
 

1. Nale¿y zwróciæ zwiêkszon¹ uwagê na zalecenia oznaczone znakiem wykrzyknika, a tak oznakowane 
czynnoœci wykonywaæ z nale¿ytym skupieniem, pod groŸb¹ wystêpienia uszkodzenia cia³a.
2. Operator urz¹dzenia musi byæ przeszkolony
3. Napiêcie zasilaj¹ce musi byæ odpowiednie do wymaganego przez urz¹dzenie, opisanego na tabliczce 
znamionowej
4. Urz¹dzenie wymaga bezwarunkowego uziemienia.
5. Wszystkie czêœci poruszaj¹ce siê, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie wypadkiem, musz¹ zostac zabepieczone 
za pomoc¹ dostarczonych wraz z urz¹dzeniem os³on.
6. Pierwszy rozruch maszyny powinien byæ wykonany na wolnych obrotach, kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
7. Przed przyst¹pieniem do ni¿ej wymienionych czynnoœci nal¿ey wy³¹czyæ zasilanie:
- w³¹czanie lub od³¹czanie od Ÿród³a zasilania
- instalowanie ig³y lub nawlekanie nici
- naprawy b¹dŸ konserwacje
- pozostawienie maszyny bez nadzoru
8. Wszystkich napraw i konserwacji powinien dokonywaæ wy³¹cznie przeszkolony mechanik lub serwisant.

1. Instrukcja bezpieczeñstwa

2.1 Instalacja servo silnika
wg rysunku - nalezy zamocowaæ silnik, korzystaj¹c z trzech 9 mm otworów 
w blacie. 

2. Instalacja

2.2 Regulacja pasa
Jeœli pas nie jest pionowy, poluzuj œruby i wyreguluj po³o¿enie silnika, 
pasuj¹c ze sob¹ naci¹g silnika i naci¹g maszyny, Po regulacji dokrêæ œruby. 
(patrz rysunek). Sprawdzenie naci¹gu: pod si³¹ 1 kg ugiêcie pasa powinno 
wynieœæ ok. 15 mm.

œruba

Sprawdzaj naci¹g raz na 4 m-ce. Przed przyst¹pieniem do regulacji wy³¹cz zasilanie. Jeœli pas jest zbyt 
luŸny mo¿e siê œlizgaæ i powodowaæ nieprawid³ow¹ pozycjê ig³y, jeœ³i naci¹g jest zbyt mocny - roœnie 
obci¹¿enie i zu¿ycie pr¹du. 
!

2.3 Regulacja  górnej i dolnej pozycji ig³y 
W górnej pozycji ig³y, czerwona kropka na g³owicy maszyny 
powinna znaleŸæ siê miêdzy zielon¹ a bia³¹ kropk¹. Jeœli jest inaczej 
- wyreguluj magnes A naci¹gu dla pozycji górnej i magnes B dla 
pozycji dolnej ig³y.

A

B

! Przed przyst¹pieniem do regulacji wy³¹cz zasilanie. Nie 
wy³¹czenie mo¿e spowodowaæ obra¿enia cia³a.

2.3 Regulacja peda³u.
Œruba regulacyjna reguluje docisk peda³u naciskanego w ty³, 
sprê¿yna - docisk peda³u naciskanego w przód.
Jeœli peda³ ciê¿ko pracuje przy nacisku w ty³ - poluzuj œrubê 
regulacyjn¹ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i 
zablokuj j¹, jeœli peda³ pracuje zbyt luŸno - dokonaj regulacji w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeœli peda³ pracuje 
zbyt ciê¿ko w ruchu do przodu, przesuñ sprê¿ynê w kierunku obrotu 
œruby; jeœli zbyt lekko - w kierunku przeciwnym

œruba
regulacyjna

sprê¿yna

INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA SERVO FDM Z AUTOPOZYCJONOWANIEM



 4
startu (obr/min)

œcieg wolnego startu

3. Lista ustawieñ danych

Funkcja

wolny start

prêdkoœæ wolnego

prêdkoœæ ryglowania

wybór materia³u
œredni / cie¿ki

pozycja ig³y

zgodnie ze wskazówkami zegara / 
przeciwnie do wzkaz. zegara

wybór mocy silnika

typ maszyny szyj¹cej

Skrzynka Bx4

n0

n1

b9

Hn

Pd

dJ

L4

c1

zakres

n0-n9

n1-n9

  0    9

b0-b9

Hn lub Hy

Pd lub Pu

dC lub dJ

L4 lub L5

C0-C2

oznaczenie

zmiana przyc. C.D.

zmiana przyc. C.D.

zmiana przyc. C.D.

zmiana przyc. C.D.

zmiana 5-krotnym 
naciœniêciem przyc. C.D.

zmiana przyc. C.D.

zmiana 5-krotnym 
naciœniêciem przyc. C.D.

ustaw. zale¿nie od modelu

ustaw. zale¿nie od modelu

4.1 Ustawienie max. prêdkoœci

4. Regulacja ustawieñ

Jest 50 klas prêdkoœci, najni¿sza prêdkoœæ to 215 obr/min, najwy¿sza 
4000 obr/min. Wy¿sza wartoœæ parametru to wy¿sza prêdkoœæ. Zakres 
parapemtrów: 00-49.
Szycie wsteczne zapamiêtuje parametr.

A.B. (okreœla wartoœci 
dziesiêtne)

C.D. (okreœla wartoœci
jednostkowe)

4.2 Ustawienie pozycji ig³y

Wciœnij przycisk trybu (Mode) przez 5 sec. i przejdŸ do pokazanego na rysunku 
ekranu. Za pomoc¹ C.D. zmieñ parametr na Pd lub Pu. Pd - pozycja dolna, Pu - 
pozycja górna. Wciœnij A.B, aby wyjœæ z trybu.



4.3 Ustawienie œciegów wolnego staru, ustawienie prêdkoœci

Wciœnij przycisk trybu (Mode) ponownie i przejdŸ do pokazanego na rysunku 
ekranu. Za pomoc¹ C.D. zmieñ parametr na wartoœæ od 0 do 9. n0 - zamkniêcie 
wolnego staru, n1-n9 - wolny start jest w³¹czony. Wciœnij A.B, aby wyjœæ z trybu.

Ponownie wciœnij przycisk trybu (Mode) ponownie i przejdŸ do pokazanego na 
rysunku ekranu. Za pomoc¹ C.D. zmieñ parametr na wartoœæ od 0 do 9. Im wy¿sza 
wartoœæ parametru tym wy¿sza prêdkoœæ wolnego startu. Wciœnij A.B, aby wyjœæ z 
trybu.

4.4 Ustawienie prêdkoœci ryglowania

Wciœnij przycisk trybu (Mode) ponownie i przejdŸ do pokazanego na rysunku 
ekranu. Za pomoc¹ C.D. zmieñ parametr na wartoœæ od 0 do 9, tzn. prêdkoœæ 
ostatniego œciegu po ryglowaniu. Im wy¿sza wartoœæ parametru tym wy¿sza 
prêdkoœæ. Wciœnij A.B, aby wyjœæ z trybu.

4.5 Wybór materia³u œredni / ciê¿ki

Wciœnij przycisk trybu (Mode) ponownie i przejdŸ do pokazanego na rysunku 
ekranu. Za pomoc¹ C.D. naciskanego 5 razy, z interwa³em max. 0,2 sek. - zmieñ 
parametr na Hy dla materia³ów ciê¿kich lub Hn dla œrednich. Wciœnij A.B, aby wyjœæ 
z trybu.

4.6 Wybór mocy silnika 400W / 550W

Wciœnij przycisk trybu (Mode) ponownie i przejdŸ do pokazanego na rysunku 
ekranu. Oprogramowanie poka¿e typ silnika, gdzie L4 to silnik o mocy 400W, L5 - o 
mocy 550W. Parametr ten jest ustawiony fabrycznie w zale¿noœci od rodzaju silnika 
i nie mo¿na go zmieniæ. 

4.7 Typ maszyny szyj¹cej

Wciœnij przycisk trybu (Mode) ponownie i przejdŸ do pokazanego na rysunku 
ekranu. Oprogramowanie poka¿e typ maszyny. Parametr ten jest ustawiony 
fabrycznie w zale¿noœci od rodzaju g³owicy i nie mo¿na go zmieniæ. Wciœnij A.B, aby 
wyjœæ z trybu.

4.8 Ustawienie kierunku obrótów (zgodnie lub przeciwnie z ruchem wskazówek zegara

Wciœnij przycisk trybu (Mode) ponownie i przejdŸ do pokazanego na rysunku 
ekranu. Wciskaj C.D 10-krotnie z interwa³em max 0,2 sek, aby ustawiæ kierunek na 
dJ (przeciewnie do ruchu zegara) lub dC (zgodnie z ruchem wskazówek). Wciœnij 
A.B, aby wyjœæ z trybu.



to 2) Na krótki czas wyœwietli siê ekr

5. Automatyczne pozycjonowanie ig³y

5.1 Wy³¹czanie funkcji automatycznego pozycjonowania ig³y

W przypadku pojawienia siê b³edu E6, nale¿y wy³¹czyæ funkcjê automatycznego 
pozycjonowania ig³y. Wy³¹cz zasilanie, nastêpnie wciœnij przycisk trybu (Mode) i w 
tym samym czasie w³¹cz ponownie zasilanie. Na wyœwietlaczu pojawi siê ekran jak 
na rysunku obok - P1. 

WprowadŸ has³o 000 111 222 (przycisk trybu to 0, przycisk A.B. to 1, przycisk C.D. 
an jak obok - P2. Oznaczenie FO oznacza 

wy³¹czenie funkcji automatycznego pozycjonowania ig³y.

System automatycznie przywróci ustawienia prêdkoœci jakie zosta³y zapisane przed 
wy³¹czeniem. Patrz rysunek obok- P3.

5.2 W³¹czanie funkcji ograniczenia prêdkoœci

Aby w³¹czyæ funkcjê ograniecznia prêdkoœci wy³¹cz zasilanie, nastêpnie wciœnij 
przycisk trybu (Mode) jednoczeœnie w³aczaj¹c zasilanie. Na wyœwietlaczu pojawi siê 
ekran P1. WprowadŸ has³o 010 22 12 002 (przycisk trybu to 0, przycisk A.B. to 1, 
przycisk C.D. to 2. Na krótki czas wyœwietli siê ekran jak obok - P4.
System automatycznie przywróci ustawienia prêdkoœci jakie zosta³y zapisane przed 
wy³¹czeniem. Patrz rysunek  P3. Teraz mo¿esz ustawiæ wartoœæ prêdkoœci max. 
Szycie wsteczne zapamiêtuje parametr.

* Uwaga! Funkcja jest niedostêpna jeœli ustawienia fabryczne maszyny to C0 lub C3

6. Kody alarmowe

E0

E1

E2

E3

E5

E6

1. brak fazy lub roz³¹czenie kabli
2. b³¹d po³¹czenia sygna³u pozycyjnego
3. b³¹d p³yty g³ównej

1. zbyt du¿e natê¿enie na module bezpieczeñstwa
2. b³¹d p³yty g³ównej 
3. otwarty obwód opornika cementowego 220R/30

1. g³owica maszyny jest odchylona
2. b³¹d p³yty g³ównej 
3. ig³a nie mo¿e przejœæ przez materia³ i siê 
   zablokowa³a

1. zbyt du¿e napiêcie na module bezpieczeñstwa
2. b³¹d p³yty g³ównej 

1. b³¹d silnika lub okablowania
2. b³¹d p³yty g³ównej 

1. problem silnika
2. g³owica maszyny jest odchylona
3. b³¹d p³yty g³ównej 

SprawdŸ opornoœæ miêdzy fazami oraz po³¹czenie 
kabli zasilaj¹cych silnik z sygna³em pozycyjnym

SprawdŸ opornoœæ opornika cementowego, wymieñ
p³ytê g³ówn¹, sprawdŸ czy napiêcie nie jest 
zbyt niskie 

SprawdŸ czy g³owica nie jest odchylona, czy coœ nie
utknê³o w szczelinie odchylenia. SprawdŸ, czy tkanina
nie jest zbyt ciê¿ka lub gêsta. Ew. wymieñ silnik,
wymieñ p³ytê g³ówn¹. 

SprawdŸ czy napiêcie nie przekracza 260 V AC; 
wymieñ p³ytê g³ówn¹

Wyjmij i ponownie w³ó¿ wtyczkê sygna³u pozyc.
wymieñ silnik lub p³ytê g³ówn¹.

Wymieñ silnik lub p³ytê g³ówn¹.
SprawdŸ, czy g³owica maszyny pracuje bez 
oporu

kod przyczyna rozwi¹zanie



1.  b³¹d p³yty g³ównej

1. b³¹d peda³u lub po³¹czenia
2. b³¹d p³yty g³ównej 

1. przegrzanie
2. b³¹d p³yty g³ównej 

Wymieñ p³ytê g³ówn¹

Wyjmij i w³ó¿ ponownie wtyczkê peda³u. 
Wymieñ p³ytê g³ówn¹

SprawdŸ czy obci¹¿enie nie jest zbyt du¿e. SprawdŸ, 
czy napiêcie nie jest zbyt niskie. Wymieñ p³ytê g³ówn¹. 

kod przyczyna rozwi¹zanie

E7

E8

E9

7. Uwagi

1. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ interferencji elektromagnetycznej
2. Nie nale¿y stawiaæ szklanek, fili¿anek i innych pojemników z p³ynem na blacie roboczym
3. Nie nale¿y u¿ytkowaæ urz¹dzenia, jeœli temperatura otoczenia przekracza 45 st. C
4. Nale¿y zachowaæ przestrzeñ dooko³a skrzynki kontrolnej, aby umo¿liwiæ cyrkulacjê powietrza
5. Nie nale¿y u¿ytkowaæ urz¹dzenia w pe³nym s³oñcu
6. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a
7. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w otoczeniu, gdzie dzia³aj¹ gazy ¿r¹ce
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