. Liczbê œciegów okreœla parametr [008. SLS]

stopka w górê / w dó³
po obciêciu nici 
(C-60M)

Stopka po obciêciu nici:
dioda siê œwieci: stopka automatycznie sie podnosi
dioda zgaszona: stopka pozostaje na pozycji

stopka w górê / w dó³
po zatrzymaniu 
silnika (C-60M)

Stopka po zatrzymaniu silnika:
dioda siê œwieci: stopka automatycznie sie podnosi
dioda zgaszona: stopka pozostaje na pozycji

wzrost wartoœci w sekcjach A, B, C, D, zakres 0-F
wzrost wartoœci w sekcjach E, F, G, H, zakres: 0-99

przycisk
zmniejszania 
wartoœci

spadek wartoœci w sekcjach A, B, C, D, zakres 0-F
spadek wartoœci w sekcjach E, F, G, H, zakres: 0-99

wejœcie do parametr. /
wzrost parametru  

wciœnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wejœæ w 
obszar parametrów.
dzia³a tak¿e jako przycisk zwiêkszaj¹cy wartoœæ parametru

wciœniêcie w obszarze parametrów pozwala na dostêp do 
wybranego parametru
zapisuje wprowadzon¹ wartoœæ parametru

UWAGA: Ustawienia œciegów w sekcjach A,B,C,D przypisane s¹ do liter alfabetu. I tak: A=10 œciegów, 
B=11 œciegów, C=12 œciegów, D=13 œciegów, E=14 œciegów, F=15 œciegów. 

6.2 C-60M regulacja parametrów

6.2.1 Dostêp do [Trybu Parametrów A] (od 001 do 046)

a) W Trybie Normalnym, 
wciœnij przycisk P aby 
przejœæ do [Trybu A]

b)ZnajdŸ param. 
[002.PSL] przyciskami 
Plus i Minus
c)Wcisnij S aby wejœæ

d)ustaw ¿¹dan¹ wartoœæ 
przyciskami Plus i 
Minus
c)Wcisnij S aby zapisaæ

przytrzymaj przez 2 sekundy
dostêp

 wybór

zapis

regulacja



6.2.2  Dostêp do [Trybu Parametrów B] (od 047 do 122)

a) jeœli maszyna jest 
w³¹czona, wy³¹cz 
zasilanie OFF

b) wciœnij i przytrzymaj przycisk P i w³¹cz zasilanie, 
poka¿e siê parametr [047.MAC] z [Trybu B]

przytrzymaj

zapis

c) znajdŸ param. 
[002.PSL] przyciskami 
Plus i Minus
d) wcisnij S aby wejœæ

e) ustaw ¿¹dan¹ 
wartoœæ przyciskami 
Plus i Minus
f) wcisnij S aby zapisaæ

po wciœniêciu klawisza 
S, urz¹dzenie 
automatycznie wróci do 
Trybu Normalnego

regulacja

dostêp
wybór

powrót do trybu normalnego

6.2.3 Wartoœci parametrów dla C-60M

przycisk

wartoœæwarunek

prêdkoœæ

k¹t

czas

funkcje

1000 spm   100 spm   10 spm   1 spm

    -----         100 st.      10 st.      1 st.

1000 ms     100 ms     10 ms     1 ms

A            B          C        D

wybór trybu

Wartoœci reguluje siê przyciskami Plus i Minus.

* poza wyborem trybu, ka¿de naciœniêcie przycisku zmieni wartoœæ od 1 do 9.
UWAGA: Po zmianie wartoœc parametru naciœnij S aby zapisaæ wprowadzon¹ wartoœæ, w przeciwnym 
wypadku po wy³¹czeniu urz¹dzenia nie zostanie ona zachowana w jego pamiêci.
W trybie parametrów przyciski funkcyjne nie dzia³aj¹.



7. kody b³êdów / Rozwi¹zywanie problemów

Silnik i maszyna sie wy³¹cz¹.
SprawdŸ modu³ zasilania
SprawdŸ obwody p³yty zasilaj¹cej

 Kod b³êdu                      Przyczyna problemu                                             Status i czynnoœci naprawcze

1. Wykrycie b³êdu modu³u zasilania
2. Ponadnormatywny pr¹d lub napiêcieER0.1

Silnik i maszyna sie wy³¹cz¹.
SprawdŸ zasilanie AC (zbyt wysokie)
Uwaga: Jeœli skrzynka kontrolna jest w systemie pr¹du AC 220V nie pod³aczaj jej do wyjœcia 
AC380V. Jeœli tak siê stanie, natychmiast wy³acz urz¹dzenie i sprawdŸ wolta¿. Kontynuacja 
zasilania 380 V ponad 5 minut mo¿e uszkodziæ bezpieczniki (F1 i F3) i przepaliæ kondensatory (C8, 
C9, C70), a nawet stanowiæ zagro¿enie dla personelu.
SprawdŸ p³ytê zasilaj¹c¹
SprawdŸ opornik aluminiowy i bezpiecznik F2 na p³ycie zasilaj¹cej

1. Po w³¹czeniu wykryto zbyt wysokie napiêcie
2. Pod³¹czono nieprawid³owe napiêcie, lub moc zasilania 
jest zbyt wysoka
3. Przepalony opornik aluminiowy obwodu zatrzymuj¹cego, 

ER0.4

ER0.5
1. Po w³¹czeniu wykryto zbyt niskie napiêcie
2. Pod³¹czono nieprawid³owe napiêcie, lub moc zasilania 
jest zbyt niska

Silnik i maszyna sie wy³¹cz¹.
SprawdŸ zasilanie AC (zbyt niskie)
SprawdŸ p³ytê zasilaj¹c¹

Silnik i maszyna sie wy³¹cz¹.
SprawdŸ silnik i jego pod³¹czenia
SprawdŸ synchronizer (czujnik) i jego sygna³
SprawdŸ, czy naci¹g silnika swobodnie siê obraca i czy nie utknê³o tam cia³o obce

1. B³¹d w pod³¹czeniu silnika
2. B³¹d sygna³u synchronizera
3. Maszyna zablokowana lub cia³o obce w naci¹gu silnika
4. Szyty materia³ jest zbyt gruby

ER0.7

ER0.8 B³¹d komunikacji miedzy skrzynk¹ operacyjn¹ a 
interfejsem CPU

Silnik i maszyna sie wy³¹cz¹.
SprawdŸ skrzynkê operacyjn¹

ER0.9
1. Solenoid maszyny nie dzia³a prawid³owo
2. Uszkodzony tranzystor zasilania p³yty g³ównej

Silnik wci¹¿ sie obraca, ale sygna³y wyjœciowe i funkcje odszywania wzoru skrzynki operacyjnej s¹ 
b³êdne.
SprawdŸ solenoid maszyny i czy opór jest mniejszy ni¿ 2 Om
SprawdŸ wszystkie tranzystory zasilania, powi¹zane z solenoidem

ER0.11
Parametr [121.ANU] jest w³¹czony ON, ale po w³¹czeniu 
maszyny nie dzia³a automatyczne podnoszenie stopki

Silnik i maszyna sie wy³¹cz¹.
SprawdŸ sygna³ pozycjonowania synchronizera
SprawdŸ skrzynkê kontroln¹
SprawdŸ, czy naci¹g silnika swobodnie siê obraca i czy nie utknê³o tam cia³o obce

ER0.12 Po w³¹czeniu zasilania brak sygna³u synchronizera lub 
brak pod³¹czenia (dot.silników montowanych pod blatem)

Automatyczny start silnika sprzêg³owego.
SprawdŸ synchronizer (jego pod³aczenie i model)

Diodowa ikona obrotu silnika zatrzymuje siê i nie rusza.
1. Uszkodzony prze³¹cznik bezpieczeñstwa lub b³êdne 
pod³¹czenie (dot. renderek i podszywarek)
2. Parametr [075.SFM] nie okreœla modelu g³owicy 
maszyny

Silnik siê zatrzymuje
SprawdŸ prze³¹cznik bezpieczeñstwa
SprawdŸ ustawienia parametru [075.SFM]



8. Lista parametrów

8.1 Lista parametrów Trybu A

Kod                         Funkcja parametru                Zakres                Opis
parametru

max. prêdkoœæ szycia (spm) 50 - 9999 regulacja max.prêdkoœci szycia

wolny start A / T A: przyciœniêcie peda³u-autom. wolny start
T: po obciêciu nici, autom.wolny start nowego szycia

wspó³czynnik licznika

[001.  H]

[002.SLM]

[003.CNR] 1-100 ust.wielokrotnoœci wartoœci param. [042.CUD]

[004.  N]

prêdkoœæ ryglowania koñc. 

prêdkoœæ ryglowania pocz¹tk. 

prêdkoœæ ryglowania

prêdkoœæ wolnego startu

[005.  V]

[006.  B]

[007.  S] 50-2000 spm

50-8000 spm

50-8000 spm

50-8000 spm

regulacja prêdkoœci ryglowania na koñcu szycia

regulacja prêdkoœci ryglowania na pocz¹tku szycia

regulacja prêdkoœci ryglowania powtarzalnego

regulacja prêdkoœci wolnego startu

autom. rygl.koñcowe

[008.SLS] liczba œciegów wolnego startu 0-99 ustawienie liczby œciegów wolnego startu

[009.  A] prêdkoœæ autom.szycia 
œciegiem sta³ym

50-8000 spm aktywne tylko przy autom. odszywaniu wzoru lub 
sygnale jednego przycisku one-shot

[010.ACD] ON / OFF tylko przy ostatnim szwie wzoru:
ON - w³¹czone, OFF - wy³¹czone

[011.RVM] wybór trybu ryglowania J / B J - Juki, aktywny gdy silnik pracuje lub stoi
B - Brother, aktywny tylko gdy silnik pracuje

[012.SMS] wybór trybu ryglowania
pocz¹tkowego

A/M/SU/SD A: szycie “jednym przyciskiem”
M: kontrola peda³em, mo¿na zatrzymac w trakcie
SU: szycie jednym przyciskiem, ale silnik zatrzymuje siê,
gdy ig³a jest w górnej pozycji poprzez licznik [027.CT] 
na koñcu ka¿dego szwu
SD: szycie jednym przyciskiem, ale silnik zatrzymuje siê,
gdy ig³a jest w dolnej pozycji poprzez licznik [027.CT] 
na koñcu ka¿dego szwu

[013.TYS] wybór trybu zakoñczenia
ryglowania pocz¹tkowego

CON/STP/TRM CON: na zakoñczenie ryglowania pocz¹tkowego maszyna
kontynuuje szycie, jeœli peda³ jest wciœniêty lub w³¹czony 
sygna³ ON
STP:na zakoñczenie ryglowania pocz¹tkowego maszyna
zatrzymuje siê i musi byæ zrestartowana peda³em
TRM: po zakoñczeniu ryglowania maszyna wykonuje 
cykl obcinania nici.

[014.SBT] wybór ryglowania pocz¹tk. ON /OFF tylko gdy panel operacyjny jest od³¹czony: 
ON - w³¹czone, OFF - wy³¹czone

[015.SBA]

ust. œciegów rygl.pocz¹t.  B

ust. œciegów rygl.pocz¹t.  A

[016.SBB] 0-15 œcieg.

0-15 œcieg. [014.SBT] musi byæ w³¹czona

[014.SBT] musi byæ w³¹czona

[017.SBN] ust.powtarzalnoœci rygl.pocz¹tk. 0-4 razy [014.SBT] musi byæ w³¹czona

[018.BT1]

[019.BT2]

wyrów.œciegów rygl.pocz¹tk. 1

wyrów.œciegów rygl.pocz¹tk. 2
0-F

BT1:0 wy³¹czone, BT1:1-8 wzrost œciegu na odwrotnym
szwie, BT1:9-F wzrost œciegu na nastêpnym szwie
BT2:0 wy³¹czone, BT1:1-8 wzrost œciegu na nastêpnym
szwie, BT1:9-F wzrost œciegu na odwrotnym  szwie

[020.SME] wybór trybu ryglowania koñc. A/SU/SD A: szycie “jednym przyciskiem”
SU: szycie jednym przyciskiem, ale silnik zatrzymuje siê,
gdy ig³a jest w górnej pozycji poprzez licznik [027.CT] 
na koñcu ka¿dego szwu
SD: szycie jednym przyciskiem, ale silnik zatrzymuje siê,
gdy ig³a jest w dolnej pozycji poprzez licznik [027.CT] 
na koñcu ka¿dego szwu

wybór ryglowania koñcow. ON /OFF tylko gdy panel operacyjny jest od³¹czony: 
ON - w³¹czone, OFF - wy³¹czone

[021.EBT]

ust. œciegów rygl.koñc. C

ust. œciegów rygl. koñc.D

0-15 œcieg.

0-15 œcieg.

[021.EBT] musi byæ w³¹czona

[021.EBT] musi byæ w³¹czona

[022.EBC]

[023.EBD]



Kod                         Funkcja parametru                Zakres                Opis
parametru

1-4 razy[024.BEN]

ON / OFF

BT5:0 wy³¹czone, BT5:1-8 wzrost œciegu na odwrotnym
szwie, BT5:9-F wzrost œciegu na nastêpnym szwie
BT6:0 wy³¹czone, BT6:1-8 wzrost œciegu na nastêpnym
szwie, BT6:9-F wzrost œciegu na odwrotnym  szwie

wybór trybu ryglol. pocz¹tk. [021.EBT] musi byæ w³¹czona

wyrów.œciegów rygl.pocz¹tk. 3

wyrów.œciegów rygl.pocz¹tk. 4

0-F

BT1:0 wy³¹czone, BT1:1-8 wzrost œciegu na odwrotnym
szwie, BT1:9-F wzrost œciegu na nastêpnym szwie
BT2:0 wy³¹czone, BT1:1-8 wzrost œciegu na nastêpnym
szwie, BT1:9-F wzrost œciegu na odwrotnym  szwie

[025.BT3]

[026.BT4]

[027. CT] czas opóŸnienia w sekcji rygl. 0-990ms [012.SMS] [020.SME] [031.SMB] ust.wartoœci SU SD

[028.SB5] dodatk.15 œciegów rygla 
pocz¹tk./koñcowego

ON - funkcja w³¹czona; OFF - funkcja wy³¹czona

[029.SB9] dodatk.œciegi rygla pocz¹tk. 
i koñcowego

0-99 ust. dodatkowych œciegów dla ryglowania pocz¹tk. i koñc.

[030.BCC] dodatk. 1 œcieg do sekcji C
rygla koñcowego

ON / OFF ON - funkcja w³¹czona; OFF - funkcja wy³¹czona

[031.SMB] wybór trybu ryglowania A: szycie “jednym przyciskiem”
M: kontrola peda³em, mo¿na zatrzymac w trakcie
SU: szycie jednym przyciskiem, ale silnik zatrzymuje siê,
gdy ig³a jest w górnej pozycji poprzez licznik [027.CT] 
na koñcu ka¿dego szwu
SD: szycie jednym przyciskiem, ale silnik zatrzymuje siê,
gdy ig³a jest w dolnej pozycji poprzez licznik [027.CT] 
na koñcu ka¿dego szwu

A/M/SU/SD

[032.BAR] wybór ryglowania ON / OFF tylko gdy panel operacyjny jest od³¹czony: 
ON - w³¹czone, OFF - wy³¹czone

[033.BRC] ust. œciegów ryglowania 0-99 œcieg. jedno ustaw. dla wszystkich szwów, [032.BAR] =ON

[034.BRN] ust.powtarzalnoœci ryglowania 0-15 razy [032.BAR] musi byæ w³¹czona

[035.BT5]

[036.BT6]

ust. œciegów ryglowania 5

ust. œciegów ryglowania 6

0-F

[037.SMP]  A / M A= szycie jednym przyciskiem
M= kontrola peda³em, mo¿na zatrzymaæ silnik w trakcie

wybór trybu szycia œciegiem 
sta³ym

[038. PM] wybór szycia œciegiem sta³ym ON / OFF tylko gdy panel operacyjny jest od³¹czony: 
ON - w³¹czone, OFF - wy³¹czone

[039. PS]
œciegi dla sekcji 1-4 œciegu sta³ego

œciegi dla sekcji 5-F œciegu sta³ego
0-250 œcieg. [038. PM] musi byæ w³¹czona

[040.WON] wybór odrzutnika nici ON / OFF ON - funkcja w³¹czona; OFF - funkcja wy³¹czona

[041. TM] wybór obcinania nici
ON / OFF ON - funkcja w³¹czona; OFF - funkcja wy³¹czona

[042.CUD]
wybór trybu liczenia 
(dla nitki bêbenkowej lub
odszywanych szablonów)

NOP / U / D / 
US / DS / UT / 
DT / UTS / DTS

NOP: licznik nie dzia³a
U: liczy po œciegu w górê (1-9999), autoreset licznika
D: odlicza po œciegu w dó³ (9999-1), autoreset licznika
US: liczy po œciegu, reset prze³¹cznikiem zewnêtrznym 
lub przyciskiem A (zatrzymanie silnika)
DS: odlicza po œciegu, reset prze³¹cznikiem zewnêtrznym 
lub przyciskiem A (zatrzymanie silnika)
UT: liczy po obciêciu nici, autoreset licznika
DT: odlicza po obciêciu nici, autoreset licznika
UTS: liczy po obciêciu nici, reset prze³¹cznikiem zewn.
lub przyciskiem A (zatrzymanie silnika)
DTS:odlicza po obciêciu nici, reset prze³¹cznikiem zewn. 
lub przyciskiem A (zatrzymanie silnika)

[043. UD] ustawienie licznika 1 - 9999 Uwaga: wartoœæ realna = wartoœæ [003.CNR] x [043.UD], 
gdy [042.CUD]=U, D, US lub DS

[044. PN] wyœw. aktual.stanu licznika 0-9999 wyœwietla aktualny stan [043. UD]

[045. SP] prêdkoœæ szycia ------ wyœwietla aktualn¹ prêdkoœæ szycia

[046.DIR] kierunek obrotów silnika CW / CCW CW: zgodnie ze wskazówkami zegara
CCW: przeciwnie do wskazówek zegara



Kod                         Funkcja parametru                Zakres                Opis
parametru

8.2 Lista parametrów [Trybu B]

[047.MAC] kod maszyny 0-101 prze³¹cznik kodu g³owicy

[049.SPD] wymiar naci¹gu maszyny 1-250 [051. PL] musi byæ w³¹czona

[050.MPD] wymiar naci¹gu silnika 1-250 [051. PL] musi byæ w³¹czona

[054. BK] zatrzymanie silnika hamulcem ON / OFF

ON / OFF

ON - funkcja w³¹czona; OFF - funkcja wy³¹czona

ON - funkcja w³¹czona; OFF - funkcja wy³¹czona[057.TRU] zatrzymanie silnika po obciêciu
nici (k¹t zwrotny)

[058. TR8] ust. k¹ta zwrotniego 1 - 360 st. [057.TRU] musi byæ w³¹czona

[064. FO] ust. czasu dla podnoszenia
stopki (ms)

0 - 990 regulacja momentu obrotowego solenoidu

[065. FC] ust. czasu cyklu podn.stopki 10-90% regulacja momentu obrotowego solenoidu
Uwaga: z³a regulacja spowoduje nie podnoszenie stopki\
a nawet prowadzi do przepalenia siê solenoidu

[066. FD] ust. czasu opóŸnienia startu 0-990 jeœli zainstalowano podnoszenie stopki, ustaw wartoœæ
na min 100 ms, aby stopka zd¹¿y³a siê najpierw opuœciæ

[070.HHC] anulowanie podn. stopki pó³-
naciskiem piêt¹

ON / OFF ON - funkcja w³¹czona; OFF - funkcja wy³¹czona

[075.SFM] tryb prze³¹cznika 
bezpieczeñstwa

NC / NO
NO Otwarty, po zamkniêciu silnik natychmiast siê zatrzyma
NC Zamkniêty, po otwarciu silnik natychmiast siê zatrzyma 

[081. T1] opóŸnienie przed obcinaczem 0-990 ms dzia³a dla [079.LTM] = T4/TK/TS/T7

[083. T2] czas obcinania (ms) 0-990 ms dzia³a dla [079.LTM] = T1/T3/T4/TK/TS/T7

[086. L1] opóŸnienie luzowania nici 0-990 ms dzia³a dla [080.LLM] = L4/LK/LS/L7

[087. L2] czas luzowania nici

0-980 ms

dzia³a dla [080.LLM] = L1/L3/L4/LK/LS/L7

[092. W1] opóŸnienie przed odrzutnikiem

0-1500 ms

czas miêdzy podniesieniem ig³y a startem odrzutnika

[093. W2] czas odrzuciania (ms) 0-9990 ms
sekwencja odrzutnika

[094. WF] opóŸnienie podnoszenia stopki 0-990 ms czas miêdzy wy³¹czeniem odrzutnika a podnies. stopki

[114.UEG] k¹t zatrzymania ig³y w poz.górnej 5-180 st. regulacja pozycji górnej ig³y

[116.DRU] k¹t odwrotny pomiêdzy poz.
górn¹ i doln¹ ig³y

1-360 st tylko, gdy [078.TRM] jest w trybie RK

[121.ANU] ;podniesienie ig³y po w³¹cz.
zasilania

ON / OFF ON - funkcja w³¹czona; OFF - funkcja wy³¹czona

[122. HL] górny limit max. prêdkoœci
 (spm)

50 - 9999 max. prêdkoœæ silnika
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