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Manual G18-D4 
 

 Instrucțiuni de siguranță 
  

1. Utilizatorii trebuie să citească manualul de utilizare complet și cu atenție înainte de instalare sau operare. 
2. Toate instrucțiunile marcate cu semnul   trebuie respectate sau executate; în caz contrar, ar putea apărea 

vătămări corporale. 
3. Produsul trebuie instalat și pre-operat de către persoane bine instruite. 
4. Pentru o operare și siguranță perfectă, este interzis utilizarea cablului prelungitor  

cu priză multiplă pentru conectarea la alimentare.  
5.  La conectarea cablurilor de alimentare la surse de alimentare, este necesar să vă asigurați că tensiunea de 

alimentare este mai mică de 250 VAC și se potrivește cu tensiunea nominală indicată pe placa de identificare a 
motorului. 
※ Atenție: dacă Panoul de comandă este un sistem CA 220V, nu conectați Panoul de comandă la priza de 

curent alternativ 380V. În caz contrar, eroarea va apărea și motorul nu va funcționa. Dacă se întâmplă acest 
lucru, vă rugăm să opriți imediat alimentarea și să verificați tensiunea de alimentare.  

6. Nu operați în lumina directă a soarelui, în exterior și în cazul în care temperatura camerei este peste 45 ° C sau 
sub 5 ° C. 

7. Vă rugăm să evitați operarea în apropierea radiatorului în zonă cu rouă sau la umiditate sub 30% sau peste 95%. 
8. Nu operați în zone cu praf mult, substanțe corozive sau gaze volatile. 
9. Evitați aplicarea cablului de alimentare de obiecte grele sau de forță excesivă sau supra-îndoire. 
10. Cablul de împământare al cablului de alimentare trebuie să fie conectat la masa sistemului fabricii de producție 

prin dimensiunea corespunzătoare a conductelor și a bornelor. Această conexiune trebuie să fie fixată 
permanent.  

11. Toate piesele mobile trebuie împiedicate să fie expuse de piesele furnizate. 
12. Porniți mașina pentru prima dată, operați mașina de cusut la viteză mică și verificați direcția corectă de rotație. 
13. Opriți alimentarea înainte de următoarea operațiune: 
a) Conectarea sau deconectarea oricăror conectori de pe panoul de comandă sau motor. 
b) Introducerea automată a aței în ac. 
c) Ridicarea capului mașinii. 
d) Repararea sau efectuarea oricărei reglări mecanice. 
e) Mersul în gol al mașinii. 
14. Reparațiile și lucrările de întreținere la nivel înalt trebuie efectuate numai de către tehnicieni electronici cu 

pregătire adecvată. 
15. Toate piesele de schimb pentru reparații trebuie furnizate sau aprobate de producător. 
16. Nu folosiți obiecte sau forțe pentru a lovi sau a împinge produsul. 
Perioadă de garanție 
Perioada de garanție a acestui produs este de 1 an de la achiziționare sau în termen de 2 ani de la data fabricației. 
Detalii despre garanție: 
Orice problemă găsită în perioada de garanție în timpul operării normale, va fi reparată gratuit. Cu toate acestea, 

costurile de întreținere vor fi percepute în următoarele cazuri, chiar dacă se află în perioada de garanție: 
1. Utilizare necorespunzătoare, inclusiv: conectare greșită, înaltă tensiune, aplicare greșită, dezasamblare, 

reparare, modificare de către personal incompetent sau operare fără măsuri de precauție sau operare în afara 
domeniului specificat sau introducerea altor obiecte sau lichide în produs. 

2. Daune cauzate de incendiu, cutremure, iluminat, vânt, inundații, sare corozivă, umiditate, tensiune anormală de 
alimentare și orice alte daune cauzate de dezastre naturale sau de mediile nepotrivite. 

3. Căderea mașinii după cumpărare sau deteriorarea transportului de către client sau de către agenția de 
expediere a clientului 

Notă: depunem toate eforturile pentru a testa și fabrica produsul pentru a asigura calitatea. Cu toate acestea, este 
posibil ca acest produs să poată fi deteriorat din cauza interferențelor magnetice externe și a staticii 
electronice sau a zgomotului sau a sursei de alimentare instabile mai mare decât cea anticipată; prin urmare, 
sistemul de împământare al zonei de operare trebuie să garanteze pământul bun și se recomandă, de 
asemenea, să instalați un dispozitiv de siguranță. (Cum ar fi întrerupătorul de curent rezidual) 
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1. Afișaj butoane și instrucțiuni de operare 

 
 

1.1.Descriere taste:  
 

名称 按键 注明 
Tasta 
funcțională 
introduceți 
zona 
parametrilor 

 
În modul normal, apăsați tasta [P] pentru a intra în modul 
parametru utilizator 

Introduceți și 
stabiliți 
valorile 
\butonul 
salvare  

 

Introduceți valorile parametrilor elementelor și conținutul acestora se 
modifică după reglare, trebuie să apăsați tasta [S] pentru a salva 
confirmarea.  

Setați 
creșterea 
valorii / 
buton de 
creștere a 
parametrilor 

 

1．Secțiunea 1．A 、  B 、  C 、  D 、  E 、  F 、  G 、  H, crește numărul 
cusăturii de setare. 
2．Măriți parametrul în Selectarea parametrilor. 
3．Măriți valoarea setării în Valoarea parametrilor. 
 

Setați 
scăderea 
valorii / 
buton de 
scădere a 
parametrilor 

 

1．A 、  B 、  C 、  D 、  E 、  F 、  G 、  H reduce numărul cusăturii de setare 
2．Reduceți parametrul în Selectarea parametrilor. 
3．Reduceți valoarea setării în Valoarea parametrilor.  
 

 

Executarea pornește cusătura inversă a segmentului B sau 
executarea pornește cusătura inversă (segmentul A, B) 1 Executarea 
pornește cusătura inversă (segmentul A, B) de 2 ori    

Începere/Finalizae 
 
Selectare 
coasere 
inversă 

 

Executarea încheie cusătura inversă a segmentului C sau executarea 
încheie cusătura inversă (segmentul C, D) 1 Executarea încheie 
cusătura inversă (segmentul C, D) de 2 ori    

Comenzi 
rapide de 
coasere 
liberă  

Pe măsură ce pedala este apăsată, mașina va începe să coasă. Odată 
ce pedala revine în poziție neutră, mașina se va opri imediat. Pe 
măsură ce pedala este călcată înapoi, mașina va începe automat ciclul 
de tăiere. 

Comenzi 
rapide 
diverse 
cusături fixe 

 

Punerea în aplicare a paragrafului E setează funcția acului, când 
afișajul arată pictograma, activează secțiunea E a funcției acului. 

Comenzi 
rapide 
cusături 
inverse 
continue 

 

Odată ce pedala este apăsată, toate cusăturile consolidate vor fi 
finalizate cu D ori, iar apoi firul va fi tăiat automat. Notă: Când începe 
coaserea de consolidare, nu se va opri până când ciclul de tăiere nu 
se încheie, cu excepția înclinării pedalei înapoi pentru a anula 
acțiunea. 
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Comenzi 
rapide 
pentru seturi 
de ace cu 
mai multe 
secțiuni 

 
Funcția de coasere cu mai multe secțiuni de linie, atunci când afișajul 
arată pictograma, activarea funcției de cusătură cu mai multe secțiuni. 

Buton 
declanșator 
automat 

 

1．  În Coasere liberă: o singură atingere a acestei taste dă sunet bip 
fără nicio funcție, de asemenea LED-ul nu se aprinde. 
2． În coaserea cu cusătură constantă: O singură apăsare a pedalei, 
numărul de cusături E, F, G sau H va fi efectuat automat. Apăsați 
pedala în mod repetat pentru a încheia secțiunile de pauză până la 
finalizarea modelului. 

Apăsați 
comenzile 
rapide de 
ridicare a 
piciorului  

 

1. Când pictograma este activată, presarea piciorului se ridică 
automat după tăiere. 
2. Când pictograma este pornită, presarea piciorului se ridică 
automat atunci când motorul se oprește în timpul coaserii. 
3、Când ambele pictograme sunt pornite, presarea piciorului se ridică 
automat atunci când motorul este oprit și firul este tăiat.  
4、Când pictograma 2 este dezactivată, nu există funcția de presare 
automată a piciorului. 

Funcția de 
prindere a 
firului/ 
ridicarea 
piciorului în 
cazul 
tastelor de 
comenzi 
rapide ale 
funcției liniei 
libere 

 

1. pictograma corespunzătoare este activată, funcția de prindere a 
firului este activată. 
2. pictograma corespunzătoare nu strălucește, nu are funcție de 
prindere. 

Funcția de 
comandă 
rapidă  

1. Setați funcția de utilizare sau anulare tangentă. 
2. Când pictograma corespunzătoare este dezactivată, înseamnă că 
funcția corespunzătoare este dezactivată. 

Comenzi 
rapide 
cusături cu 
redare lentă  

1．Pictograma corespunzătoare se aprinde, funcție de coasere cu 
pornire lentă este deschisă.  
2．Pictograma corespunzătoare nu este aprinsă, nu există funcție de 
coasere cu pornire lentă.  
 

Tasta de 
oprire a  
comutării 
poziției 
acului 

 

1：  Pictograma se aprinde pentru a indica poziția de oprire la oprire  
2：  Pictograma indică faptul că acul se oprește la următoarea oprire 

Butonul de 
introducere a 
aței în ac  

Dacă faceți clic, puteți introduce ața în ac 

 
 

2 Parametru utilizator și parametru tehnician:  
 

Parametru Funcție Parametru Interval Implicit Descriere 

P01 Viteza maximă de coasere 
（ rpm）  100-3700 3700 Viteza maximă de coasere a mașinii 

P02 Reglarea curbei de viteză 
（ %）  10-100 80 Cu cât valoarea este mai mare, cu atât 

creșteți viteza  

P03 Ac Sus / Jos UP/DN DN UP: Acul se oprește în poziția sus 
DN: Acul se oprește în poziția jos 

P04 Pornire viteză de coasere 
inversă （ rpm）  200-3200 1800 Porniți reglarea vitezei de coasere inversă 

P05 Oprire viteză de coasere 200-3200 1800 Opriți reglarea vitezei de coasere inversă  
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Parametru Funcție Parametru Interval Implicit Descriere 
inversă（ rpm）  

P06 Viteză de coasere consolidată 
（ rpm）  200-3200 1800 Repetați reglarea vitezei de coasere 

consolidată  
P07 Viteză de pornire lentă （ rpm）  200-1500 400 Reglare rapidă a vitezei de pornire lentă 

P08 Număr de cusături pentru 
pornire lentă 0-99 2 Setare Cusături pornire lentă (o unitate = 

jumătate de cusătură)  

P09 
Viteză de coasere automată cu 
cusătură constantă （ rpm）  200-4000 3700 

Viteza de coasere cu cusătură constantă 
【 034.SMP】  este setată la A (sau când un 
semnal de pâlpâire este activ) 

P10 

Oprire automată coasere 
inversă  (poate invalida funcția 
de corectare a cusăturii) 

ON/OFF ON 

Corectarea cusăturii este valabilă în 
opritorul de coasere. 
Notă: Valabil numai atunci când 【 0.11.RVM】  
trebuie să fie setat pe B 
ON: Nevalid (coasere cu cusătură constantă, 
poate continua acțiunea automată ca funcție 
CD)  
OFF: Valabil (nu se poate continua 
executarea funcției CD) 

P11 

Selectare mod Coasere 
inversă 

J/B J 

J： Mod JUKI (În mijlocul mașinii pentru a 
opri la jumătate pentru a opri în cazul 
cusăturii inversate）  B ：  Mod BROTHER (Și 
anume, în mașină, pentru a efectua 
operațiunea inversă a cusăturii, să oprească 
acul la sfârșit 

P12 

Pornire Selectare mod 
Coasere inversă  0-1 1 

A ：  O singură apăsare a pedalei, va executa 
automat Pornirea Coaserii Inverse. 
M ：  Pedala controlată și motorul se pot opri 
în mod arbitrar 

P13 Selectarea modului la sfârșitul 
pornirii coaserii inverse CON/STP CON 

CON：  La finalul Coaserii Inverse, mașina 
continuă să coasă dacă pedala este apăsată 
sau semnalul START este pornit 
(funcționare în picioare)  
STP：  La finalul Coaserii Inverse, mașina se 
oprește  

P14 Pornire lentă ON/OFF ON 
ON: Funcția de pornire lentă este activată. 
OFF: Funcția de pornire lentă este 
dezactivată. 

P15 Mod pregătire ac 0-4 2 0: Semi-ac； 1: un ac 2： Alimentare continuă 
jumătate ac 3 Împungere continuă 

P18 Echilibrare cusături pentru 
pornire Coasere inversă 1 0-200 131 

Compensare cusături pentru pornire 
coasere inversă segment A 0-200 mișcare 
decalaj treptat; cu cât valoarea este mai 
mare, cu atât secțiunea A a primului ac este 
mai scurtă  

P19 Echilibrare cusături pentru 
pornire Coasere inversă 2 0-200 165 

Compensare cusături pentru pornire 
coasere inversă segment B 0-200 mișcare 
decalaj treptat; cu cât valoarea este mai 
mare, cu atât secțiunea B a primului ac este 
mai scurtă 

P20 Selectarea modului pentru 
finalizare Coasere inversă  0-2 1 

A： O înclinare completă a pedalei va 
executa automat finalizarea Coaserii 
consolidate 

P24 Tensiunea inversă a pedalei 30-500 110  

P25 Echilibrare cusături pentru 
finalizare Coasere inversă 3 

0-200 
 131 

Compensare cusături pentru pornire 
coasere inversă segment C, mișcare 0-200 
mișcare decalaj treptat; cu cât valoarea este 
mai mare, cu atât secțiunea C a primului ac 
este mai scurtă  
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Parametru Funcție Parametru Interval Implicit Descriere 

P26 Echilibrare cusături pentru 
finalizare Coasere inversă 4 0-200 165 

Compensare cusături pentru pornire 
coasere inversă segment D 0-200 mișcare 
decalaj treptat; cu cât valoarea este mai 
mare, cu atât secțiunea D a primului ac este 
mai scurtă 

P28 Selectarea modului pentru 
Coasere consolidată 0-2 1 

Segment coasere inversă continuă, 
sincronizare funcționare solenoid: 
0: controlat de pedală poate fi oprit și pornit 
în mod arbitrar;  
1: La atingerea pedalei, efectuează automat 
acțiunea inversă; 
2: modul pauză  

P29 Tangent după forța de frânare 1-45 20  

P30 Unghi material gros 0-100 0 

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât 
intensitatea este mai mare, reglarea la 
valori prea mari poate cauza anomalii la 
motor. 

P31 Unghi de tăiere  0-100 30 

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât 
intensitatea este mai mare, reglarea la 
valori prea mari poate cauza anomalii la 
motor.  

P32 Echilibrare cusături pentru 
Coasere consolidată 5 0-200 121 

Compensare cusături pentru pornire 
coasere inversă segment A (C) 0-200 
mișcare decalaj treptat; cu cât valoarea este 
mai mare, cu atât A (C) a ultimului segment 
al acului este mai lung; iar B (D) a primului 
segment al acului este mai scurt 

P33 Echilibrare cusături pentru 
Coasere consolidată 6 0-200 165 

Compensare cusături pentru pornire 
coasere inversă segment B (D) 0-200 
mișcare decalaj treptat; cu cât valoarea este 
mai mare, cu atât secțiunea B (D) a ultimului 
segment al acului este mai lungă; iar 
secțiunea C a primului segment al acului 
este mai scurtă 

P34 Selectarea modului pentru 
coasere cu cusătură constantă A/M A 

A ：  O singură apăsare a pedalei va executa 
automat cusătură constantă 
M ：  Pedala controlată și motorul se pot opri 
în mod arbitrar  

P36 
Setarea funcției de ieșire a 
liniei slabe (set de putere a 
liniei libere) 

 0-11 5 
0: nicio operațiune cu fir liber 
1 la 11 și crește treptat intensitatea firului 
liber 

P37 Selecția funcției ștergătorului 
sau presiunea clemei firului 0-11 8 

0: Fără acțiune 1: Acțiunea ștergătorului 
2-11: Acțiunea firului și presiunea au crescut 
treptat）  

P38 Selecția funcției Foarfecă ON/OFF ON ON： Foarfecă Validă      
OFF: Foarfecă Nevalidă 

P39 Presare Picior Sus/Jos la 
oprire imediată UP/DN DN 

UP： Presarea Piciorului merge automat în 
sus 
DN： Presarea Piciorului merge în 
jos（ Controlată prin pedala de înclinare）  

P40 Presare Picior Sus/Jos după 
Tăiere UP/DN DN 

UP： Presarea Piciorului merge automat în 
sus DN： Presarea Piciorului merge în 
jos（ Controlată prin pedala de înclinare）   

P41 Afișați cantitatea finită de 
coasere   0 Numărarea cantității finite de coasere   
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Parametru Funcție Parametru Interval Implicit Descriere 

P42 Afișare informații    

NO1 Versiune controlată electric numere 
serie 
NO2 Versiune selectată a casetei cu ac 
NO3 Viteză  
NO4 Pedale AD, 
NO5 Unghiul de poziționare 
NO6 Sub unghiul de poziționare 
NO7 Tensiunea nominală AD 
N12 Senzor poziție genunchi AD 

P43 Reglarea direcției de rotație a 
motorului CCW/CW CCW CW： în sensul acelor de ceasornic    

CCW： în sens invers acelor de ceasornic 
P44 Eforturi de oprire 1-45 16 Eforturi de oprire a mașinii la selectare 

P45 
Ciclul de funcționare a 
operațiunii de cusătură 
inversă (%) 

1-50 25 Acțiune de cusătură inversă la puterea 
periodică 

P46 Motorul se oprește cu un 
unghi invers după tăiere ON/OFF OFF 

ON： Se va automatiza ca funcție inversă 
după tăiere (reglarea unghiului conform 
parametrului【 047.TR8】    
OFF： No Fără funcție 

P47 Reglarea unghiurilor inverse 
după tăiere 50-200 160 Reglarea în sens invers după tăiere 

P48 Viteză mică (poziționare) 
（ rpm）  100-500 210 Setarea vitezei de poziționare 

P49 Viteza de tăiere （ rpm）  100-500 300 Reglarea vitezei de tăiere 

P50 Timpul de ridicare a piciorului 10-990 250 Reglare pentru ciclul de funcționare 

P51 
Timp ridicare de ridicare a 
piciorului cu forță maximă 
（ %）  

1-50 25 
al ridicătorului piciorului / coasere inversă 
(reglarea fină poate reduce supraîncălzirea) 

P52 Timpul de lăsare a piciorului 10-990 120 Decalați pornirea motorului, asigurați-vă că 
piciorul este pus jos. 

P53 Anulați ridicarea piciorului la 
jumătatea călcării pedalei 

ON/OFF OFF 
ON： Înclinarea de jumătate a pedalei fără 
funcția de ridicare a piciorului. 
OFF： Înclinarea de jumătate a pedalei cu 
funcția de ridicare a piciorului 

P54 Timp de tăiere（ ms）  10-990 200 Setarea timpului secvenței de tăiere 

P55 Setarea sincronizării 
ștergătorului 10-990 30 Setarea secvenței ștergătorului 

P56 

Acul se ridică automat la 
pornirea alimentării 

0-2 1 

0: niciodată în căutarea poziției 
1: mereu în căutarea poziției  
2：  Dacă motorul este în poziția ”nu mai este 
în căutarea poziției” (numai cu motor cu 
magnet) 

P57 
Timp de protecție pentru 
dispozitivul de ridicare a 
piciorului （ S）  

1-60 10 
Va coborî automat când dispozitivul de 
ridicare a piciorului va menține ridicarea 
peste timpul de setare.  

P58 

Reglarea poziției în sus  

0-1439 1120 

Reglare poziție sus 
Acul se va opri în avans când valoarea 
scade. 
Acul va decala oprirea atunci când valoarea 
a crescut. 

P59 

Reglarea poziției în jos 

0-1439 360 

Reglarea poziției în jos 
Acul se va opri în avans când valoarea 
scade. 
Acul va decala oprirea atunci când valoarea 
a crescut.  

P60 Viteza de testare（ rpm）  100-3700 2000 Setarea vitezei de testare. 

P61 
Testarea A 

ON/OFF OFF 
Opțiunea de testare A, după setare, apăsați 
【 060. TV】  pentru a seta viteza, continuați 
operarea. 

P62 Testarea B ON/OFF OFF Opțiunea de testare B, după setare apăsați 
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Parametru Funcție Parametru Interval Implicit Descriere 
【 060. TV】  pentru a seta viteza, executați 
ciclul Start - Coasere –Stop - Tăiere 

P63 
Testarea C 

ON/OFF OFF 
Opțiunea de testare C, după setare, apăsați 
【 060. TV】  pentru a seta viteza, executați 
ciclul Start - Coasere - Stop fără funcția de 
poziționare 

P64 Timpul de operare al testării B 
și C. 

1-250 20 Setarea duratei de operare a testării B și C 

P65 Timpul de oprire al testării B și 
C. 1-250 20 Setarea timpului de oprire a testării B și C 

P66 
Testarea comutatorului de 
protecție a mașinii 0-2 1 0：  Dezactivare ，  1：  Testarea semnalului 

zero ，  2：  Testarea semnalului pozitiv 

P67 Testarea comutatorului de 
protecție pentru tăiere ON/OFF OFF OFF： Dezactivare        ON： Activare 

P70 Selecția tipului din fabrică  20  

P71 
Ciclul de funcționare a 
opritorului de eliberare a 
presării piciorului (%) 

0-50 2 Eforturi pentru a ușura timpul de eliberare 
a presiunii piciorului 

P72 Corectarea poziției acului 0-1439 0 Rotirea manuală în poziția corespunzătoare, 
apăsați tasta S pentru a salva 

P73 Corectarea poziției dedesubtul 
acului 0-1439 0 Rotirea manuală în poziția corespunzătoare, 

apăsați tasta S pentru a salva 

P76 Ieșire cusătură inversă la timp 
complet (ms) 10-990 250  

P77 
Coasere liberă inversă 
cusătură egală finalizare timp 
de pauză (ms) 

20-200 75  

P78 Unghiul de eliberare a clemei 
firului 

10-150 100 Unghiul de poziționare al clemei de pornire 

P79 Unghiul de acțiune de pornire 
a clemei 160-359 270 Unghiul de poziționare a eliberării 

P80 Introducerea liniei de tăiere 
este unghi 5-359 18 Introducerea liniei de tăiere este setarea 

unghiului (sub definită ca 0 °) 

P81 Unghiul de pornire a liniei de 
tăiere 5-359 140 Setarea unghiului de tăiere a post-

arzătorului 

P82 Retrageți linia de tăiere a 
unghiului  5-359 172 Setarea unghiului de tăiere a post-

arzătorului 
P84 Unghi de pornire gros  0-330 9  
P85 Unghiul de oprire gros 0-330 57  

P92 Unghiul de pornire al 
codificatorului  

 160  

P101 Unghiul de pornire al liniei 
libere 1-359 30 Unghiul de pornire al liniei melodiei (definit 

ca 0 ° în calcul) 

P102 Unghiul de capăt slăbit 1-359 180 Unghiul de oprire al firului slăbit (definit ca 
0 ° în calcul) 

P117 
Eliberați timpul de întârziere a 
opritorului presării piciorului 
(ms) 

0-990 12  

P120 Comutatorul de detectare 
alarmă ulei  0-1 0 0: Nedetectat 1: detectat 

P121 

Mod de selectare tăiere ac 

0-3 2 

0: Mod normal 
1: modul de tăiere a firului 
2: modul de apărare tăiere fir 
3: Rezervat 
 

P122 

Dezactivarea modului de 
apărare pentru tăierea firului, 
înainte de acțiunea de tăiere 
inversă 

0-1439 1000 
Cu cât valorile parametrului acului sunt mai 
mari cu atât distanța linei de tăiere este mai 
mare  

P123 Mod tăiere fir, tăiere inversă 0-100 0  
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Parametru Funcție Parametru Interval Implicit Descriere 
după operațiunea de tăiere 

P125 Legătură după valoarea 
inductorului AD 1 0-1023 25 Efect de ridicare 

 
3 Lista codurilor de eroare: 
 

Cod eroare Problemă Strategii 

E1 

Modulul de alimentare este defect. 
Curent anormal sau supracurent sau tensiune. 
Rezistorul este deteriorat sau siguranța F1 a 
explodat. 

Sistemul va fi oprit până la repornirea alimentării. 
Vă rugăm să verificați în detaliu placa de alimentare. 

E2 

1）La pornire, tensiunea principală detectată este 
prea mică 
2) Conectarea tensiunii greșite, prea mică. 
 

Motorul și mașina se vor opri. 
Vă rugăm să verificați alimentarea cu curent 
alternativ. (Prea scăzut) Vă rugăm să verificați placa 
principală a computerului. 

E3 Operațiunea legată de interfața CPU a avut o 
eroare de comunicare. 

Motorul și mașina se vor opri. 
Vă rugăm să verificați caseta de operare. 

E5 Conexiunea erorii pedalei 
Motorul și mașina se vor opri. 
Vă rugăm să verificați conexiunea pedalei sau 
problema acesteia 

E7 

a) Conexiune defectă la conectorul motorului. 
b) Mașina blocată sau obiect blocat în tamburul 
motorului. 
c) Materialul de coasere este prea gros. 
d) Ieșirea modulului este anormală. 
 

Verificați dacă roata de mână a motorului este 
blocată. Ca prima regulă, capacul blocat a cauzat 
avaria mecanică. 
Ca rotație normală, verificați dacă motorul, 
conectorul codificatorului motorului și conectorul 
cablului de alimentare sunt slăbite. Vă rugăm să 
strângeți dacă sunt slăbite.  
Ca contact bun, verificați dacă tensiunea sursei de 
alimentare este anormală sau viteza setată este 
prea mare. Dacă da, vă rugăm să o reglați.  
În mod normal, înlocuiți panoul de comandă și 
informați producătorul. 

E8 Coasere inversă manuală durează 15 secunde 

Solenoidul cu cusătură inversă trage prea mult, 
puteți reporni produsul. 
În cazul în care produsul a raportat după repornirea 
E-08, verificați dacă comutatorul de coasere inversă 
manuală este deteriorat. 

E09 
E11 

Eroare semnal de poziționare 

Opriți sistemul, verificați dacă interfața 
codificatorului motorului este slăbită sau cade, sau 
dacă a revenit la normal după repornirea sistemului. 
Dacă tot nu funcționează, înlocuiți motorul și 
informați producătorul 

E14 

Eroare semnal codificator Opriți sistemul, verificați dacă interfața 
codificatorului motorului este slăbită sau cade, sau 
dacă a revenit la normal după repornirea sistemului. 
Dacă tot nu funcționează, înlocuiți motorul și 
informați producătorul.  

E15 
Protecție anormală la supracurent a modulului de 
alimentare 

Opriți sistemul, apoi porniți-l din nou. Dacă tot nu 
funcționează, înlocuiți panoul de comandă și 
informați producătorul.  

E17 

Comutatorul de protecție a capului nu este în 
poziția corectă 

Opriți sistemul și verificați dacă capacul este 
deschis, verificați panoul de comandă al 
comutatorului cu bilă, indiferent dacă este deplasat 
sau deteriorat. 

E20 

Motorul de alimentare nu a reușit să pornească Opriți sistemul, verificați dacă interfața 
codificatorului motorului și conectorul de alimentare 
al motorului sunt slăbite sau căzute, dacă au revenit 
la normal după repornirea sistemului. Dacă tot nu 
funcționează, înlocuiți panoul de comandă și 
informați producătorul. 

ulei Uleiul mașinii de cusut este prea puțin Opriți alimentarea și verificați dacă uleiul mașinii de 
cusut din vasul de ulei este prea puțin, după 
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umplerea cu ulei, reporniți sistemul. Dacă tot nu 
funcționează, înlocuiți senzorul de nivel al uleiului și 
informați producătorul.  

 
 
4. Diagrama conturului interfeței: 
4. 1  Ilustrația tabelului interfeței funcției 14P  

 
(1) Electromagnet tăiere: 1,8 
(2) Solenoid ștergător / clemă: 2,9 
(3) Electromagnet fir slăbit: 3,10 
(4) Lampă mașină de cusut 5V: 4,11 
(5) Cusătură inversă manuală: 5, 12 
(6) Solenoid cusătură inversă: 6,13 
(7) Comutator ac: 7,14 
 
Ilustrația tabelului interfeței funcției 8P  

 
(1) Nivelul de inducție: 5 (+ 5V). 
6 (semnal de masă) , 2 (semnal de inducție) 
(2) Detectarea presiunii piciorului: 1 (+ 5V), 
7 (semnal de masă), 3 (semnal de inducție)  
(3) Electromagnet presiune picior: 4,8 
 
 
 
 
 
4.2  Denumire interfață 

 
 

 
 

Ilustrația tabelului interfeței funcției 8P 

Ilustrația tabelului interfeței funcției 14P 

Orificiu de ardere 

Controler de viteză interfață oraș 

Priză conector de alimentare 

Priză conector motor 
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 

Pentru a profita de cele mai multe funcții ale acestei mașini și pentru a o opera în siguranță este necesar să utilizați această 

mașină corect.  Vă rugăm să citiți cu atenție acest Manual de instrucțiuni înainte de utilizare Sperăm vă veți bucura de utilizarea 

mașinii dvs. pentru o perioadă lungă de timp. Amintiți-vă să păstrați acest manual într-un loc sigur. 
 Respectați măsurile de siguranță de bază, incluzând, dar fără a vă limita la următoarele, ori de câte ori utilizați mașina. 
 Citiți toate instrucțiunile, inclusiv, dar fără a vă limita la acest Manual de instrucțiuni înainte de a utiliza mașina. În plus, 

păstrați acest manual de instrucțiuni, astfel încât să îl puteți citi în orice moment, atunci când este necesar. 
 Utilizați mașina după ce s-a constatat că este conformă cu regulile/standardele de siguranță valabile în țara 

dumneavoastră. 
 Toate dispozitivele de siguranță trebuie să fie pe poziție atunci când mașina este pregătită sau în funcțiune. 

Funcționarea fără dispozitivele de siguranță specificate nu este permisă. 
 Această mașină trebuie să fie operată de operatori instruiți corespunzător. 
 Pentru protecția dvs. personală, vă recomandăm să purtați ochelari de protecție. 
 Pentru următoarele, rotiți comutatorul de alimentare sau deconectați ștecherul de alimentare a mașinii de la priză. 

7-1 pentru acele de cusut, maieză,  distribuitor etc. și înlocuirea bobinei. 
7-2 pentru înlocuirea pieselor precum acul, picior presor, placă de racordare, maieză, distribuitor, camă de avans, protecția 

acului, dispozitiv de fălțuit, ghidajul materialului, etc.  
7-3 pentru lucrări de reparații. 
7-4 la părăsirea locului de muncă atunci când locul de lucru este nesupravegheat. 

8 Dacă trebuie să permiteți folosirea uleiului, vaselinei, etc. pe mașină și dispozitive, și  intrați în contact cu ochii sau pielea 
sau să înghițiți orice astfel de lichid din greșeală, spălați imediat zonele de contact  și consultați un medic. 

 Manipularea  pieselor și a dispozitivelor sub tensiune, indiferent dacă mașina este alimentată cu energie, este interzisă. 
  Lucrările de reparație, remodelare și de ajustare trebuie să fie efectuate numai de către un tehnician instruit 

corespunzător sau de personal cu competențe de specialitate.  Numai piesele de rezervă indicate pot fi utilizate pentru 
reparații. 

11. Lucrările generale de întreținere și inspecție au fost efectuate de personal instruit corespunzător. 
12. Lucrările de reparație și întreținere a componentelor electrice se efectuează de către tehnicieni electrici calificați sau sub 

supravegherea personalului special calificat. 
De fiecare dată când veți găsi un defect la oricare dintre componentele electrice, opriți imediat mașina. 

13 Înainte de a efectua lucrări de reparații și întreținere pe mașina echipată cu piese pneumatice, cum ar fi un cilindru de aer, 
compresorul de aer trebuie să fie detașat de pe mașină și alimentarea cu aer comprimat trebuie oprită. Presiunea aerului 
rezidual existentă după deconectarea compresorului de aer de la mașină trebuie eliminată. Excepții în acest sens sunt 
doar ajustări și verificări de performanță efectuate de tehnicieni instruiți în mod corespunzător sau personal special 
calificat. 

 Curățați periodic mașina pe toată perioada de utilizare. 

 Împământarea mașinii este întotdeauna necesară pentru funcționarea normală a acesteia. Mașina trebuie să fie operată 
într-un mediu care nu conține surse  puternice de zgomot, cum ar fi sudura de înaltă frecvență. 

 Un conector de alimentare adecvat trebuie să fie atașat la mașină de către tehnicienii electrici. Mufa de alimentare 
trebuie să fie conectată la o priză cu împământare.   

 Mașina este utilizată doar în scopul indicat. Alte utilizări nu sunt permise. 
19. Remodelarea sau modificarea mașinii în ceea ce privește condițiile de siguranță /standarde în timp se iau toate măsurile 

de siguranță eficiente, nu implică nicio responsabilitate pentru daunele de remodelare sau modificarea la mașină. 

19. Semnele de avertizare sunt marcate cu cele două simboluri afișate. 

Pericol de rănire pentru operator sau personalul de service 

Elemente care necesită atenție specială 
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PENTRU O FUNCȚIONARE SIGURĂ 

 Pentru a evita pericolele de electrocutare, nu deschideți capacul cutiei electrice pentru motor și nu 
atingeți componentele montate în interiorul cutiei electrice. 

 Pentru a evita vătămarea corporală, nu utilizați niciodată mașina cu capacul curelei, apărătoarea 
degetului sau dispozitivele de siguranță scoase. 

 Pentru a preveni posibile vătămări personale cauzate prin prinderea în mașină, țineți 
degetele, capul și hainele departe de fulia mașinii, cureaua V și motorul în timp ce mașina 
funcționează. În plus, nu așezați nimic în jurul lor. 

 Pentru a evita vătămarea corporală, nu puneți niciodată mâna sub ac atunci când porniți 
comutatorul de alimentare sau acționați mașina. 

 Pentru a evita vătămarea corporală, nu puneți niciodată degetele în capacul de preluare a 
firului în timp ce mașina este în funcțiune. 

 Graifărul se rotește la o viteză mare în timp ce mașina este în funcțiune. Pentru a preveni 
rănirea posibilă a mâinilor, asigurați-vă că vă îndepărtați mâinile de apropierea graifărului 
în timpul funcționării. În plus, asigurați-vă că opriți alimentarea mașinii atunci când 
înlocuiți bobina. 

6. Pentru a evita posibilele vătămări corporale, aveți grijă să nu introduceți degetele în: mașină 
atunci când capului mașinii este înclinat/ridicat. 
 Pentru a evita posibilele accidente cauzate de pornirea bruscă a mașinii, opriți 

alimentarea mașinii atunci când înclinați capul mașinii. 
 Dacă mașina dvs. este echipată cu un servomotor, motorul nu produce zgomot în timp ce 

mașina este în repaus. Pentru a evita posibilele accidente datorate pornirii bruște a mașinii, 
asigurați-vă că opriți alimentarea mașinii. 

 Pentru a evita pericolele de electrocutare, nu folosiți niciodată mașina de cusut cu firul de 
împământare sau cu sursa de alimentare deconectată. 

 Pentru a preveni posibilele accidente cauzate de șocuri electrice sau componente 
electrice deteriorate, opriți comutatorul de alimentare înainte de conectarea/ deconectarea 
ștecherului de alimentare. 

 
 Înainte de utilizare 

 Atenție: 
Pentru a evita defectarea și deteriorarea mașinii, confirmați următoarele 

• Înainte de a pune mașina în funcțiune pentru prima dată după configurare, curățați-o bine. 

• Îndepărtați tot praful colectat în timpul transportului și ungeți-o corespunzător. 

• Asigurați-vă că ștecherul de alimentare a fost conectat corect la sursa de alimentare. 

• Nu utilizați niciodată mașina dacă tipul de tensiune este diferit de cel indicat. 

• Direcția de rotație a mașinii de cusut este invers acelor de ceasornic observată din partea fuliei mașinii. Aveți grijă să nu rotiți 

în sens invers. 

 Specificații 

Aplicare 

Model cu greutate medie 

Materiale generale, 
materiale ușoare și medii 

Model cu greutate mare 

Materiale medii și materiale 
grele  

Model de greutate mare 
(bobină dublă rotativă) 

materiale medii, materiale 
grele  

Viteza de cusut Max. 5000 rpm Max. 3500 rpm Max. 3500 rpm 
lungimea max. a cusăturii 5 mm 7 mm 7 mm 
Ac DB x 1 # 11 - #18 DP x 5 # 18~ # 23 DP x 5 # 10~ # 23 

Elevator pedală picior 
10 mm (standard) 

13 mm(Max.) 
10 mm (standard) 

 13 mm(Max.) 

10 mm (standard) 
13 mm (Max.) 

Ulei de lubrifiere Ulei Defrix nr. 10 
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 Instalarea 

 

 

 

 
(1) Instalarea sub carcasă  

1) Rezervorul de ulei trebuie să se sprijine pe cele patru colțuri ale canelurii mesei mașinii. 
2) Fixați doi suporți de cauciuc pe laterale (partea operatorului) folosind … așa cum este indicat mai sus. Fixați două perne 

de protecție pe laterale (partea cu prindere) folosind adezivul pe bază de cauciuc. Apoi așezați rezervorul de ulei pe 
suporturile fixate. 

3) Montați balamaua pe deschiderea din patul mașinii și montați capul mașinii la balamaua de cauciuc a masei înainte de a 
plasa capul mașinii pe pernele de protecție din cele patru colțuri. 

 REGLAREA ÎNĂLȚIMII GENUNCHERULUI  

ATENȚIE: 
Opriți motorul înainte de începerea lucrului pentru a preveni accidentele cauzate de pornirea bruscă  

a mașinii de cusut. 

 

 Înălțimea standard de ridicare a piciorului de presare cu ajutorul genuncherului este la 10 mm. 
 Puteți regla piciorul de presare până la 13 mm folosind șurubul de reglare al genuncherului. (Max. 9 mm pentru tipul A) 
 După ce ați ajustat piciorul de presare la peste 10 mm, asigurați-vă că capătul inferior al tijei acului  în cea mai joasă 

poziție nu atinge piciorul de presare. 
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Informații despre lubrifiere 

 Umpleți rezervorul de ulei  cu ulei de mașină până la semnul max. 

 Când nivelul uleiului scade sub semnul min., reumpleți rezervorul cu uleiul 

specificat. 

 Când utilizați mașina după ungere, uleiul va ieși prin gaura de verificare 

dacă lubrifierea  nu este corectă. 

4) Observați că cantitatea de ulei care iese nu are legătură cu cantitatea de ulei 

lubrifiant. 

Când operați mașina pentru prima dată  după instalare sau după o perioadă 
îndelungată de neutilizare, rulați mașina la 3.000 la 3.500 rpm timp de aproximativ 10 minute pentru a o pregăti.
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Reglarea cantității de ulei furnizată pieselor plăcii frontale 

 Reglați cantitatea de ulei furnizat ridicătorului firului și a axului tijei acului (2) prin rotirea știftului de reglare (1).  
2) Cantitate minimă de ulei este atinsă când punctul marcajului (A) este  adus aproape de axul tijei acului (2) prin rotirea știftului 
de reglare în direcția (B). 

3) Cantitatea maximă de ulei este atinsă atunci când punctul marcajului (A) este adus în poziția opusă de la axului tijei 
acului prin rotirea știftului de reglare în direcția C. 

7.REGLAREA CANTITĂȚII DE ULEI (STROPI DE ULEI) ÎN GRAIFĂR  
 Avertisment: 

Fiți extrem de atent cu privire la funcționarea mașinii, deoarece cantitatea de ulei trebuie verificată prinrotirea 
graifărului la viteză mare 

.  
 
1. Hârtia martor    2.Poziția pentru a confirma cantitatea de ulei (stropi de ulei) 

* La efectuarea procedurii descrise mai jos în 2, scoateți placa laterală și acordați extremă precauție pentru a nu permite 
ca degetele să vină în contact cu graifărul. 

 Dacă mașina nu a fost suficient de încălzită pentru funcționare, faceți mașina să funcționeze la ralanti timp de 
aproximativ trei minute. (Funcționare intermitentă moderată) 

2) Așezați hârtia martor sub graifăr în timp ce mașina de cusut este în funcțiune. 
3) Confirmați că înălțimea suprafeței uleiului din rezervorul de ulei este cuprinsă între" HIGH "și"LOW1". 
4) Confirmarea cantității de ulei trebuie finalizată în cinci secunde. (Verificați perioada de timp cu un ceas.)
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Eșantion care arată cantitatea corespunzătoare de ulei 

Stropi de ulei din graifăr 

 
 

Cantitate adecvată de ulei (mare) 

Reglarea cantității de ulei 
1) Rotirea șurubului de ajustare a cantității de ulei atașat la bucșa 
frontală a axului de acționare al graifărului  în direcția ”A” (direcția 
…) va (În direcția B) va crește cantitatea de ulei (pete de ulei) din 
graifăr, sau în direcția ”” (direcția) o va scădea.   
2) După ce cantitatea de ulei din graifăr a fost ajustată 
corespunzător cu șurubul de reglare pentru cantitatea de ulei, 
rulați mașina la ralanti timp de aproximativ 30 de secunde pentru 
a verifica cantitatea de ulei din graifăr.   

 ATAȘAREA ACULUI 
— 

Avertisment. 
Opriți mașina înainte de a începe lucru pentru a preveni accidentele cauzate de pornirea bruscă a mașinii de cusut.  
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 REGLAREA MOSORELULUI ÎN SUVEICĂ 
 Treceți firul prin fanta (A) și trageți firul în direcția  

Astfel, firul va trece pe sub lamela elastică și va ieși prin  

canalul (B) 

 Verificați dacă mosorelul se rotește în direcția săgeții 

atunci când firul este tras. 

 
REGLAREA PASULUI CUSĂTURII 

1 13. REGLAREA ÎNĂLȚIMII PICIORULUI DE PRESARE 

Avertisment: 
■ Opriți motorul înainte de începerea lucrului pentru a preveni accidentele cauzate de pornirea 
bruscă a mașinii. 

1) Slăbiți șurubul de fixare și reglați înălțimea piciorului de presare sau unghiul piciorului de 

presare. 

2) După reglare, strângeți bine șurubul de fixare. 

14. INFILAREA CAPULUI MAȘINII 

Avertisment: Opriți motorul înainte de începerea lucrului pentru a preveni accidentele cauzate de 
pornirea bruscă a mașinii. 
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(1) Reglarea tensionării firului acului  
 În timp ce rotiți piulița firului nr. 1 (1) în sensul acelor de ceas (direcția A) firul rămas pe ac după tăierea firului va fi mai 

scurt. 
 Dacă rotiți piulița 1 în sensul invers acelor de ceas (direcția B) lungimea firului va fi mai lungă. 
3) Pe măsură ce rotiți piulița nr. 2 pentru tensionarea firului în sensul acelor de ceasornic (în direcția C) tensionarea firului 
acului va crește. 
4) Pe măsură ce rotiți piulița nr. 2 în sensul invers acelor de ceasornic (în direcția C) tensionarea firului 
acului va scădea. 
(2) Reglarea tensionării firului bobinei 
 Pe măsură ce rotiți șurubul de reglare a tensionării (3) în sensul acelor de ceasornic (direcția L), tensionarea firului bobinei 

va crește. 
 Pe măsură ce rotiți șurubul (3) în sensul invers acelor de ceasornic (în direcția  ), tensionarea firului bobinei va scădea.  

16. ARCUL RIDICĂTORULUI AȚEI 
Schimbarea cursei arcului ridicătorului de ață (1) 
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 Slăbiți șurubul de fixare (2). 
  În timp ce rotiți tija de tensiune (3) în sensul acelor de ceasornic (în direcția ), cursa arcului ridicătorului de ață va fi 

mărită. 
 Dacă rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic (în direcția B), cursa va fi micșorată.  
 Schimbarea tensiunii arcului ridicătorului de ață  
 Slăbiți șurubul și  scoateți întreg ansamblul tensiometrului  
2) Slăbiți șurubul. 
3) Pe măsură ce rotiți suportul tensiometrului în sensul acelor de ceas (în direcția A) , presiunea va crește. 
 Pe măsură ce rotiți suportul tensiometrului invers acelor de ceas (în direcția B), presiunea va scădea. 

 REGLAREA CURSEI RIDICĂTORULUI DE AȚĂ  

Avertisment: 
 Opriți motorul înainte de începerea lucrului pentru a preveni accidentele cauzate de pornirea bruscă a mașinii. 
 Când coaseți materiale grele, mutați ghidajul aței (1) către stânga (în direcția A) pentru a mări lungimea aței trasă de 

ridicătorul de ață. 
 
 Când coaseți materiale subțiri, mutați ghidajul aței (1) către dreapta 
(în direcția B) pentru a reduce lungimea aței trasă de ridicătorul de ață. 
 În mod normal, ghidajul aței (1) este poziționat într-un mod în care 
linia de marcaj este aliniată cu centrul șurubului.  

 

 

 
© Față sus 0 
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0 Față jos 

 
 Înclinarea standard (orizontală) a dinților transportori se obține atunci când punctul de marcaj (A) de pe axul tijei acului 

este aliniat la punctul marcajului (B) de pe culisa de alimentare. (punctul de marcaj se înclină înaintea axului culisei de 
alimentare  la 90”, ca standard).  

 Pentru a înclina dinții transportori cu partea din față în sus pentru a preveni, încrețirea, slăbiți șurubul, și rotiți axul tijei 
de alimentare la 90” în direcția săgeții, folosind o șurubelniță.  

 Pentru a înclina dinții de alimentare cu partea din față în jos pentru a preveni alimentarea neuniformă a materialului, 
rotiți axul tijei de alimentare la 90” în direcția opusă față de săgeată (Înclinare standard).  

 
 

 

21. REGLAREA SINCRONIZĂRII DE ALIMENTARE 
 

 Slăbiți șuruburile (2) și (1) în cama excentrică de alimentare, mutați cama excentrică de alimentare în direcția săgeții 
sau în direcția opusă săgeții, și fixați bine șuruburile.  

 Pentru reglarea standard, reglați astfel încât suprafața superioară a dinților de alimentare și partea de sus a ochiului 
acului sunt aliniate cu suprafața superioară a plăcii de ac atunci când dinții de alimentare coboară sub placa acului.  

 Pentru a avansa sincronizarea de alimentare pentru a preveni alimentarea neuniformă a materialului, mutați cama 
excentrică de alimentare în direcția săgeții. 

 Pentru a întârzia sincronizarea de alimentare pentru a crește grosimea cusăturii, mutați cama excentrică de 
alimentare în direcția opusă față de săgeată.  

 

 
     Poziția manetei ridicătorului de calibrare a capului (Panou tactil) Porniți 

mașina, apăsați …., ecranul va indica 0000, schimbați la 2017, apăsați 
butonul S, ecranul va indica (P72-XXXX). Rotiți fulia în poziția de calibrare a 
manetei ridicătorului,  iar numărul se schimbă în [P72-XXXX), apoi apăsați 
de două ori tasta S pentru a salva. 
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Reglarea poziției camei de tăiere a firului 
Rotiți fulia mașinii de cusut. Atunci când tija acului se ridică la 5mm de la cea mai joasă poziție, apăsați conducta serpentinei de 
tăiere a firului pentru a face contactul axului rolei la falțul camei de tăiere a firului (1) și fixați cu șurubul de poziționare (2) 
temporar, apoi ajustați conducta serpentinei de tăiere a firului (3) în poziția originală. În același timp, slăbiți șurubul de 
poziționare (2) pentru a ajusta fulia de tăiere a firului (2), păstrând distanța dintre fața capului camei și axul rolei la 0.5 ,, (Fixați 
șurubul de poziționare (2) la momentul de cuplu de 40kg/cm).   
 Reglarea locului cuțitului mobil și cuțitului fix  

Atunci când capul manetei de control a camei de tăiere (7) depășește cama de tăiere a firului, partea 
din față a cuțitului fix (5) trebuie să se prindă cu marginea cuțitului mobil (6) în 0.2 – 0.5 mm. Atunci când nu a reușit să se 
prindă, mutați maneta mobilă de control de tăiere a firului (7) cu condiția ca axul rolei să depășească cama de tăiere a firului, 
făcând partea din față a cuțitului fix (5) să se prindă de marginea cuțitului mobil și apoi fixați șuruburile (8).  

 

Avertisment: 
Opriți alimentarea înainte de începerea lucrărilor  pentru a preveni accidentele cauzate de pornirea bruscă a mașinii de cusut. 
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 Reglarea presiunii necesare pentru a apăsa partea din față a pedalei 
1) Această presiune poate fi schimbată prin schimbarea poziției de montare a arcului de reglare a presiunii pedalei. (1) 
2) Presiunea scade atunci când agățați arcul  pe partea stângă. 
3) Presiunea crește atunci când agățați arcul  pe partea dreaptă. 

 Reglarea presiunii necesare pentru a apăsa partea din spate a pedalei 
 Această presiune poate fi reglată cu ajutorul șurubului de reglare (2) 
 Presiunea crește pe măsură ce înșurubați  șurubul regulatorului. 
2)    Presiunea scade pe măsură ce deșurubați șurubul. 
 Reglarea cursei pedalei 
1) Cursa pedalei crește atunci când introduceți tija de conectare (3) în orificiul din dreapta.  

25. REGLAREA PEDALEI 

Avertisment: 
■ Opriți motorul înainte de începerea lucrului pentru a preveni accidentele cauzate de pornirea bruscă a mașinii de cusut. 

 Instalarea tijei de conectare 
11 Mișcați pedala (3) către dreapta sau stânga așa cum este ilustrat 
de săgeată, astfel încât maneta de comandă a motorului (1) și tija de 
conectare (2) să fie fixate.   
 Reglarea unghiului pedalei 
 Înclinarea pedalei poate fi ajustată prin schimbarea lungimii tijei 

de conectare. 
 Slăbiți șurubul de reglare (4). și reglați lungimea tijei de legătură 

(5). 
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26. 

 

(1) Pedala este acționată în următoarele patru etape: 
 Mașina funcționează la o viteză mică de cusut atunci când apăsați ușor partea din față a pedalei. (B) 
 Mașina funcționează la o viteza mare de cusut atunci când apăsați mai tare partea din față a pedalei (A). (dacă 
coaserea inversă automată a fost presetată, mașina funcționează la viteză ridicată după efectuarea coaserii inverse).  
 Mașina se oprește (cu acul în sus sau în jos) atunci când resetați pedala la poziția inițială (3) 
 Mașina rupe ața atunci când apăsați complet partea din spate a pedalei. (D) 

*Dacă mașina dvs. este prevăzută cu dispozitivul de ridicare automată, este dat un pas suplimentar între oprirea mașinii și 
pasul de tăiere a firului. Piciorul de presare se ridică atunci când apăsați ușor partea din spate a pedalei (D) și dacă apăsați 
în continuare partea din spate, cuțitul firului este acționat. 

 
 

PENTRU ORICE PROBLEMA REFERITOARE LA ACEST TIP DE MASINA NU EZITATI SA NE 
CONTACTATI! 
DEPARTAMENTUL TEHNIC DANTEX 
Teh. APETRACHIOAEI EUGEN 
Mob: 0727 749 660 
E-mail: tehnic@dantex.ro 

 


