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1 O niniejszej instrukcji 

Niniejsza instrukcja została przygotowana z największą starannością. 

Zawiera informacje i wskazówki umożliwiające bezpieczną i długotrwałą 

eksploatację. 

Jeśli zauważą Państwo rozbieżności lub mają propozycje poprawek, 

prosimy o Państwa informację zwrotną za pośrednictwem 
Obsługi klienta ( S. 153). 

Instrukcję należy traktować jako integralną część maszyny i 

przechowywać ją w łatwo dostępnym. 

 

 
1.1 Do kogo adresowana jest instrukcja? 

Instrukcja adresowana jest do: 

• Operatorów: 

Grupa ta jest przeszkolona przy maszynie i ma dostęp do instrukcji. 

Szczególnie istotny dla operatorów w instrukcji jest Rozdział  
Obsługa ( S. 15) . 

• Techników: 

Ta grupa osób posiada odpowiednie fachowe wykształcenie, 

które uprawnia ją do przeprowadzania konserwacji lub usuwania 

usterek. Szczególnie istotny dla techników jest Rozdział  Instalacja 

( S. 139) . 

Instrukcja Serwisowa dostarczana jest oddzielnie. 

W kwestii minimalnych kwalifikacji oraz dalszych wymogów dotyczących 
personelu należy uwzględnić również Rozdział  Bezpieczeństwo 

( S. 9). 



O niniejszej instrukcji 

6 Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 

 

 

1.2 Sposoby prezentacji – symbole i znaki 

W celu łatwego i szybkiego zrozumienia różne informacje w tej instrukcji 

zostały przedstawione lub uwypuklone za pomocą następujących 

znaków: 

Właściwa regulacja 

Pokazuje, jak wygląda właściwe ustawienie. 

Awarie 

Wymienia awarie, jakie mogą wystąpić przy niewłaściwym ustawieniu. 

Osłona 

Pokazuje, które osłony trzeba zdemontować, aby dostać się do 

regulowanych elementów. 

Kroki działań podczas obsługi (szycie i zbrojenie) 

Kroki działań podczas serwisu, konserwacji i montażu 

Kroki działań za pomocą panelu obsługi sterowania 
 

Poszczególne kroki działań są ponumerowane: 

1. Pierwszy krok działań 

2. Drugi krok działań 

… Koniecznie trzeba przestrzegać kolejności kroków. 

 
• Wyliczenia są zaznaczone kropką. 

 

 Rezultat działania 

Zmiana na maszynie lub wyświetlaczu/panelu obsługi. 

Ważne 

Na to należy zwrócić szczególną uwagę podczas kroku działania. 
 

Informacja 

Dodatkowe informacje, np. na temat alternatywnych możliwości obsługi. 
 

 

Kolejność 

Wskazuje, jakie prace trzeba wykonać przed lub po wykonaniu danej 

regulacji. 

 
Odsyłacze 

 Następuje odniesienie do innego miejsca w tekście. 
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Bezpieczeństwo Ważne dla użytkownika maszyny ostrzeżenia są szczególnie 

oznaczone. Ponieważ bezpieczeństwo stanowi szczególną 

wartość, symbole ostrzegawcze, poziomy zagrożeń oraz ich 

hasła ostrzegawcze zostały opisane odrębnie w Rozdziale 

Bezpieczeństwo ( S. 9) . 

Lokalizacje        Jeśli z jakiegoś rysunku nie wynika żadne inne przejrzyste określenie 

lokalizacji, to informacje o lokalizacji pod pojęciami z prawej lub z 

lewej należy zawsze postrzegać z perspektywy użytkownika. 

 

 
1.3 Dalsze dokumentacje 

Maszyna zawiera wbudowane komponenty pochodzące od innych 

producentów. Producenci wszystkich zakupionych części dokonali oceny 

ryzyka i złożyli deklarację zgodności konstrukcji z obowiązującymi 

przepisami europejskimi oraz krajowymi. Użytkowanie wbudowanych 

komponentów zgodne z przenaczeniem opisane jest w poszczególnych 

instrukcjach producentów. 
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1.4 Odpowiedzialność 

Wszelkie dane i wskazówki zebrane w tej instrukcji zostały sporządzone 

z uwzględnieniem najnowszych technologii oraz obowiązujących norm i 

przepisów. 

Dürkopp Adler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe z 
powodu: 

• Pęknięć i szkód transportowych 

• Nieprzestrzegania instrukcji 

• Użytkownania nizgodnego z przeznaczeniem 

• Nieautoryzowanych modyfikacji maszyny 

• Zatrudnienia niwykwalifikowanego personelu 

• Zastosowania niedopuszczonych części zamiennych 

 
Transport 

Dürkopp Adler nie odpowiada za pęknięcia i szkody transportowe. Należy 

skontrolować dostawę bezpośrednio po otrzymaniu. Szkody należy 

zareklamować u ostatniego przewoźnika. Obowiązuje to również w 

przypadku, gdy opakowanie nie jest uszkodzone. 

Maszyny, urządzenia i opakowanie należy pozostawić w stanie, w 

którym stwierdzono uszkodzenia. W ten sposób zabezpieczą Państwo 

swoje roszczenia wobec firmy transportowej. 

Wszelkie inne reklamacje należy zgłosić do Dürkopp Adler niezwłocznie 

po otrzymaniu dostawy. 
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2 Bezpieczeństwo 

Niniejszy Rozdział zawiera podstawowe informacje w celu Państwa 

bezpieczeństwa. Przed instalacją lub eksploatacją maszyny należy 

uważnie przeczytać te informacje. Koniecznie należy przestrzegać 

informacji ze wskazówek bezpieczeństwa. Nierespektowanie ich może 

prowadzić do ciężkich obrażeń oraz strat materialnych. 
 
 

 

2.1 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa 

Użytkować maszynę tylko zgodnie ze sposobem opisanym w instrukcji. 

Instrukcja musi być zawsze dostępna w miejscu eksploatacji maszyny. 

Prace przy elementach i wyposażeniu będącym pod napięciem są 

zabronione. Wyjątki reguluje norma DIN VDE 0105. 

Maszynę należy wyłączyć przełącznikiem głównym lub wyciągając 

wtyczkę sieciową podczas następujących prac: 

• Wymiana igły lub innych narzędzi szyjących 

• Opuszczenie stanowiska pracy 

• Wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw  

• Nawlekanie 

Niewłaściwe lub wadliwe części zamienne mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo lub uszkodzić maszynę. Należy stosować wyłącznie 

oryginalne części zamienne producenta. 

Transport Podczas transportu maszyny używać wózka lub podnośnika widłowego. 

Unieść maszynę maksymalnie o 20 mm i zabezpieczyć przed 

zsunięciem. 

Instalacja      Kabel zasilający musi posiadać wtyczkę sieciową zgodną z krajowymi 

przepisami. Tylko wykwalifikowani technicy mogą zamontować 

wtyczkę sieciową do kabla zasilającego. 

Obowiązki 
użytkownika 

 
 
 
 
 

Wymogi wobec 
personelu 

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów BHP 

oraz prawnych przepisów dotyczących ochrony pracy i środowiska. 

Wszystkie ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa na maszynie muszą być 

zawsze czytelne. Nie wolno ich usuwać! 

Należy natychmiast odnowić brakujące lub uszkodzone ostrzeżenia lub 

znaki bezpieczeństwa. 

Wyłącznie wykwalifikowani technicy mogą: 

• zainstalować/uruchomić maszynę 

• wykonywać prace konserwacyjne i naprawy  

• wykonywać prace przy urządzeniach elektrycznych 

Wyłącznie autoryzowane osoby mogą pracować przy maszynie i muszą 

uprzednio zrozumieć niniejszą instrukcję. 
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Eksploatacja Podczas eksploatacji kontrolować maszynę pod kątem wizualnie 

widocznych uszkodzeń. Należy przerwać pracę, jeśli zauważą Państwo 

anomalie przy maszynie. Wszelkie anomalie należy zgłaszać 

odpowiedzialnemu przełożonemu. Nie należy kontynuować eksploatacji 

uszkodzonej maszyny. 

Urządzenia 
bezpieczeństwa 

Nie zdejmować ani nie wyłączać urządzeń zabezpieczających. Jeśli jest 

to konieczne w celu naprawy, należy zamontować i uruchomić urządzenia 

bezpieczeństwa natychmiast po jej zakończeniu. 
 

 

 

 

2.2 Hasła i symbole w komunikatach ostrzegawczych 

Ostrzeżenia są oddzielone w tekście kolorowymi paskami. Nadany kolor 

uzależniony jest od powagi zagrożenia. Hasła nazywają powagę 

zagrożenia. 

Hasła Hasła oraz zagrożenia, jakie opisują: 
 

Hasło Znaczenie 

NIEBEZPIECZEŃSTWO (ze znakiem niebezpieczeństwa) 

Zignorowanie prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń 

OSTRZEŻENIE (ze znakiem niebezpieczeństwa) 

Zignorowanie może prowadzić do śmierci lub ciężkich 
obrażeń 

OSTROŻNIE (ze znakiem niebezpieczeństwa) 

Zignorowanie może prowadzić do średnich lub lekkich 

obrażeń 

UWAGA (ze znakiem niebezpieczeństwa) 

Zignorowanie może prowadzić do skażenia środowiska 

WSKAZÓWKA (bez znaku niebezpieczeństwa) 

Zignorowanie może prowadzić do strat materialnych 

 
 

Symbole W przypadku zagrożeń dla ludzi określają rodzaj zagrożenia: 
 

Symbol Rodzaj zagrożenia 

 

 

Ogólne 

 

 

Porażenie prądem 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

OSTRZEŻENIE 

OSTROŻNIE 

 

Symbol Rodzaj zagrożenia 

 

 

Ukłucie 

 

 

Zmiażdżenie 

 

 

Skażenie środowiska 

 
 

Przykłady Przykłady projektowania ostrzeżeń w tekście: 

 

Rodzaj i źródło zagrożenia! 

Skutki w przypadku zignorowania. 

Środki zapobiegawcze zagrożenia. 
 

 Tak wygląda ostrzeżenie, którego zignorowanie prowadzi 

do śmierci lub ciężkich obrażeń. 

 

Rodzaj i źródło zagrożenia! 

Skutki w przypadku zignorowania. 

Środki zapobiegawcze zagrożenia. 
 

 

 Tak wygląda ostrzeżenie, którego zignorowanie może 

prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń. 

 

Rodzaj i źródło zagrożenia! 

Skutki w przypadku zignorowania. 

Środki zapobiegawcze zagrożenia. 
 

 

 Tak wygląda ostrzeżenie, którego zignorowanie może 

prowadzić do średnio-ciężkich lub lekkich obrażeń. 
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WSKAZÓWKA 

 
 

 

Rodzaj i źródło zagrożenia! 

Skutki w przypadku zignorowania. 

Środki zapobiegawcze zagrożenia. 

 

 

 Tak wygląda ostrzeżenie, którego zignorowanie może 

prowadzić do skażenia środowiska. 

 

Rodzaj i źródło zagrożenia! 

Skutki w przypadku zignorowania. 

Środki zapobiegawcze zagrożenia. 

 

 Tak wygląda ostrzeżenie, którego zignorowanie może 

prowadzić do strat materialnych. 

UWAGA 
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① ⑨ 

⑧ 

② 

③ 

⑦ 

④ 

⑥ 

⑤ 

OSTRZEŻENIE 

WSKAZÓWKA 

3 Opis urządzenia 

 

3.1 Komponenty maszyny 
 

Rys. 1: Komponenty maszyny 

(1) - Głowica maszyny (5) - Sterowanie 

(2) - Pneumatyczny stempel, obrotowy       (6) - Zbiornik odessanych odpadów 

(3) - Pneumatyczne obrotowe 

urządzenie z mieczem 

(4) - Układarka zaciskowa z półką, 

podwójną (standard), potrójną 

(opcja) 

(7) - Stacja klejenia 

(8) - Półka na materiał, pojedyncza 

(standard) podwójna (opcja) 

(9) - Dotykowy panel obsługi 

 

 

3.2 Użytkowanie zgodne z przenaczeniem 

 

Ryzyko obrażeń przez będące pod napięciem, 

ruchome, tnące i ostre elementy! 

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może 

prowadzić do porażenia prądem, zmiażdżenia, 

przecięcia i ukłucia. 

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń z instrukcji. 

 

Straty materialne w przypadku zignorowania! 

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do 

uszkodzenia maszyny. 

Należy postępować zgodnie z zaleceniami w instrukcji. 
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Maszynę wolno używać tylko do materiałów, których profil wymagań 

odpowiada planowanemu zastosowaniu. 

Maszyna jest przeznaczona tylko do obróbki suchych materiałów. 

Materiał nie może zawierać twardych przedmiotów. 

Dopuszczone dla maszyny grubości igieł zostały podane w Rozdziale 
Dane Techniczne ( S. 159) . 

Szew musi być wykonywany nicią, której profil wymagań odpowiada 

planowanemu zastosowaniu. 

Maszyna przeznaczona jest do użytku przemysłowego. 

Maszynę wolno postawić wyłącznie w suchych i zadbanych 

pomieszczeniach. Jeśli maszyna jest eksploatowana w 

pomieszczeniach, które nie są suche ani zadbane, konieczne mogą 

okazać się dodatkowe środki, spełniające normę DIN EN 60204-31. 

Przy maszynie mogą pracować wyłącznie autoryzowane osoby. 

Za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z 

przeznaczeniem firma Dürkopp Adler nie odpowiada. 

 

 
3.3 Deklaracja zgodności 

Maszyna spełnia europejskie przepisy dotyczące ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które są wyszczególnione w 

deklaracji zgodności lub deklaracji włączenia. 
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4 Obsługa 

Na cały proces pracy składają się różne kroki. Aby uzyskać dobry 

rezultat szycia, konieczna jest bezbłędna obsługa. 

 

 
4.1 Przygotowanie maszyny do eksploatacji 

 

  OSTRZEŻENIE  

Ryzyko obrażeń w wyniku ruchomych, 

tnących i ostrych części! 

Możliwe zmiażdżenie, przecięcie i przekłucie. 

Przygotowania podejmować możliwie tylko przy 

wyłączonej maszynie. 

 

Przed rozpoczęciem szycia za pomocą maszyny należy poczynić 
następujące przygotowania: 

• Włożyć lub wymienić igłę 

• Nawlec nić igłową 

• Nawlec nić chwytacza 

• Wyregulować naprężenie nici 

• Włożyć taśmę klejącą 

 

 
4.2 Włączanie i wyłączanie maszyny 

 
Rys. 2: Włączanie i wyłączanie maszyny 

(1) - Przełącznik główny 

 

Aby włączyć i wyłączyć maszynę: 

1. Obróć przełącznik główny (1) na pozycję I. 

 Maszyna uruchomi się. 

Sterowanie i panel obsługi uruchamiają się. 

 Maszyna ustawia się i następnie jest gotowa do szycia. 

2. Obróć przełącznik główny (1) na pozycję O. 

 Maszyna wyłączy się. 
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③ 

OSTRZEŻENIE 

4.3 Obsługa głowicy maszyny 

 

Ryzyko obrażeń w wyniku ostrych i 

ruchomych części! 

Możliwe przekłucie lub zmiażdżenie. 

Obsługę głowicy maszyny wykonywać możliwe 

tylko przy wyłączonej maszynie. 

 
 
 

Informacja 

 
Obsługa głowicy maszyny (wkładanie lub wymiana igły, nawlekanie nici 

igłowej i chwytacza itd.) jest opisana w oddzielnie dołączonej instrukcji 

obsługi Pegasus. 
Instrukcja obsługi Pegasus znajduje się w opakowaniu z akcesoriami 
maszyny. 

 

 
 

 

4.4 Korzystanie ze schematu nawlekania 
 

Rys. 3: Korzystanie ze schematu nawlekania 

② ① 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) - Ogranicznik krawędzi 

(2) - Osłona 

 

Aby skorzystać ze schematu nawlekania: 

(3) - Wąż odsysający 

1. Zdejmij blachę poślizgu ( S. 17). 

2. Pociągnij w dół wąż odsysania (3). 
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OSTRZEŻENIE 

① ② 

3. Odchyl ogranicznik krawędzi (1). 

4. Przesuń osłonę (2) na zewnątrz. 

 Osłona (2) otworzy się do dołu. 

5. Schemat nawlekania głowicy maszyny widoczny jest na 

wewnętrznej stronie osłony (2). 
 

Informacja 

Schemat nawlekania można wywołać za pomocą panelu obsługi 
( S. 52). 

 

 
 
 
 

 

4.5 Wyciąganie i nakładanie blachy poślizgu tkaniny 

 

Ryzyko obrażeń w wyniku ostrych i 

ruchomych części! 

Możliwe przekłucie lub zmiażdżenie. 

Uruchomić maszynę ponownie dopiero, PO 

nałożeniu blachy poślizgu tkanin. 

 

 

Rys. 4: Zdejmowanie i zakładanie blachy poślizgu tkaniny (1) 

(1)   - Blacha poślizgu tkaniny (2) - Prowadnik krawędzi 



Obsługa 

18 Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 

 

 

③ 

Rys. 5: Zdejmowanie i nakładanie blachy poślizgu tkaniny (2) 

(3) - Magnete 
 

Blacha poślizgu tkaniny (1) jest utrzymywana przez magnesy (3) w 

wgłębieniu blatu stołu. 

Prowadnik konturu (2) jest zamocowany w blasze poślizgu tkaniny. 

 
Zdejmowanie blachy poślizgu tkaniny 

Aby zdjąć blachę poślizgu tkaniny: 

1. Ostrożnie wyciągnij prowadnik konturu (2) do góry z   

magnesów (3). 

2. Blachę poślizgu tkaniny (1) obróć na bok. 

 Dolny obszar głowicy maszyny jest teraz dostępny. 

 
Nakładanie blachy poślizgu tkaniny 

Aby nałożyć blachę poślizgu tkaniny: 

1. Włóż blachę poślizgu tkaniny (1) do wgłębienia blatu stołu. 

 Aż zatrzaśnie się przez magnesy (3). 
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4.6 Regulacja transportu różnicowego 
 

Rys. 6: Regulacja transportu różnicowego 
 

 
(1) - Skala dla transportu głównego 

(2) - Dźwignia do regulacji transportu 

głównego 

(3) - Dźwignia do regulacji transportu 

różnicowego 

(4) - Skala dla transportu różnicowego 
 

Regulacja transportu głównego 

Transport główny działa w trakcie całego szwu. Zakres regulacji leży na 

skali dla transportu głównego (1) pomiędzy zakresem wartości -10 a +6. 

Aby wyregulować transport główny: 

1. Pociągnij i nastaw dźwignię do regulacji transportu głównego (2). 

• Domyślnie: wartość jest ustawiona na 0. 

Dla uzyskania gładkiego rezultatu przy transporcie dolnym. 

• Wdawaj więcej: Pociągnij dźwignię do regulacji transportu 

głównego  (2) i przestaw dalej na zakres dodatni na skali do 

regulacji transportu głównego (1). 

• Wdawaj mniej aż do zera: Przestaw ponownie dźwignię do 

regulacji transportu głównego (2) na zakres ujemny skali dla 

transportu głównego (1). 

 
Regulacja transportu różnicowego 

Transport różnicowy można włączyć za pomocą sterowania w programie 

i działa tylko w danych sekcjach szwu. Sekcję szwu można odszyć  

maksymalnie do 5 sekcji częściowych. Dla każdej sekcji częściowej 

transport różnicowy można wyregulować niezależnie do wykonania 

wdawania. Zakres wartości na skali dla transportu różnicowego (4) 

znajduje się pomiędzy 0 a +16. 

① ④ 

② ③ 
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Aby wregulować transport różnicowy: 

1. Pociągnij i nastaw dźwignię do regulacji transportu różnicowego (3). 

• Wdawaj więcej: dźwignię do regulacji transportu 

różnicowego (3) ustaw dalej na zakres dodatni. 

• Wdawaj mniej aż do zera: dźwignię do regulacji transportu 

rożnicowego (3) ustaw dalej na zakres zerowy skali dla transportu 

rożnicowego (4). 

Ważne 

Podczas obróbki podszewki kolanowej należy zwrócić uwagę, aby 

podszewka była zawsze na dole! 
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4.7 Obsługa stacji klejenia 
 

Informacja 

Szczegółowa obsługa stacji klejenia opisana jest w oddzielnie 

dołączonej instrukcji obsługi uniwersalnego regulatora temperatury 

A-senco TR-81. Instrukcja uniwersalnego regulatora temperatury A-

senco TR-81 załączona jest do zestawu akcesoriów maszyny. 
 

 

 

4.7.1 Wkładanie/wymiana taśmy klejącej 
 

Rys. 7: Wkładanie/wymiana taśmy klejącej (1) 

 
(1) - Klapka 

(2) - Prowadnik 

 

Aby włożyć taśmę klejącą: 

(3) - Rączka uchwytu na taśmę  

(4) - Taśma klejąca z materiałem nośnym 

1. Mocno pociągnij rączkę uchwytu taśmy klejącej (3) i zdejmij prawą  

podkładkę mocującą. 

2. Włóż nową rolkę taśmy klejącej z materiałem nośnym (4). 

• Upewnij się, że rolka podczas odwijania obraca się w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

• Upewnij się, że przeźroczysta strona z klejem taśmy klejącej z 

materiałem nośnym (4) jest skierowana do przodu. 

3. Ponownie nasuń prawą podkładkę mocującą na wał i zatrzaśnij. 

4. Poprowadź taśmę klejącą z materiałem nośnym (4) przez prowadnik 
(2). 

① 

④ 

② 
③ 
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⑩ ① 

④ ⑥ 

⑦ ⑧ ⑤ ④ ⑨ ④ 

Rys. 8: Wkładanie/wymiana taśmy klejącej (2) 
 

 
(1) - Klapka 

(4) - Taśma klejąca z materiałem 
nośnym 

(5) - Rolka transportowa 

(6) - Materiał nośny 

 

Rys. 9: Wkładanie/wymiana taśmy klejącej (3) 
 

(1) - Klapka 

(4) - Taśma klejąca z materiałem 
nośnym 

(5) -Rolka transportowa 

(6) - Materiał nośny 

(7) - Szczelina 

(8) - Rowek 

(9) - Sprężyna 

(10) - Przeźroczysta taśma klejąca 

 

5. Naciskając sprężynę (9) obróć klapkę (1) do góry i w bok. 

6. Oddziel taśmę klejącą z materiałem nośnym (4) od materiału 
nośnego (6). 

7. Lekko zegnij materiał nośny (6) i wprowadź do szczeliny (7). 

8. Włóż taśmę klejącą z materiałem nośnym (4) do rowka (8). 

9. Obracaj ręcznie rolkę transportową (5) i w ten sposób poprowadź 

materiał nośny (6) za rolką transportową (5) w dół. 

10. Sprawdź położenie taśmy klejącej z materiałem nośnym (4) w rowku 

(8) i zatrzaśnij nad nią klapkę  (1). 

⑤ 

⑥ 

① 

④ 
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4.7.2 Włączanie stacji klejenia 
 

Rys. 10: Włączanie stacji klejenia 

(1)   - Przełącznik główny (2) – Wyłącznik dźwigniowy 

 

Aby włączyć i wyłączyć stację klejenia: 

1. Obróć przełącznik główny (1) na pozycję I. 

 Maszyna włączy się. 

2. Przyciśnij wyłącznik dźwigniowy (2) na pozycję I. 

 Wyłącznik dźwigniowy (2) zaświeci się. 

4.7.3 Regulacja temperatury 

Ważne 

Górna wartość: 

PV = wartość rzeczywista i wyświetlacz 

Wyświetla aktualną temperaturę. 

Dolna wrtość: 

SV = Wartość zadana i wyświetlenie stanu 

Wyświetla ustawioną temperaturę na przemian z Low Alarm. 

 

Aby wyregulować temperaturę: 

1. Włącz stację klejenia ( S. 23). 

 Regulator temperatury wskazuje aktualną temperaturę. 

2. Przytrzymaj przycisk SET, aż na wyświetlaczu pojawi się Su. 

3. Naciśnij  przycisk  . 

 Wyświetlenie wartości rzeczywistej zmienia swoją wartość 
w dół. 

 Czym dłużej naciskany jest przycisk, tym szybciej zmienia 

się wartość. 

4. Naciśnij przycisk  . 

 Wyświetlenie wartości rzeczywistej zmienia swoją wartość 
w górę. 

 Czym dłużej naciskany jest przycisk, tym szybciej zmienia 

się wartość. 
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4.7.4 Sklejanie podszewki kolanowej i przodów spodni 
 

  OSTRZEŻENIE  

Ryzyko obrażeń przez gorący stempel klejący! 

Możliwe oparzenia. 

Nie wkładać rąk do obszaru stacji klejącej, 

dolny stempel jest bardzo gorący. 

 

 

Rys. 11: Sklejanie podszewki kolanowej i przodów spodni  

② ① ⑩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

④ 
⑨ 

⑧ 

⑤ ⑦ 
 

 

⑥ 

(1) - Urządzenie zaciskające podszewkę 
kolanową 

(2) - Poddszewka kolanowa 

(3) - Górny stempel 

(4) - Wyłącznik dźwigniowy 

(5) - Przycisk do opuszczania 

urządzenia zaciskającego 

podszewkę kolanową  

 

Ważne 

 
 
 

(6) - Materiał nośny 

(7) - Taśma klejąca z materiałem nośnym 

(8) - Przycisk do procesu klejenia 

(9) - Przeźroczysta taśma klejąca 

(10) - Przód spodni 

Aby zapobiec przesuwaniu się podszewki kolanowej podczas szycia, 

należy wprowadzić punkt klejenia za pomocą stacji klejenia, który 

zamocuje podszewkę w prawidłowej pozycji. Dopiero później możliwe 

jest wszycie podszewki kolanowej od podwinięcia do krawędzi. 

Aby skleić podszewkę kolanową i przód spodni: 

1. Ułóż podszewkę kolanową (2) pod urządzeniem zaciskającym 
podszewkę kolanową (1). 
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2. Naciśnij przycisk do opuszczania urządzenia zaciskającego 
podszewkę kolanową (5) . 

 Urządzenie zaciskające podszewkę kolanową (1) 

zostanie opuszczone i zaciśnie podszewkę kolanową (2) 

przy krawędzi podwinięcia. 

Równocześnie taśma klejąca z materiałem nośnym (7) przesunie się i 

przeźroczysta taśma klejąca (9) oddzieli się od materiału nośnego (6). 

3. Przyłóż przód spodni (10) i wyrównaj pasująco do podszewki 
kolanowej (2) . 

 Podczas układania podszewka kolanowa (2) musi 

odpowiednio wystawać do wdania. 

4. Naciśnij przycisk do procesu klejenia (8). 

 Górny stempel (3) przesuwa się w dół a rozgrzany dolny 

stempel przesuwa się w górę. Stemple zaciskają przód spodni  

(10) i podszewkę kolanową (2) razem ze znajdującą się pomiędzy 

nimi przeźroczystą taśmą klejącą (9) i sklejają je. 

 
Po upływie ustawionego czasu klejenia górny stempel (3) oraz 

urządzenie zaciskające podszewkę kolanową (1) podnoszą się 

automatycznie a dolny stempel opuszcza się. 

Podszewka kolanowa (2) i przód spodni (10) są sklejone i można je 

odłożyć do obrzucania. 
 

Informacja 

Wyłącznik dźwigniowy (4) umożliwia 2 różne pozycje dla dolnego 

rozgrzanego stempla. 

1. Przełącznik dźwigniowy (4) w lewo: 

Dolny, rozgrzany stempel jest na dole i wysuwa się w celu procesu 

klejenia. 

2. Przełącznik dźwigniowy (4) w prawo: 

Dolny, rozgrzany stempel wysuwa się w górę i pozostaje u góry 

podczas całego procesu klejenia. 
 

 

Ważne 

W pozycji 2 (przełącznik dźwigniowy (4) w prawo) w wyniku za wysokiej 

temperatury można uszkodzić lub stopić podszewkę kolanową. 



Obsługa 

26 Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 

 

 

① 

4.7.5 Regulacja przesuwu taśmy klejącej 
 

Rys. 12: Regulacja przesuwu taśmy klejącej 

(1) - Dźwignia 
 

Za pomocą dźwigni (1) można regulować ilość przesuwanej taśmy. 

Aby wyregulować przesuw taśmy: 

1. Wybierz pożądany otwór na dźwigni (1): 

• więcej taśmy klejącej: wybierz wyższy otwór 

• mniej taśmy klejącej: wybierz niższy otwór 
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4.7.6 Czyszczenie stempla 
 

  OSTRZEŻENIE  

Ryzyko obrażeń przez gorący stempel klejący! 

Możliwe oparzenia. 

Wystudź stempel, zanim go wyczyścisz. 
 

 

 

Rys. 13: Czyszczenie stempla 

(1)   - Wyłącznik dźwigniowy (2) – dolny stempel 

 

Aby wyczyścić stempel: 

1. Przełóż wyłącznik dźwigniowy (1) w prawo. 

 Dolny stempel (2) wysunie się w górę i pozostanie w 

górze podczas całego procesu pracy. 

Ważne 

W tej pozycji w wyniku za wysokiej temperatury można uszkodzić lub 

stopić podszewkę. 

2. Wyczyść stempel. 

3. Przełóż wyłąćznik dźwigniowy (1) w lewo. 

 Dolny stempel (2) zjedzie w dół. 
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4.8 Prowadnik konturu 

 

4.8.1 Regulacja prowadnika konturu 
 

Rys. 14: Regulacja prowadnika konturu 

 
 

(1) - Rolka pomocnicza 

(2) - Dysza powietrzna do nadmuchu  

(3) - Prowadnik konturu 

(4) - Pokrętło dla docisku rolki 
pomocniczej  

(5) - Dysza powietrzna do nadmuchu 

(6) - Pokrętło regulujące wysokość 

prowadnika konturu 

(7) - Pokrętło do precyzyjnego ustawienia 

wysokości materiału 

(8) - Ogranicznik krawędzi w 

prowadniku konturu  
 

Prowadnik konturu z regulacją wysokości (3) zapewnia równomierne 

pozycjonowanie i prowadzenie materiału do szycia przed głowicą 

szyjącą. W zależności od grubości materiału do szycia można 

wyregulować wysokość prowadnika (3) za pomocą pokrętła regulującego 

wysokość prowadnika konturu (6). 

Rolka pomocnicza (1) gwarantuje dokładne prowadzenie materiału do 

szycia względem ogranicznika krawędzi (8) w prowadniku konturu (3). 

Dodatkowo materiał jest prowadzony przez dyszę powietrzną do 

nadmuchu (2) w kierunku ogranicznika krawędzi (8). 

Dysza powietrzna do nadmuchu rozporka (5) jest stosowana, gdy przy 

obróbce podszewki kolanowej szew krokowy szyty jest od podwinięcia. 

Nadmuch zapobiega zwijaniu u niechcianemu przyszyciu materiału do 

szwu rozporka/siedzeniowego. 
 

Informacja 

Za pomocą parametrów programu w panelu obsługi ( S. 96) 

można zaprogramować dyszę powietrza do nadmuchu (5) szwu 

rozporka/siedzeniowego (7.1). 
 

⑧ ⑦ 

⑥ 

① ② ③ ④ ⑤ 
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Regulacja wysokości prowadnika konturu 

Aby wyregulować wysokość prowadnika konturu: 

1. Pociągnij pokrętło regulujące wysokość prowadnika konturu (6) w 

kierunku strzałki. 

2. Przekręć pokrętło regulujące wysokość prowadnika konturu (6) na 

jedną z 4 pozycji zapadkowych. 

• Pozycja 1: najniższa wysokość 

• Pozycja 4: możliwie najwyższa wysokość 

 
Regulacja precyzyjnego ustawienia prowadnika konturu 

Aby wyregulować precyzyjne ustawienie prowadnika konturu: 

1. Obracaj pokrętłem do precyzyjnego ustawienia wysokości 
materiału (7). 

• Mała wysokość materiału: obracaj zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 

• Mała wysokość materiału: obracaj w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara. 

 
 

4.8.2 Regulacja rolki pomocniczej 
 

Rys. 15: Regulacja rolki pomocniczej 

① 

 
② ⑥ 

③ 
⑤

 

 

 

④ 

(1) - Ogranicznik krawędzi w prowadniku 

konturu 

(2) - Rolka pomocnicza 

(3) - Kierunek nachylenia 

 
 

 
(4) - Drążek rolki pomoocniczej 

(5) - Śruba 

(6) - Pokrętło docisku rolki pomocniczej

 
 
 

Regulacja docisku rolki pomocniczej 

Aby wyregulować docisk rolki pomocniczej: 

1. Obracaj pokrętłem docisku rolki pomocniczej (6). 

• Mocniejszy docisk rolki pomocniczej (2): obracaj w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

• Słabszy docisk rolki pomocniczej (2): obracaj w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
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Regulacja nachylenia rolki pomocniczej  

Rolka pomocnicza (2) powinna być lekko nachylona w kierunku 
ogranicznika krawędzi (1). Służy to lepszemu transportowi materiału do 

szycia. 

Aby wyregulować nachylenie rolki pomocniczej: 

1. Poluzuj śrubę (5). 

2. Ustaw drążek rolki pomocniczej (4) lekko 

obracając go w kierunku nachylenia  (3). 

3. Dokręć śrubę (5). 
 

Informacja 

Rolka pomocnicza powinna załączać się ok. 15 cm przed końcem 

szwu, żeby krawędź materiału nie uciekała na końcu szwu. 

Za pomocą parametrów programu w panelu obsługi ( 

S. 96) można zaprogramować rolkę pomocniczą (7.5). 
 

 

 

4.8.3 Obsługa prowadnika konturu 
 

Rys. 16: Obsługa prowadnika konturu 
 

(1) - Przycisk parametry prowadnika 
konturu  

(2) - Przyciski szybkiego dostępu 

(3) - Ustawianie parametrów 

 

W przypadku zgrubień materiału/szwu prowadnik konturu można 

podnieść prowadnik konturu w obrębie sekcji szwu, aby zapobiec 

zatrzymaniu materiału w grubszych miejscach takich jak, na przykład 

w obszarze wejść kieszeni. Jest tak w przypadku, gdy kieszenie przodów 

spodni zostały wszyte przed wszyciem podszewki kolanowej do przodów 

spodni a podszewka jest doszywana w następnym kroku. Tutaj worek 

kieszeni znajduje się następnie między podszewką a przodem spodni. 

Ustawienia parametrów (3) można bez problemu otworzyć i zmienić za 

pomocą panelu obsługi na głównej stronie przyciskami szybkiego 

dostępu (2). 
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Aby obsłużyć prowadnik konturu: 

1. Naciśnij krótko jeden raz przycisk parametry prowadnika konturu (1). 

 Prowadnik konturu włączy się WŁ/WYŁ. 

2. Naciśnij dłużej przycisk parametry prowadnika konturu (1). 

 Otwierają się okna ustawień parametrów (3). 

3. Ustawienia parametrów można zmienić wg życzenia. 

 Nowe wartości są przejmowane automatycznie. 

4. Krótkie naciśnięcie poza parametrami ustawień (3). 

 Wyświetlacz wraca do ekranu głównego. 
 

Informacja 

Za pomocą parametrów programu w panelu obsługi ( 

S. 96) można zaprogramować prowadnik konturu (7.6). 
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4.9 Bariera świetlna 

 

4.9.1 Ustawienie bariery świetlnej 
 

Rys. 17: Ustawienie bariery świetlnej 

① 
 
 

② ⑨ ① 

⑧ 

③ ⑦ 

 
⑥ 

 

④ 

(1) - Bariera świetlna 

(2) - Otwór podłużny 

(3) - Folia odblaskowa 

(4) - środek okręgu 

(5) - Promień światła 

⑤ 

(6) - Uchwyt 

(7) - Otwór podłużny 

(8) - Śruba 

(9) - Śruby 

 
 

Właściwa regulacja 

Promień światła (5) musi być ustawiony w środku okręgu (4) na folii 

odblaskowej (3). 

• Późniejszy automatyczny start: przesuń barierę świetlną (1) w 

podłużnym otworze  (2) w kierunku szycia. 

• Wcześniejszy automatyczny start: przesuń barierę świetlną (1) w 

podłużnym otworze (2) w kierunku przeciwnym do szycia. 

Aby ustawić barierę świetlną: 

1. Poluzuj śruby (9). 

2. Przesuń barierę świetlną w obszarze otworu podłużnego (2) w 

kierunku szycia. 

3. Przykręć śruby (9). 

4. Poluzuj śrubę (8). 

5. Przesuń uchwyt (6) z barierą świetlną (1) w obszarze otworu 

podłużnego (7). 

6. Przykręć śrubę (8). 
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4.9.2 Regulacja intensywności bariery świetlnej 

 
Ważne 

Regulacja bariery świetlnej odbywa się na włączonym urządzeniu 
szwalniczym. 

 

  OSTRZEŻENIE  

Ryzyko obrażeń w wyniku ostrych i 

ruchomych części! 

Możliwe przekłucie lub zmiażdżenie. 

Wykonywać regulację i kontrolę działania z 

największą ostrożnością. 

 

 

Rys. 18: Regulacja intensywności bariery świetlnej 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) - Potencjometr 

(2) – Dioda LED 

 

Właściwa regulacja 

② ③ 

(3) – Dioda LED 

Dioda LED (3) na potencjometrze (1) świeci się stale na pomarańczowo. 

 

Aby wyregulować intensywność bariery świetlnej: 

1. Ustaw potencjometr (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara aż do oporu. 

 Dioda LED (2) świeci się na zielono. 

Zielony = bariera świetlna ma prąd i jest włączona. 

2. Obracaj potencjometr (1) w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara, aż dioda LED (3) zacznie migać. 

3. Dalej obracaj potencjometr (1) aż dioda LED (3) będzie świecić 

pewnie, na stałe na pomarańczowo. 

 Proces jest ukończony. 
 

Informacja 

Jeśli dioda LED się nie świeci, to trzeba wyczyścić, na nowo wyregulować 

albo wymienić barierę świetlną. 
 

① 
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4.10 Układarka 

 

  OSTRZEŻENIE  

Ryzyko obrażeń w wyniku ruchomych 

części! 

Możliwe zmiażdżenie. 

Podczas procesu układania NIE wkładać rąk 

w obszar układarki zrzutowej/zaciskowej. 

 

4.10.1 Obsługa układarki zrzutowej 
 

Rys. 19: Obsługa układarki zrzutowej (1) 
 

(1) - Przycisk ręcznego uruchamiania 

procesu układania 

(2) - Przycisk parametrów procesu 
układania 

(3) - Pedał otwierający układarkę zaciskową 
 

Na układarce zrzutowej układane są uszyte na gotowo elementy. 

 
Układanie materiału 

Aby ułożyć materiał: 

1. Naciśnij przycisk ręcznego uruchamiania procesu układania (1). 

 Proces układania zostanie wykonany raz. 

2. Naciśnij jeden raz krótko przycisk parametrów procesu układania (2). 

 Układarka załączy się WŁ/WYŁ. 

 Proces układania jest wykonywany/nie jest wykonywany. 
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④ 

Rys. 20: Obsługa układarki zrzutowej (2) 

(4) – Parametry ustawień 

 

3. Przytrzymaj dłużej przycisk parametrów procesu układania (2). 

 Otwierają się okna ustawień parametrów (4). 

4. Parametry ustawień można zmienić wg życzenia. 

 Nowe wartości są przejmowane automatycznie. 

 
Wyciąganie ułożonych części  

Aby wyciągnąć ułożone części: 

1. Nadepnij i przytrzymaj pedał otwierający układarkę zaciskową (3). 

 Otworzy się układarka zrzutowa. 

2. Wyciągnij ułożone części. 
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4.10.2 Obsługa układarki zaciskowej 
 

Rys. 21: Obsługa układarki zaciskowej (1) 
 

 
(1) - Przycisk parametrów procesu 

układania 

(2) - Przycisk ręcznego uruchamiania 

procesu układania 

(3) - Półka układarki 

(4) - Układarka zaciskowa 

 

Za pomocą układarki zaciskowej (4) podczas trwającego procesu szycia 

układane są uszyte na gotowo części. Układarka zaciskowa (4) 

wyposażona jest standardowo w dwa ramiona do półki układarki  (3). Dla 

większego/dłuższego materiału jest jedno dodatkowe ramię jako 

przedłużenie półki układarki ( S. 145) 

 
Układanie materiału 

Aby ułożyć materiał: 

1. Naciśnij przycisk ręcznego uruchamiania procesu układania (2). 

 Proces układania zostanie wykonany jeden raz. 

2. Przyciśnij krótko raz przycisk parametry procesu układania (1). 

 Układarka załączy się WŁ/WYŁ. 

 Proces układania będzie wykonywany/nie będzie 
wykonywany. 

Proces układania: 

• Gdy tylko materiał zostanie odszyty i znajdzie się na wysokości 

układarki zaciskowej (4) układarka zaciskowa (4) przesuwa się w 

kierunku półki układarki (3) (patrz na niebieską strzałkę). 

• Materiał jest układany automatycznie na półkę układarki (3). 

③ 

④ 
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② 

Rys. 22: Obsługa układarki zaciskowej (2) 

(5) – Parametry ustawień 

 

3. Przyciśnij dłużej przycisk parametry procesu układania (1). 

 Otworzą się okna parametrów ustawień. 

4. Parametry ustawień (5) można zmieniać wg życzenia. 

 Nowe wartości zostaną przejęte automatycznie 

 Materiał można wyciągnąć bezpośrednio z półki układarki. 
 

Informacja 

Za pomocą parametrów programu w panelu obsługi ( 

S. 96) można zaprogramować układarkę (7.10). 
 

 
 

 

4.11 Dysze powietrza w blacie stołu 

 

4.11.1 Regulacja dysz powietrza w blacie stołu 
 

Rys. 23: Regulacja dysz powietrza w blacie stołu (1) 

(1)   - Dysze pow. w kierunku układarki (2) – Dysze pow. w kierunku głowicy szyj.
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Rys. 24: Regulacja dysz powietrza w blacie stołu (2) 

(3) - ustawienie dysz powietrza 

 

Właściwa regulacja 

Dysze powietrza w kierunku układarki (1) ustawić na godzinę 11:00 i 

13:00. Tak, aby wspomagać przesuwanie do układarki. 

Dysze w kierunku głowicy szyjącej (2) ustawić na godzinę 12:00 i 15:00. 

To wspomoże transport materiał do głowicy szyjącej w trakcie procesu 

szycia. 

 
 

4.11.2 Regulacja dopływu powietrza 
 

Rys. 25: Regulacja dopływu powietrza 

(1) - Materiał 

 

Właściwa regulacja 

Dopływ powietrza trzeba wyregulować do danej grubości materiału. 

Aby wyregulować dopływ powietrza do dysz powietrza: 

1. Umieścić materiał (1) na stole do szycia, nad dyszami powietrza. 

2. Za pomocą panelu obsługi zalogować się jako Default technician 

( S. 81) . 

3. Przetestować dopływ powietrza przez Input/Output Test 

( S. 66). 

 Powietrze powinno lekko unosić materiał, żeby przesuwał się 

przy pomocy tylko 2 palców/ prawie automatycznie w kierunku 

głowicy szyjącej/układarki. 
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Informacja 

Jeśli materiał nie jest przesuwany w kierunku układarki/głowicy szyjącej, 

trzeba odpowiednio skalibrować dysze powietrza w blacie stołu ( 

S. 37) . 
 

 

 

4.11.3 Regulacja siły dopływu powietrza 
 

Rys. 26: Regulacja siły dopływu powietrza 

(1)   - Pokrętło (2) – Dysze powietrza 
 

Dysze powietrzne (2) w blacie stołu wspomagają czysty transport 

materiału podczas ciągłego procesu szycia. Podnoszenie i 

transportowanie materiału w kierunku układarki zmniejsza ryzyko 

zaczepienia się materiału. 

Aby wyregulować siłę dopływu powietrza: 

1. Obracaj pokrętłem (1). 

• Silniejszy nadmuch: kręć w kierunku + 

• Słabszy nadmuch: kręć w kierunku - 
 

Informacja 

Za pomocą parametrów programu w panelu obsługi ( S. 

96)  można zaprogramować dysze powietrza (7.4). 
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OSTRZEŻENIE 

① ② 

4.11.4 Odchylany stempel 

 

Ryzyko obrażeń w wyniku ruchomych 

części! 

Możliwe zmiażdżenie. 

Podczas procesu odchylania NIE wkładać rąk w 

obszar roboczy stempla. 

 

 

Rys. 27: Odchylany stempel (1) 

(1)    - Pozycja lewa (2) - Pozycja prawa 
 

Pneumatyczny stempel podtrzymuje materiał podczas odchylania do 

układarki po procesie szycia. Pneumatyczny stempel sprawdza się 

szczególnie dobrze do krótkiego materiału oraz w przypadku 

rozpoczęcia szycia od podwinięcia spodni. 

Stempel pneumatyczny na blacie stołu odchyla się. 

• Pozycja lewa (1) pokazuje położenie wyjściowe stempla. 

• Niebieska strzałka pokazuje kierunek odchylania stempla. 

• Pozycja prawa (2) pokazuje wykonane odchylenie stempla. 

 
Na końcu procesu szycia stempel obniża się do pozycji (2) materiał jest 

obracany w kierunku układarki i odkładany. 
 

Informacja 

Za pomocą parametrów programu w panelu obsługi ( S. 96) 

można zaprogramować pneumatyczny stempel (7.7, 7.8, 7.8.4). 
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Rys. 28: Odchylany stempel (2) 

 
 
 
 
 

⑨ 

③ 
 

 

④ ⑧ 

⑦ 
 
 

 
 
 

(3) - Wgłębienie 

(4) - Uchwyt 

(5) - Stempel 

⑤ ⑥ 

(6) - Śruba 

(7) - Stempel 

(8) - Śruba 

(9) - Przewód sprężonego powietrza 

 

Pozycja stempla 

Pozycje stempli (5) i (7) można wyregulować indywidualnie do wymagań i 

wielkości materiału. 

Aby wyregulować pozycję stempla: 

1. Poluzuj śrubę (6) i/lub śrubę (8). 

2. Przesuń stempel (5) i/lub stempel (7) na wybraną pozycję w 

odpowiednim wgłębieniu (3). 

3. Przykręć śrubę (6) i/lub śrubę (8). 

Ważne 

Przewód sprężonego powietrza (9) musi mieć wystarczająco wolnej 

przestrzeni, żeby nie został zerwany podczas procesu odchylania. 



Obsługa 

42 Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 

 

 

① ② 

4.12 Odchylane urządzenie z mieczem 
 

Rys. 29: Odchylane urządzenie z mieczem 

(1)   - wysuń/wsuń (2) - miecz 
 

Miecz (2) można wysunąć/wsunąć (1), żeby lekko obrócić materiał w 

trakcie procesu szycia. Jest to zalecane w celu lepszej kontroli nad 

łukiem biodrowym, do rozpoczęcia szycia od podwinięcia spodni. 
 

Informacja 

Za pomocą parametrów programu w panelu obsługi ( S. 96) 

można zaprogramować pneumatyczne, odchylane urządzenie z 

mieczem  (7.9). 
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4.13 Szycie 
 

Rys. 30: Szycie (1) 

(1)   - Bariera świetlna (2) – Prowadnik konturu 
 

Rys. 31: Szycie (2) 

⑥ 

 
⑤ 

 
 
 
 

 

③ ④ 
 

 

(3) - Stempel 

(4) - Materiał 

 

Aby szyć: 

(5) - Stół pomocniczy 

(6) - Ekran dotykowy 

1. Odłóż materiał (4) na stole pomocniczym (5). 

• Górna półka dla elementów spodni. 

• Dolna półka dla podszewki kolanowej. 

2. Za pomocą ekranu dotykowego (6) ( S. 46) 

wywołaj wybrany program szwu ( S. 85). 

3. Ułóż materiał (4) na blacie stołu. 

4. Sklej podszewkę kolanową o przód spodni ( S. 24). 

5. Na nowo ułóż materiał (4) na blacie stołu. Upewnij 

się, że materiał (4) leży prosto pod prowadnikiem (2). 
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Ważne 

Gdy tylko materiał (4) zostanie wsunięty pod barierę świetlną (1), obniża 

się prowadnik konturu (2). W zależności od wybranego programu proces 

szycia rozpoczyna się automatycznie. 

6. Wsuń materiał (4) pod barierę świetlną (1). 

 Proces szycia uruchamia się automatycznie, 

gdy wybrany jest tryb startowy 1 ( S. 

102). 

Na końcu procesu szycia opuszczane są stemple (3) i materiał (4) 

jest odkładany. 

Ważne 

Pewne rozpoznanie przez barierę świetlną (1) kolejnego materiału w 

procesie szycia ciągłego (1) jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy 

zachowana jest minimalna odległość od 1,50 cm - 2,00 cm do kolejnego 

materiału. 

 

 
4.14 Pedał nożny (opcjonalny) 

 
Rys. 32: Pedał nożny 

(1) - Pedał nożny 
 

Informacja 

Istnieją różne opcje ręcznego uruchomienia szycia za pomocą pedału 

nożnego, które zmienia się w automatyczne uruchomienie szycia. 

Za pomocą parametrów programu w panelu obsługi ( S. 

102) można zaprogramować tryb startu (7.2.6). 
 

 

Pedał nożny (opcjonalny) zalecany jest przy szwach z zatrzymaniem 

szycia jak np. etykiety podkładane w obrębie szwu lub przy manualnym 

uruchamianiu szycia. Tutaj trzeba wybrać  tryb startu 2 (7.2.6.2) lub 3 

(7.2.6.3) ( S. 102). 
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5 Programowanie Commander Pro 

 

5.1 Panel obsługi Commander Pro 
 

Rys. 33: Panel obsługi Commander Pro 

 

Wszystkie ustawienia w oprogramowaniu maszyny następują za pomocą 

panelu obsługi Commander Pro. 

 
 

5.1.1 Uruchamianie ekranu 

Aby uruchomić ekran: 

1. Włącz maszynę przełącznikiem głównym ( S. 15). 

 Maszyna uruchamia się. 

Sterowanie załadowuje się. 

Wyświetla się ekran startowy. 

 

 
5.2 Listwa oświetleniowa LED 

 
Rys. 34: Listwa oświetleniowa LED panelu obsługi 

 
(1) - Listwa oświetleniowa LED 

 

Kolor listwy oświetleniowej LED (1) pokazuje użytkownikowi, w jakim 

trybie znajduje się maszyna. Istnieją 4 kolory, które przypisane są do 

określonego obszaru. 

① 
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Poniżej wymienione są 4 kolory: 

• zielony = stan normalny 

• niebieski = nota informacyjna 

• zółty = ostrzeżenie 

• czerwony = komunikat błędu 

 

 
5.3 Nawigowanie po panelu obsługi Commander Pro 

Nawigacja po panelu obsługi następuje tylko za pomocą dotyku palców. 

Narzędzie do wprowadzania danych nie jest potrzebne. 

Menu można otwierać wciskając odpowiednie przyciski palcami. 

Przełączanie pomiędzy różnymi stronami ekranu głównego odbywa się 

poprzez przeciągnięcie palcem w prawo lub w lewo. 

W podmenu użytkownik może przechodzić pomiędzy wpisami poprzez 

przewijanie. Wpisów ręcznych w celu zmiany nazwy lub wartości 

numerycznych można dokonać poprzez długie przytrzymanie lub 

dwukrotne szybkie naciśnięcie. Zmiana sekwencji programu lub 

szybkich dostępów odbywa się poprzez obsługę: przeciągnij i upuść. 

Po uruchomieniu panelu obsługi można uzyskać bezpośredni dostęp do 

interfejsu użytkownika. Gdy tylko pojawią się kafelki w panelu obsługi, 

można je wybierać. 
 

Rys. 35: Nawigowanie po panelu sterowania Commander Pro (1) 
 

① 

 
② 

 
 
 

③ 
 
 
 
 
 
 

(1) - Pasek statusu 

(2) - Pasek sekwencji 

 

Tak wygląda ekran startowy. 

④ 

(3) - Grafika szycia 

(4) - Szybki dostęp 

Ekran startowy jest jednocześnie ekranem głównym i poziomem 

głównym, w którym maszyna jest gotowa do szycia. Ekran główny jest 

podzielony na 4 obszary. 
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1. Pasek statusu (1) ( S. 48) 

2. Pasek sekwencji (2) 

3. Grafikę szycia (3) 

4. Szybki dostęp (4) regulowany indywidualnie dla sekwencji i 

przewijany przez 3 strony w prawo i w lewo. 
 

Rys. 36: Nawigowanie po panelu sterowania Commander Pro (2) 

⑥ ⑤ 
 
 
 

 

⑦ 

⑧ 
 
 

⑨ ⑩ ⑪ 
 

(5) - kolejność 
programu 

(6) - aktywny program 

(7) - czerwona strzałka 

(8) - materiał 

(9) - czerwony szew 

(10) - kafelki 

(11) - strony 

 

Na pasku sekwencji (2) pokazywana jest kolejność programu (5) 

bieżącej sekwencji. Aktywny program (6) zawsze jest wyróżniony przez 

pogrubienie na grafice szycia (3) wyświetlony bezpośrednio na 

materiale (8) jako czerwony szew (9). Z każdą zmianą programu w 

kolejności programu (5) zmienia się również czerwony szew (9) w grafice 

szycia (3). Czerwona strzałka (7) pokazuje kierunek szycia. 

W szybkim dostępie (4) utworzone są kafelki (10) do zmiany parametrów 

programu. Można je pogrupować indywidualnie na 3 stronach (11) i 27 

pozycjach ( S. 115). Niebieska kropka pokazuje aktywną stronę 

(11). 
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5.3.1 Symbole i kafelki 

Objaśnienie stale powracających symboli i kafelków: 
 

Symbol Znaczenie 

 

 
 

 

Zmiana S/P 

 
S = Tryb sekwencji   

P = Tryb programu 

Niebieska litera wskazuje aktywny tryb. 

 
Przełączanie pomiędzy dwoma trybami odbywa się poprzez 

naciśnięcie symbolu. 

 
Biała wskazówka pokazuje aktywny tryb. 

 

 
 

 

Nazwa sekwencji 

Wskazanie numeru i nazwy aktywnej sekwencji. 

 

 
Symbol ten  przenosi użytkownika do wyboru sekwencji. W 

wyborze sekwencji użytkownik może zmieniać pomiędzy 40 rożnymi 

sekwencjami i przechodzić za pomocą symbolu  do 

programowania sekwencji ( S. 108). 

 

 

Nazwa programu 

Wyświetlenie numeru i nazwy aktualnego programu. 

 

 

Licznik sztuk 

Wyświetlanie zgodnie z ustawieniem licznika. 

Za pomocą symbolu  użytkownik przechodzi do opcji dalszych 

ustawień ( S. 84) 

 

 

Pomoc kontekstowa 

Pojawia się informacja     dotycząca wybranego symbolu. 

Naciśnij krótko: funkcja pomocy podświetlona na szaro = 1x pomoc 

Długie naciśnięcie: funkcja pomocy podświetlona na jasnoniebiesko = 

zastosowanie pomocy kilka razy po kolei. 

Aby opuścić: 1x nacisnąć. 

 

 

Naciśnij na obszar, w którym potrzebna jest pomoc – pojawi się okno 

z tekstem pomocy. 

Naciśnij X, okno zamknie się. 

Podświetlona na szaro funkcja pomocy będzie automatycznie 
nieaktywna. 
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Symbol Znaczenie 

 

 

Naciśnij na obszar, w którym potrzebna jest pomoc – pojawi się okno 

z tekstem pomocy. 

Naciśnij X, okno zamknie się. Podświetlona na jasnoniebiesko funkcja 

pomocy pozostaje aktywna i można odpytać kolejne obszary. Dopiero 

po ponownym naciśnięciu jasnoniebieska funkcja pomocy stanie się 

nieaktywna. 
 

 

Okno z tekstem pomocy 

Użytkownik rozpozna tekst pomocy po symbolu . 

Do poszczególnych pozycji menu wyświetlane są teksty pomocy, 

objaśniające sposób korzystania z funkcji. 

Przyciskiem  zamyka się okno pomocy. 

 

 
 

 

Wiadomości 

Wyświetlane są dane dziennika maszyny. 

Wyświetlane są wszystkie komunikaty i komunikaty błędów wraz z 

poszczególnym kodem błędu, które wystąpiły do tego momentu. 

 

 

Menu nawigacyjne 

Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik przechodzi zawsze do 

menu nawigacyjnego z następującymi opcjami: programowanie 

sekwencji, parametry programu, ustawienia, samouczki, 

wylogowywanie/zmiana użytkownika ( S. 57). 

 

 

Programowanie sekwencji 

Dostęp za pomocą ekranu głównego lub menu nawigacyjnego 

( S. 108). 

 

 

Parametry programu 

Wyświetlany jest ekran parametrów wraz z różnymi programami i 

szablonami. 

Dostęp za pomocą ekranu głównego, menu nawigacyjnego lub 

parametrów programu ( S. 85). 

 

 

Ustawienia 

Dostęp za pomocą menu nawigacyjnego ( S. 57). 

 

 

Samouczki 

Filmy z pomocą i pliki PDF od producenta dotyczące obsługi i 

czyszczenia maszyny. 

Dostęp za pomocą menu nawigacyjnego ( S. 79). 

 

 

Home 

Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik wraca zawsze do 

ekranu startowego ( S. 46). 

 

 

Wstecz 

Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik wraca zawsze do 

poprzedniej strony ekranu 
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Symbol Znaczenie 

 

 

Szybki dostęp 

W celu zmiany parametrów programu dla wybranego programu na 

ekranie głównym ( S. 115). 

 

 

Kłódka ciemna 

Ekran jest aktywny i można go od razu obsługiwać za pomocą 

wyświetlacza dotykowego. 

 

 

Kłódka jasna 

Ekran jest zablokowany ( S. 51) 

 

 
 

 

Jasne kafelki 

Zintegrowana wartość liczbowa w białym wierszu wskazuje aktualną 

wartość dla danego parametru. 

 
Po wciśnięciu przycisku pojawia się okno, w którym można zmienić 

zakres wartości za pomocą + i - . 

Dla ułatwienia wyświetlana jest odpowiednia jednostka miary. 

Nowa wartość liczbowa jest przejmowana w białym wierszu. 

 

 

Ciemne kafelki 

Ciemne kafelki można przełączać przez naciśnięcie na aktywne lub 

nieaktywne. 

Po dotknięciu kafelka żądana operacja zostanie uruchomiona jeden 

raz. 

 

 

Ciemne kafelki z dolnym niebieskim rogiem 

Naciskając użytkownik przechodzi automatycznie do obszaru 

parametrów do wpisywania i zmiany wartości. 

 

 

 

Przycisk wielofunkcyjny z dolnym niebieskim 

Ciemne kafelki z okrągłą niebieską linią = WŁ 

Ciemne kafelki z okrągłą szarą linią = WYŁ 

Przez krótkie naciśnięcie można ustawić kafelek WŁ/WYŁ.            

Przez długie naciśnięcie użytkownik przechodzi automatycznie do 

obszaru parametrów do wpisywania i zmiany wartości. 

 

 

Tryb nawlekania 

Wszystkie istotne funkcje maszyny są ustawione na bezpieczne 

zatrzymanie, aby można było przeprowadzić nawlekanie. W tym 

samym czasie wyświetlany jest schemat nawlekania jako środek 

pomocniczy ( S. 53). 

wyszarzony 

np.  

Funkcja jest nieaktywna 

niebieski 

np.  

Funkcja jest aktywna 



Programowanie Commander Pro 

Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 51 

 

 

① 

5.4 Blokowanie ekranu 

Interfejs użytkownika można zablokować przed niezamierzonym 

dotknięciem. 
 

Rys. 37: Blokowanie ekranu 
 

 
(1) - Kłódka 

(2) - Interfejs 
użytkownika 

(3) - Kłódka 

 

Aby aktywować blokadę ekranu  

1. Dotknij kłódki (1) na czarnym tle. 

 Cały interfejs użytkownika (2) wyszarzy się. Kłódka (3) jest na 

białym tle. 

 Ekran jest zablokowany. 

2. Dezaktywacja blokady ekranu: dłuższe naciśnięcie na kłódkę (3) na 

białym tle 

 Blokada ekranu zostanie zniesiona i ponownie można 

wybierać kafelki. 

② 

③ 
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① 

5.5 Wywoływanie trybu nawlekania 
 

Rys. 38: Wywoływanie trybu nawlekania 
 

 
(1) - Kafelek tryb nawlekania 

(2) - Typ ściegu 

(3) - bieżący włączony typ 
ściegu  

(4) - Schemat nawlekania 

(5) - Szybki dostęp 

 

Tryb nawlekania (1) można aktywować za pomocą przycisków szybkiego 

dostępu (5). Jako środek pomocniczy w celu właściwego nawleczenia 

maszyny dla użytkownika udostępniany jest w formie obrazka schemat 

nawlekania (4). 

Schemat nawlekania (4) wybiera się u góry z lewej powyżej typu ściegu 

(2) i (3). 

Aby wywołać schemat nawlekania: 

1. Za pomocą szybkiego dostępu (5) przyciśnij kafelek tryb 
nawlekania (1) . 

 Otworzy się interfejs użytkownika wraz ze schematem 
nawlekania (4). 

2. U góry po lewej naciśnij żądany typ ściegu (2) lub (3). 

 Bieżący włączony typ ściegu (3) wyświetla się w oknie. 

 Można przełączać się między rodzajami. 

3. Naciśnij na Zamknij . 

 Widok wróci do ekranu głównego. 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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5.5.1 Schemat nawlekania 

W zależności od wyposażenia szyjącego maszynę można nawlec jako 

wariant 2 lub 3 nitkowy. 

 
2- nitkowy wariant: typ ściegu 503, 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy na 

okrętkę 
 

Rys. 39: Typ ściegu 503 

 

3- nitkowy wariant: typ ściegu 504/505, 3-nitkowy  

ścieg łańcuszkowy na okrętkę 
 

Rys. 40: Typ ściegu 504/505 
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4- nitkowy wariant: typ ściegu MX-503, 4-nitkowy ścieg 

łańcuszkowy na okrętkę 
 

Rys. 41: Typ ściegu MX-503 
 

 

3-nitkowy wariant: typ ściegu MX-504, 3-nitkowy 

ścieg łańcuszkowy na okrętkę 
 

Rys. 42: Typ ściegu MX-504 
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5.6 Wprowadzanie wartości liczbowych 
 

Informacja 

W przypadku wprowadzenia wartości liczbowej, która nie mieści się w 

określonym zakresie wartości, oprogramowanie automatycznie 

przejmuje wartość graniczną z zakresu, który jest najbliższy 

wprowadzonej wartości. 
 

 

 

Wprowadzanie wartości liczbowych (1) może następować za pomocą 
przycisków  albo  lub przez zintegrowaną klawiaturę ekranu. 

 

Rys. 43: Wprowadzanie wartości liczbowych 

 

④ 
 

③ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) - Wartość liczbowa 

(2) - Klawiatura ekranu 

① ② 

(3) - określony zakres wartości 

(4) - nieprawidłowa wartość liczbowa 
 

Aby przejść do zintegrowanej klawiatury ekranu: 

1. Dotknij raz wartości liczbowej (1), która ma być zmieniona. 

 Wyświetli się zintegrowana klawiatura ekranu (2) a wartość 

liczbowa, która ma zostać zmieniona, oznaczona będzie 

niebieską ramką. 

2. Wprowadź wartość liczbową za pomocą klawiatury ekranu (2). 

3. Przyciśnij OK. 

 Wartość zostanie zapisana i wyświetlenie powróci do 

poprzedniego interfejsu. 

Ważne 

Nieprawidłowe wartości liczbowe (4) są podświetlone na czerwono, nie 

są one zgodne z określonym zakresem wartości (3). W przypadku 

nieprawidłowych wartości liczbowych (4) oprogramowanie ustawia 

automatycznie wartość graniczną z danego zakresu. Określony zakres 

wartości (3) znajduje się zawsze w nawiasie poniżej przycisków 

    albo . 



Programowanie Commander Pro 

56 Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 

 

 

5.7 Zmiana nazwy programu lub sekwencji 

Nazwy poszczególnych programów lub nazwy sekwencji można 

zmieniać ręcznie. 

Nazwy programów i sekwencji można zmienić w ten sposób: 

1. Wybierz odpowiedni program 

•   Parametry programu 

•    Programowanie sekwencji 

2. Wybierz program/sekwencję, które mają zostać zmienione. 

 Program/sekwencja zostanie włączona jako aktywna. 

3. Naciśnij dwa razy krótko aktywny program/sekwencję.  

 Wyświetli się zintegrowana klawiatura ekranu a tekst, który ma 

zostać zmieniony będzie zaznaczony fioletową ramką. 

4. Zmień tekst ręcznie. 

5. Naciśnij Zamknij. 

 Tekst zostanie zapisany a wyświetlenie powróci do interfejsu 

użytkownika Parametry programu/Programowanie 
sekwencji. 
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5.8 Menu nawigacyjne 

Za pomocą symbolu  można otworzyć menu nawigacyjne. 

Rys. 44: Menu nawigacyjne 

 
 

Do trybu programowania: Programowanie sekwencji ( 

S. 108) 

 
Do trybu programowania: Parametry programu ( S. 85) 

 
 

Do ustawień ( S. 57) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wywoływanie samouczków ( S. 79) 
79Wylogowywanie użytkownika ( S..  81) 

 
 
 

5.9 Ustawienia 
 

Rys. 45: Ustawienia 

(1)   - Interfejs użytkownika Default User (2) - Interfejs użytkownika Default Techni- 

cian 
 

Po uruchomieniu maszyny i załadowaniu panelu obsługi domyślnie 

zalogowany jest Użytkownik Domyślny (Default User). W ustawieniach 

pojawia się interfejs użytkownika Default User (1). 

Domyślny technik (Default Technician) utworzony jest fabrycznie w taki 

sposób, że musi się zalogować za pomocą nazwy użytkownika i hasła 

(technician,25483) ( S. 81). Domyślny technik ma znacznie 

więcej uprawnień niż domyślny użytkownik. W ustawieniach pojawia się 

interfejs użytkownika Default Technician (2). 

Po ponownym uruchomieniu maszyny interfejs użytkownika zmienia się 

ponownie na Default User (1). 
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① 

② 

Ustawienia Konfiguracji użytkownika oraz Informacji są 

takie same dla domyślnego użytkownika i domyślnego technika. 
Wszystkie możliwości są wymienione poniżej. 

 
 

5.9.1 Konfiguracja użytkownika 

Na wyświetleniu 1.4 Konfiguracja użytkownika każdy 

zalogowany użytkownik może ustawić dla siebie interfejs 
oprogramowania wg swoich życzeń. 

Aby przejść do konfiguracji użytkownika: 
 

1. Naciśnij na symbol  do nawigacji 

 Otworzy się menu nawigacyjne. 
 

Rys. 46: Konfiguracja użytkownika (1) 

(1) - Ustawienia 

 

2. Przyciśnij Ustawienia (1). 

 Otworzy się interfejs ustawień. 
 

Rys. 47: Konfiguracja użytkownika (2) 

(2) - Konfiguracja użytkownika 
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① 

② 

③ 

④ 

3. Po lewej stronie naciśnij opcję Konfiguracja użytkownika (2). 

 Znajdujesz się teraz w konfiguracji użytkownika. 

 
 

5.9.2 Ustawienie języka 

Tutaj można ustawić język oprogramowania. 
 

Rys. 48: Ustawienie języka (1) 

(1) - Podmenu (2) - Lista 

(3) - Język 
 

Aby ustawić język: 

Znajdujesz się w Konfiguracji użytkownika ( S. 58) 

1. Naciśnij na podmenu (1) Język. 

 Otworzy się lista (2) z językami do wyboru: 

2. Naciśnij na wybrany język (3). 

 Język panelu obsługi zmieni się bezpośrednio. 
 

Rys. 49: Ustawienie języka (2) 

(4) - Symbol 
 

Użytkownik może dokonać zmiany języka w procesie zmiany tekstu 

jak np. zmiana nazw programów/sekwencji ( S. 56) za 

pomocą zintegrowanej klawiatury. 

Aby przestawić język na zintegrowanej klawiaturze: 
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① ② 

① ② 

1. Naciśnij na symbol (4) zmiany języka. 

 Pojawi się wybór języka. 

2. Wybierz pożądany język. 

 Język przestawi się automatycznie. 

 
 

5.9.3 Ustawienia jasności 

Tutaj można dokonać ustawień jasności panelu obsługi. 
 

Rys. 50: ustawienia jasności 

(1)    - Wyświetlenie jasność (2) - Przyciski 

 

Aby ustawić jasność: 

Znajdujesz się w Konfiguracji użytkownika ( S. 58) 

1. Przejdź do wyświetlenia Jasność (1) i wprowadź wybraną wartość 
za pomocą przycisków (2). 

 Jasność panelu obsługi zostanie dopasowana. 

 
 

5.9.4 Ustawienia głośności audio 

Tutaj można dokonać ustawień głośności audio. 
 

Rys. 51: Ustawienia głośności audio 

(1)   - Wyświetlenie głośność audio  (2) - Przyciski 

 

Aby ustawić głośność audio: 

Znajdujesz się w Konfiguracji użytkownika ( S. 58) 

1. Przejdź do wyświetlenia Głośność audio (1) i wprowadź wybraną 
wartość za pomocą przycisków (2). 

 Głośność panelu obsługi zostanie dopasowana. 
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5.9.5 Informacje 

Na wyświetleniu 1.5 Informacje każdy zalogowany użytkownik 

może przeczytać informacje o oprogramowaniu, sterowaniu, panelu 
obsługi i maszynie. 

 

Aby uzyskać dostęp do informacji: 
 

1. Naciśnij na symbol  w celu nawigacji. 

 Otworzy się interfejs do nawigowania. 
 

Rys. 52: Informacje (1) 

(1) - Ustawienia 

 

2. Naciśnij na Ustawienia (1). 

 Otworzy się interfejs ustawień. 
 

Rys. 53: Informacje (2) 

 
 

 

② 
 
 
 
 
 
 

 
(2) - Informacje 

(3) - Symbole 

③ ④ 

(4) - Przewijanie 

 

3. Po lewej stronie naciśnij opcję Informacje (2). 

 Znajdujesz się teraz w informacjach. Po prawej stronie 

wyświetlone są różne symbole (3). 
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4. Przewijanie (4) 

 Wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące symbolu. 

 
Poniżej są wymienione i objaśnione symbole w formie tabeli. 

 

Symbol Punkt menu i objaśnienie 

 

 

1.5.2 Prawa autorskie 

Dürkopp Adler GmbH 

 

 

1.5.3 Wersja oprogramowania 

Wyświetlenie wersji oprogramowanie dla panelu obsługi oraz 

sterowania maszyny. 

 

 

1.5.4 Licencje oprogramowania 

Informacje o licencjach oprogramowania. 

 

 

1.5.5 Licznik 

Zlicza ilość cykli /programów od momentu pierwszej instalacji 

maszyny. 

 
Zähler żywotności maszyny: nie można go zresetować. 

 

 

1.5.6 Sterowanie 

Rodzaj sterowania i numer seryjny 

 

 

1.5.7 Panel obsługi Info 
Wyświetla informacje dotyczące panelu obsługi. 

 

 

1.5.8 Maszyna 

Wyświetla informacje dotyczące maszyny. 
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5.9.6 Konfiguracja maszyny 

1.1 Konfiguracja maszyny pozwala użytkownikowi na zmianę 

konfiguracji maszyny. Może on określić rodzaj wyposażenia dodatkowego 
zamontowanego na maszynie i ustawić je przez przełączenie na 
WŁ/WYŁ. Aktywowane tutaj wyposażenie dodatkowe wpływa na 
parametry globalne oraz parametry maszyny, które można wybrać i 
zmienić. 

 

Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

 

 

 
1.1.1 

Klasa maszyny 

Wybierz stan 
dostawy klasy 
maszyny. 

 

 
 

1.1.1.1 

1200 Jednogłowicowe 

urządzenie do obrzucania 

 

    
1200 Jednogłowicowe 
urządzenie do obrzucania 

 
1.1.1.2 

Głowica szyjąca 

 

 
 

 

 
 

 1.1.1.2.1 

 Pegasus EX5204-22/233 

  

  
 

 1.1.1.2.2 

 Pegasus MX5204 

 
1.1.1.3 

Typ ściegu 

 

 
 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy na 

 okrętkę, typ ściegu 503 

  

 
 3-nitkowy ścieg łańcuszkowy na 

 okrętkę, typ ściegu 504 

  

 

 4-nitkowy ścieg łańcuszkowy na 

 okrętkę, typ ściegu MX-503 

  

 

 3-nitkowy ścieg łańcuszkowy na 

 okrętkę, typ ściegu MX-504 
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Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

 

 

Typ układarki 
Wybierz, 

aby wyświetlić listę typów 

układarek. 

 

 

1.1.2 

Układarka 
Do układania części 

spodni lub innego 

materiału. Zakres 

wartości: WŁ/WYŁ 

 1.1.2.2 

Układarka zaciskowa 

 
1.1.2.3 

  Układarka zrzutowa 

 

 
1.1.3 

Stacja klejenia 

Urządzenie klejące do klejenia podszewki kolanowej 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
1.1.4 

Czujnik nici 

Jest to klasyczna kontrola nici ściegu łańcuszkowego. Czujnik nici służy do 

rozpoznawania zerwania nici i zatrzymuje maszynę na końcu szwu. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
1.1.9 

Pneumatyczne urządzenie z mieczem 
Miecz można obracać WŁ/WYŁ, co ułatwia obracanie tkaniny. Jest to zalecane np. 

podczas szycia szwów bocznych z początkiem szycia od podwinięcia spodni.       

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

  
 

 

1.1.10 

Transport 

różnicowy 

Zakres wartości: 

WŁ/WYŁ 

 

  

1.1.10.2 

Transport różnicow 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 
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Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

 
 
 

  

1.1.11 

Urządzenie wychylne 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 

 

 
1.1.12 

Zwolnienie naprężenia nici 

Zwolnienie naprężenia nici wspomaga bezpieczne obcięcie łańcuszka ściegu w 

przypadku 3- nitkowego obrzucania szwu. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
 

 
1.1.15 

Nadmuch szwu rozporka/siedzeniowego 

Nadmuch szwu rozporka/siedzeniowego należy włączyć podczas obróbki podszewki 

kolanowej, jeśli szew krokowy jest szyty od podwinięcia. Nadmuch uniemożliwia 

zawijanie i niechciane przyszycie materiału w szwie rozporka/siedzeniowym. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

    

 



Programowanie Commander Pro 

66 Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 

 

 

5.9.7 Serwis 

Podgląd struktury w 1.2 Serwisie i jego ustawienia na wypadek serwisowy 
 

Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

 

 
1.2.1 

Test maszyny 

Umożliwia funkcje 

testowania: rolki 

pomocniczej (jeśli 

dostępna), 

testowanie 

pullera/wyciągarki 

(jeśli dostępne), 

tesowanie silników 

krokowych (jeśli 

dostępne), silnika 

napędu szyjącego, 

testowanie pedału 

nożnego (jeśli 

dostępny). 

 

 
 

 

1.2.1.4 

Testowanie rolki pomocniczej 

Testowanie działanie rolki pomocniczej: opuszczanie rolki 

pomocniczej, regulacja wysokości rolki na stole do odkładania. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
1.2.1.7 

Testowanie silnika 

szyjącego 

 

 
1.2.1.7.1 

Pozycja igły 
Wysoko/nisko 

   

 
1.2.1.7.2 

Prędkość Wprowadzenie 

prędkości dla silnika szyjącego. 

Zakres wartości: 

300-8000 1/min 

   

  

1.2.1.7.3 

Start silnika szyjącego 

Uruchomianie napędu szyjącego 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

  

 
1.2.1.8 

Test szycie ręczne 

pedałem nożnym 

Test działania pedału nożnego  

dla szycia ręcznego. 

 

 
Pozycja pedału nożnego 

Wybierz, aby wyświetlić pozycję 
pedału nożnego. 

Pozycja pedału nożnego 

zostanie pokazana 
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Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

 

 
1.2.2 

Multitest 

 

 
1.2.2.1 

Input Test 

Pozwala użytkownikowi 

przetestować przychodzące 

sygnały. 

Np. działanie barier 

świetlnych, fotokomórek itd. 

 

 
1.2.2.1.1 

Widok siatki        

Wybierz jedną/więcej funkcji 

z siatki. 

Wszystkie funkcje są 

wykonywane jednocześnie         

1 raz. 

 
1.2.2.1.2 

Resetowanie 

Siatka jest pusta 

  

 
1.2.2.2 

Output Test 

Pozwala użytkownikowi 

przetestować wychodzące 

sygnały. 

Np. działanie unoszenia stopki, 

pedał, miecz, itd.. 

Widok listy: 

 

 
Y01 Stopka 

Y02 Naprężenie nici 

Y03 Prowadnik konturu 

   
 

Y04 Układarka 

    Y05 Dociskacz 
 

    Y06 Rolka pomocnicza 

 
Y07 Urządzenie wychylne 

  

Y09 Urządzenie miecz 

Y10 Różnicowy transport 

dolny 

 

Y12 Próżniowe cięcie 
łańcuszka ściegu 

  
Y13 Nadmuch stołu 

 
 

Y14 Odsyanie odpadów 

Y15 Stempel mocujący 

Y16 Zacisk podszewki 

 
Zakres wartości: WŁ/WYŁ 
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Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

   

 
1.2.2.2.1 

Widok siatki            

Wybierz jedną/kilka funkcji 
w siatce. 

Wszystkie funkcje są 

wykonywane jednocześnie      

1 raz. 

 
1.2.2.2.4 

Auto wł 

Wszystkie funkcje są 

powtarzane w sposób ciągły w 

tym samym czasie. 

 
1.2.2.2.2 

Resetowanie 

Siatka jest znowu pusta. 

  

 
1.2.2.3 

RAM Test 

Analiza urządzenia pamięci. 

Np. identyfikowanie uszkodzonej 

pamięci roboczej. 

 Wynik testu pamięci RAM 

  

 
1.2.2.4 

ROM Test 

Analiza urządzenia pamięci. 

NP. pamięci stałej. 

 Wynik testu pamięci ROM 

 
 

 

  
 

 

1.2.3 

Inicjalizacja 

Resetowanie 

danych do wartości 

domyślnych 

 
 

 

  
 

 

 

 
1.2.3.1 

Incjalizacja 

parametrów globalnych 

Proszę potwierdzić inicjalizację! 

 
Wszystkie parametry globalne 

zostaną zresetowane do 

ustawień fabrycznych i nie 

można ich już wywołać! 

Albo: Przerwij 

  
 

 

  
 

 

 

  
1.2.3.2 

Inicjalizacja sekwencji 

Proszę potwierdzić inicjalizację! 

 
Wszystkie sekwencje zostaną 

zresetowane do wartości 

domyślnych maszyny. 

Utworzone sekwencje zostaną 

nadpisane. 

Albo: Przerwij 
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Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

  
 

 

  
 

 

 

 

1.2.3.3 

Inicjalizacja 

programów szwu 

Proszę potwierdzić inicjalizację! 

 
Wszystkie parametry programów 

szwu zostaną zresetowane do 

ustawień fabrycznych i nie 

można ich już więcej wywołać! 

Albo: Przerwij 

  
 

 

  
 

 

 

 
1.2.3.4 

Master Init 

Proszę potwierdzić inicjalizację! 

 
Wszystkie parametry globalne, 

sekwencje i programy szwu 

zostaną zresetowane do 

ustawień fabrycznych i nie 

można ich już więcej wywołać! 

Albo: Przerwij 

  
 

 

  
 

 

 

 
1.2.3.5 

Inicjalizacja 

konfiguracji maszyny 

Proszę potiwerdzić inicjalizację! 

 
Konfiguracja maszyny zostanie 

zresetowana do wartości 

domyślnej. Utworzone 

konfiguracje zostanę nadpisane. 

Albo: Przerwij 

  

 
1.2.3.6 

Usuwanie samouczków 

specyficznych dla 

użytkownika 

Potwierdź: Usuń samouczki  

specyficzne dla użytkownika. 

 
Wszystkie specyficzne 

samouczki dla użytkownika 

zostaną usunięte. 

Albo: Przerwij 

  

 
1.2.3.7 

Usuwanie samouczków 

dotyczących sprzętu 

Potwierdź: Usuń samouczki 

dostawców. 

 
Wszystkie domyślnie 

ustawione samouczki 

producenta są usuwane. 

Albo: Przerwij 
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5.9.8 Parametry globalne 

Parametry globalne umożliwiają użytkownikowi ustawienie/zmianę 
parametrów, które dotyczą wszystkich programów. Poniższa tabela 

zawiera podgląd struktury 1.3 Parametrów globalnych (obowiązują 

one we wszystkich programach). 
 

Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

 

 
 

 

1.3.1 

Bariera 

świetlna 

Wybierz, aby 

wyświetlić menu 

fotokomórki 

 

  
 

  
1.3.1.2 

Opóźnienie opuszczenia 

stopki 

Opóźnienie opuszczenia stopki 

po wykryciu bariery świetlnej  

ułatwia przesuw materiału pod 

stopkę. 

Domyślnie: 0.00 Sek. 

 
Zakres wartości: 

0.00-1.00 Sek. 

  

  
 

 

1.3.1.3 

Opóźnienie automatycz- 

nego startu szycia  

Opóźnienie automatycznego 

startu szycia w celu pewnego 

ułożenia materiału pod stopką. 

Domyślnie: 0.00 Sek. 

 
Zakres wartości: 

0.00-5.00 Sek. 

  

  
 

  

1.3.1.4 

Opóźnienie unoszenia 

stopki na końcu szwu 

Opóźnienie unoszenia stopki na 

końcu szwu gwarantuje, że nitka 

zostanie bezpiecznie obcięta. 

Domyślnie: 0.00 Sek. 

 
Zakres wartości: 

0.00-1.00 Sek. 

 

 

 

 
1.3.2 

Zwolnienie na- 

prężenia nici 

Zwolnienie naprę- 

żenia nici wspoma-

ga bezpieczne 

obcięcie łańcuszka 

ściegu w przypadku 

3- nitkowego 

obrzucania szwu. 

 

 

 

 
1.3.2.1 

Zwolnienie naprężenia 

nici na początku szwu 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 
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1.3.2.2 

Sekcja szwu ze zwol-

nionym naprężeniem nici 

Wprowadzenie sekcji szwu w 

celu zwolnienia naprężenia nici 

na początku szwu. Wspomaga 

to bezpieczne obcięcie 

łańcuszka ściegu w przypadku 

3-nitkowego obrzucania szwu. 

Zakres wartości: 

0-5 cm 

  

 

 

 
1.3.2.3 

Zwolnienie naprężenia 

nici na końcu szwu 

Zakres wartości: 

WŁ/WYŁ 

  

 
 

 
1.3.2.4 

Sekcja szwu ze zwolnio- 

nym naprężeniem nici 

Wprowadzenie sekcji szwu w 

celu zwolnienia naprężenia nici 

na końcu szwu. Wspomaga to 

bezpieczne obcięcie łańcuszka 

ściegu w przypadku 3-

nitkowego obrzucania szwów. 

Zakres wartości: 

0-5 cm 

 
 

 

 
1.3.3 

Obcinanie łań- 

cuszka ściegu 

Ustawienie 

parametrów w celu 

optymalnego 

obcięcia łańcuszka 

ściegu 

 
 

 

 
1.3.3.1 

Prędkość szycia podczas 

obcinania łańcuszka śc. 

Zmniejszona prędkość szycia 

podczas obcinania łańcuszka 

ściegu, w celu mniejszego 

obciążenia zużywających się 

części. 

Zakres wartości: 

500-8000 1/min 
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1.3.3.4 

Sekcja szwu aż do roz- 

poczęcia odsysania w 

celu obcięcia łańcuszka 

ściegu na końcu szwu 

Sekcja szwu aż do rozpoczęcia 

odsysania w celu przecięcia 

łańcuszka ściegu na końcu 

szwu wpływa na bezpiecznie 

obcięcie łańcuszka ściegu. 

Zakres wartości: 

0.0-10.0 cm 

  
 

 

 
1.3.3.5 

Sekcja szwu aż do roz- 

poczęcia odsysania Sekcja 

szwu aż do rozpoczęcia odsy-

sania w celu przecięcia łańcu-

szka ściegu na początku szwu 

zapewnia czysty, krótki łańcu-

szek na początku materiału. 

Zakres wartości: 

0.0-10.0 cm 

 

 
1.3.4 

Układarka/ 

Dociskacz/ 

urządzenie 

wyciągające 

Ustawienia para-

metrów w celu 

optymalnego dzia-

łania układarki i 

dociskacza. 

 

 
1.3.4.1 

Opóźnienie skoku 

dociskacza 

Opóźnienie czasu do podniesie- 

nia dociskacza po zaciśnięciu 

materiału przez układarkę służy 

w celu przekazania materiału do 

układarki bez ryzyka zsunięcia 

się materiału z blatu stołu. 

Zakres wartości: 

0.10-3.00 Sek. 

  

 
  

1.3.4.2 

Czas do powrotu 

urządzenia wychylnego 

Czas oczekiwania, aż 

urządzenie wychylne wróci po 

zatrzymaniu szycia. Czas ten 

jest pomocny podczas 

nakładania materiału, w 

przypadku którego urządzenie 

wychylne powinno zostać przy 

głowicy szyjącej. 

Zakres wartości: 

0.00-5.00 Sek. 
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1.3.4.3 

Układarka-czas zacisku 

Czas zacisku układarki 

gwarantuje, że materiał będzie 

bezpiecznie przytrzymany i 

odłożony. 

Zakres wartości: 

0.10-3.00 Sek. 

  
 

 

 
1.3.4.5 

Minimalna długość szwu 

w celu odłożenia 

Wprowadzenie minimalnej dłu- 

gości szwu przed rozpoczęciem 

procesu odkładania. 

Zakres wartości: 

20-100 cm 

 

 
1.3.5 

Czujik nici  

Czujnik nici służy 

do rozpoznawania 

zerwania nici 

 

 
1.3.5.1 

Czujnik nici 

Czujnik nici rozpoznaje zerwanie 

nici i zatrzymuje proces szycia. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

  

 
1.3.5.2 

Czujnik nici 

Wrażliwość 

Wrażliwość wykorzystuje się do 

dostosowania do różnych nici/   

kolorów, w celu wykrycia 

wadliwego materiału. 

Zakres wartości: 

0-100 

  

 
1.3.5.3 

Długość szwu do momentu 

aktywacji informacji 

czujnika 

Długość szwu do momentu 

aktywacji informacji czujnika, 

aby unikać błędnego 

wykrywania na początku szwu, 

które może powstawać w 

wyniku pętli nici. 

Zakres wartości: 

0.0-10.0 cm 
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1.3.5.4 

Prędkość szycia przy 

aktywnym czujniku nici 

Prędkość szycia przy aktywnym 

czujniku nici. Jeśli czujnik nici 

został aktywowany, można 

ustawić określoną prędkość 

szycia. 

Zakres wartości: 

500-8000 1/min 

 

 
1.3.6 

Ustawienie igły w dolnym martwym punkcie 

Oznacza to pozycję igły w dolnym martwym punkcie. 

Zakres wartości: 0-360° 

 

 
1.3.7 

Długość ściegu 

Wprowadzenie mechanicznie ustawionej długości ściegu w celu obliczenia wszystkich 

zależnych parametrów w sterowaniu. 

Zakres wartości: 0.1-3,8 mm 

 

 
 

  

1.3.8 

Prędkość 

Wprowadzenie 

maksymalnej 

prędkości dla 

szwów głównych 

oraz dla szycia 

manualnego za 

pomocą pedału 

 

 
 

  

1.3.8.1 

Max. prędkość szycia w szwie głównym       

Ustawienie maksymalnie dopuszczonej prędkości szycia dla 

szwów głównych, dotyczącej wszystkich programów. 

Zakres wartości: 100-8000 1/min 

 

 
1.3.8.2 

Max. prędkość szycia za pomocą pedału 

Ustawienie maksymalnej dopuszczonej prędkości dla szycia 

manualnego za pomocą pedału. 

Zakres wartości: 100-8000 1/min 
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1.3.9 

Stacja klejenia podszewki kolanowej 

Ustawienie czasu potrzebnego dla pewnego sklejenia podszewki kolanowej z tkaniną 

zasadniczą. Jest to konieczne w celu szycia szwów od podwinięcia i obróbki podszewki 

kolanowej. 

Zakres wartości: 0.00-3.00 Sek. 
 

 
 

 
 

 

1.3.12 

Stopka uniesiona na początku/końcu szwu 

W celu bezpiecznego podawania i przeszywania materiału zalecana jest pozycja 

„stopka uniesiona”. 

Zakres wartości: WŁ/Wył 

 

 
1.3.14 

Pozycja igły na końcu szwu na dole 

W celu bezpiecznego podawania i przeszywania materiału zalecana jest pozycja igły 

na końcu szwu „NA DOLE“. Jeśli elementy są obrzucane, a łańcuszek ściegu nie ma 

przy tym uciekać od szwu, konieczna jest pozycja igły na końcu szwu „U góry“. 

W tym celu trzeba zdefiniować parametr w punkcie 1.3.6 Pozycja igły w dolnym mar- 

 

twym punkcie .(zobacz 1.3.6 ). 

Zakres wartości: GÓRA/DÓŁ 
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5.9.9 Aktualizacja oprogramowania 

1.6 Aktualizacja oprogramowania  pozwala użytkownikowi 
zaktualizować oprogramowanie jednostki operacyjnej. 

 

Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

Aktualizacja 

systemu 

(od  S. 
126) 

Wybierz plik aktualizacyjny 

 
 

5.9.10 Ręczny transfer danych 

Poniższa tabela przedstawia podgląd struktury 

1.7 Manualny transfer danych. 
 

Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

 

  

1.7.1 

Eksportowanie 

Ustawienia 

transferu danych 

( S. 118) 

 

   

1.7.1.1 

Programy 

Dzięki tej funkcji programy 

szwu dostępne na maszynie 

są eksportowane. 

1. Wybierz miejsce docelowe 

eksportu np.: port USB 

dalej 

2. Wybierz/aktywuj pojedyncze/ 

wiele programów. 

Eksportuj 

3. Transfer pliku do portu USB 

ukończony 

  

 

1.7.1.2 

Sekwencje 

Dzięki tej funkcji można 

eksportować sekwencje i 

powiązane z nimi programy w 

celu importu do innej maszyny. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Eksportowanie programów) 

  

 

1.7.1.3 

Parametry globalne 

Umożliwia eksport parametrów 

globalnych. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Eksportowanie programów) 

  

 

1.7.1.4 

Konfiguracja maszyny 

Umożliwia eksport konfiguracji 

maszyny. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Eksportowanie programów) 
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Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

  

 

1.7.1.5 

Pliki Log 

Dzięki tej funkcji dostępne na 

maszynie pliki Log są 

eksportowane. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Eksportowanie programów) 

  

 

1.7.1.6 

Multimedia Klienta 

Dzięki tej funkcji eksportowane 

są oficjalne pliki multimedialne 

producenta. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Eksportowanie programów) 

  

  

1.7.1.7 

Multimedia Producenta 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Eksportowanie programów) 

 

  

1.7.2 

Importowanie 

( S. 122) 

 

   

1.7.2.1 

Programy 

Dzięki tej funkcji 

importowane są programy 

szwu. 

1. Wybierz źródło importowe 

np.: port USB 

dalej 

2. Wybierz/aktywuj pojedyncze/ 

wiele programów. 

Importowanie 

3. W wyniku importu 

następujących plików 

istniejące programy zostaną w 

razie potrzeby nadpisane 

Zakończ transfer             

Albo: Przerwij 

  

 

1.7.2.2 

Sekwencje 

Dzięki tej funkcji można 

importować sekwencje i 

powiązane z nimi programy. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Importowanie programów) 

  

 

1.7.2.3 

Parametry globalne   

Importowanie ustawień z 

parametrów globalnych, które 

wcześniej zostały 

wyeksportowane. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Importowanie programów) 
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Wybór Ustawienie 1 Ustawienie 2 

  

 

1.7.2.4 

Konfiguracja maszyny 

Importowanie ustawień z 

wcześniej wyeksportowanej 

konfiguracji maszyny. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Importowanie programów) 

  

 

1.7.2.5 

Multimedia Klienta 

Dzięki temu plikowi importowane 

są pliki multimedialne. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Importowanie programów) 

  

  

1.7.2.6 

Multimedia  Producenta 

Dzięki tej funkcji improtowane są 

oficjalne, udostępnione przez 

producenta pliki multimedialne. 

(zobacz wyżej ustawienie 2: 

Importowanie programów) 
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① 

5.9.11 Wyszukiwanie ustawień 

W interfejsie użytkownika Ustawienia użytkownik może wyszukiwać 

konkretnych ustawień. 

Aby przejść do funkcji Wyszukiwanie ustawień: 
 

1. Naciśnij na symbol  . 

 Otwiera się interfejs użytkownika z polem wyszukiwania, lista 

parametrów oraz zintegrowana klawiatura. 

• Wyszukiwane ustawienie można wprowadzić za pomocą klawiatury. 

• Przewijając można również wyszukać ustawienie bezpośrednio. 

 Na liście parametrów pojawią się parametry danego 

ustawienia i można je indywidualnie zmienić. 

2. Naciśnij na Zamknij. 

 Podjęte ustawienia zostaną zapisane i wyświetlenie 

powróci do poprzedniego interfejsu. 

3. Wyszukiwanie ustawień zakończ za pomocą  . 

 Otworzy się interfejs użytkownika Ustawienia. 

 

 
5.10 Samouczki 

Menu samouczków zawiera instrukcje w formie nagrań Video oraz plików 

PDF, które zostały załadowane przez producenta. 

Aby przejść do samouczków: 
 

1. Naciśnij na symbol  w celu nawigacji 

 Otworzy się interfejs do nawigowania. 
 

Rys. 54: Samouczki (1) 

(1) - Samouczek 
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④ 

② 
③ 

2. Naciśnij na Samouczek (1) . 

 Otworzy się interfejs samouczków (2). 
 

Rys. 55: Samouczki (2) 
 

(2) - Samouczki 

(3) - PDF 

(4) - Video 
 

3. Wybierz jedną opcję spośród Samouczków (2): 

• Video na panelu obsługi 

• Krótka instrukcja plik PDF 

• Szkolenie z obsługi panelu obsługi plik PDF 

 Po prawej stronie pojawi się wybór: 

• Video (4) 

• Pliki PDF (3). 

4. Wybierz pożądane Video (4)/pożądany plik PDF (3) . 

 Video (4)/Plik PDF(3) zostanie załadowany. 

5. Użyj funkcji Start i Stop aby obejrzeć Video. 

 Strzałką po lewej u góry wróć do Samouczków. 

6. Przesuwając w górę i w dół przeglądaj pliki PDF. 

 Za pomocą znaku x u góry z prawej powrót do samouczków 

(2). 
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① ② 

5.11 Logowanie/wylogowywanie 

Aby przejść do logowania/wylogowywania: 
 

1. Naciśnij na symbol  w celu nawigacji. 

 Otworzy się interfejs do nawigowania. 
 

Rys. 56: Logowanie/wylogowywanie 

(1)   - Wylogowywanie (2) - Interfejs do nawigowania 

 

2. Naciśnij na Wylogowywanie (1). 

 Otworzy się interfejs do logowania zum Einloggen (2). 
 

Informacja 

Jeśli użytkownik jest wylogowany, w każdym czasie można wrócić do 

systemu za pomocą nazwy użytkownika: user (nie potrzebne żadne 

hasło). 
 

 

Istnieją dwa sposoby logowania się. Można przełączać się pomiędzy 
użytkownikami Default User oraz Technican: 

• Nazwa użytkownika: user Hasło: - 

• Nazwa użytkownika: technician Hasło: 25483 

 

Logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła 

 
Aby zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła: 

1. Wprowadź Nazwę użytkownika  oraz Hasło. 

2. Naciśnij na symbol  . 

 W przypadku prawidłowych danych do logowania 
użytkownik zostanie zalogowany. 
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5.12 Tryby operacyjne oprogramowania 

Oprogramowanie panelu obsługi Commander umożliwia różne tryby 

pracy: 

1. Licznik sztuk 

• Wskazanie licznika sztuk odpowiada ustawieniom liczenia. Liczba 

wykonań programu lub wybranej liczby programów. 

2. Parametry programu 

• Program jest złożony z różnych parametrów. 

• Każdy program warunkuje graficzną wizualizację szwu, grafikę 

szycia. 

3. Programowanie sekwencji 

• Potrzebny jest co najmniej jeden program. 

• Sekwencja składa się określonej kolejności programu. 

• Kolejność programu można indywidualnie skonfigurować. 

4. Szybki dostęp 

• Dzięki kafelkom szybkiego dostępu można bezpośrednio 

dokonać ustawień i wartości parametrów programu. 

• Szybki dostęp składa się z indywidualnie skonfigurowanych 

kafelków na ekranie startowym. 

• Kafelki szybkiego dostępu są specyficzne dla sekwencji i są 

dopasowane do kolejności programu. 

W dalszej części dokładnie objaśnione zostaną poszczególne tryby 

operacyjne oraz ich wykorzystywanie. 

 
 

5.12.1 Przyciski w trybach operacyjnych 

Zarządzanie w trybach operacyjnych jest nieskomplikowane dzięki 

wymienionym poniżej przyciskom  
 

Symbol Objaśnienie 

 

 
Przełącznik WŁ  

 

 
Przełącznik WYŁ 

 

 

Wzory szablonów 

Wybierz w celu nadpisania programów. 

 

 

Kopiuj z... 

 

  

Wyszukaj... 
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Symbol Objaśnienie 

 

 

Reset do standardowych/domyślnych ustawień 
fabrycznych 

 

 

Przejdź z Wyboru sekwencji do Programowania 

sekwencji. 

 

 

Przejdź z Programowania w sekwencjach do 

Szybkiego dostępu. 

 

 

Dodaj 

 

 

Usuń 

 

 

Wróć do poprzedniej strony. 

 

 

Zamknij 

 

 

Aktywny 

 

 

Niektywny 
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5.13 Licznik sztuk 
 

Rys. 57: Licznik sztuk 

① 
 
 
 

 

② 

③ 

④ 

⑤ 
 
 

(1) - Licznik sztuk 

(2) - Tryb liczenia 

(3) - Licznik 

(4) - Liczenie wg programów 

(5) - Reset licznika 

 

Aby przejść do ustawień licznika: 

1. Na pasku stanu na kafelku licznika sztuk (1) naciśnij na  symbol . 

 Otworzy się okno do rozszerzonych ustawień licznika 

sztuk. 

 
Ustawienia licznika sztuk 

 

Ustawienie Objaśnienie 

Tryb liczenia (2) 

Naciśnij 

symbol:  

W górę: użytkownik może ustawić licznik, aby liczył w górę.             

W dół: użytkownik może ustawić licznik na odliczanie w dół.      

WYŁ: użytkownik może wyłączyć licznik. 

Licznik (3) Użytkownik może zmienić wynik licznika za pomocą odpowiedniego 

przycisku (+/-). 

Lub bezpośrednio wprowadzić pożądaną liczbę. 

Liczenie wg (4) 

     programów 

Użytkownik może zdecydować, po ilu programach tryb liczenia ma 

być ustawiony tryb liczenia w górę/w dół = zliczanie kolejności 

sekwencji. 

Zmień za pomocą przycisku (+/-). 

Przykład: liczenie po 2 programach = wartość będzie ustawiona w 

górę, gdy tylko uszyte zostaną 2 programy. 

Reset licznika (5) 
 

 
 

 
 

Tryb liczenia w górę: wartość licznika zresetowana do 0.             

Tryb liczenia w dół: wartość licznika zresetowana na 1. 
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5.14 Parametry programu 

Maszyna zawiera 200 programów. 
 
 
 

Informacja 

Nie można usunąć programu; można go jedynie dodać do sekwencji albo 

z niej usunąć. 

Każdy program jest połączony z szablonem. Szablon zawiera ustawienia 

fabryczne, wcześniej zdefiniowane parametry i odpowiednią grafikę 

szycia. 

Gdy szablon zostanie przypisany do programu, resetuje on wszystkie 

poprzednie parametry w tym programie, a także zmienia grafiki szycia 

zgodnie z szablonem. 
 

 

 

5.14.1 Interfejs parametrów programu 
 

Rys. 58: Interfejs parametrów programu (1) 

⑬ 
 
 
 
 
 

① ⑫ 

 

 

 
 

② ③ ④ 

 
 
⑤ ⑥ ⑦ 

⑪ 

 
⑧ ⑨ ⑩ 

(1) - Zakładka 

(2) - Lista programów 

(3) - Numer programu 

(4) - Nazwa programu 

(5) - Grafika szycia 

(6) - Symbol parametru 

(7) - Numer parametru 

(8) - Nazwa parametru 

(9) - Parametr: WŁ 

(10) - Parametr:WYŁ 

(11) - do podmenu 

(12) - przewiń stronę dalej do podmenu 

(13) - Numer programu i opis 
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⑭ 

Aby przejść do funkcji Parametry programu: 
 

• Ze strony głównej naciśnij na symbol  . 

• Za pomocą menu nawigacyjnego naciśnij na symbol  . 

• Jeśli użytkownik znajduje się w interfejsie Programowanie 

sekwencji powinien nacisnąć symbol (14)  . 

Rys. 59: Interfejs parametrów programu (2) 

(1) - Symbol 
 

 W każdym przypadku otworzy się interfejs parametrów 

programu ( S. 85) 

 
 

5.14.2 Bieżąca sekwencja/bieżący program 
 

Rys. 60: Bieżąca sekwencja/ bieżący program (1) 

① 

② 

 

③ 
 
 
 

 
 
 

(1) - Program 

(2) - Sekwencja 

(3) - Wszystkie 
programy 

④ ⑤ ⑥ 

(4) - Lista 

(5) - Grafika szycia 

(6) - Lista 

 

Można przełączać się między zakładkami sekwencja (2) oraz wszystkie 

programy (3). Aktywnie włączoną zakładkę użytkownik rozpozna po 

niebieskich napisach na ciemnym tle. 

Zakładka: sekwencja (2) jest aktywnie włączona. Wszystkie programy, 

które są implikowane w tej sekwencji, są wymienione na liście (4). Na 

liście (6) zapisane są wszystkie parametry i można je skonfigurować 
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indywidualnie do programu (1). Widok grafiki szycia (5) dołączony jest z 

powiązanego szablonu programu i jest w każdym programie. 
 

Rys. 61: Bieżąca sekwencja/ bieżący program (2) 

① 

② 

 

③ 
 
 
 

 
 
 

(1) - Program 

(2) - Sekwencja 

(3) - Wszystkie 
programy 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

(4) - Lista 

(5) - Grafika szycia 

(6) - Lista 

(7) - aktywnie włączony 
 

Jeśli zakładka: wszystkie programy (3) jest aktywnie włączona, na liście 

(4) wymienione są wszystkie 200 dostępne programy (1) włącznie z 

grafiką szycia (5) . 

Jeśli nazwa sekwencji/programu jest włączona aktywnie (7), to klikając na 

nią dwa razy można ją zmienić ( S. 55). 
 

Informacja 

Grafikę szycia (5) można zmienić tylko przez zmianę szablonu 

programu ( S. 87). 
 

 

 

5.14.3 Szablony programu 

Istniej 28 prekonfigurowanych programów szwu. Umożliwiają one albo 

bezpośrednie uruchomienie szycia albo służą jako szablon do 

modyfikacji wg życzenia klienta: 

• Szablony 1 do 9 są w celu obrzucania tyłów spodni. 

• Szablony 10 do 18 są w celu obrzucania przodów spodni bez 

podszewki kolanowej. 

• Szablony 19 do 27 są w celu obrzucania przodów spodni z 

podszewką kolanową. 

• Szablon 28 jest w celu obrzucania kawałków tkaniny. 
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Aby przejść do szablonów programu: 
 

1. W interfejsie Parametry programu naciśnij na symbol . 

 Otworzy się interfejs z szablonami programu. 
 

Rys. 62: Szablony programu 

 
(1) - Wzór tkaniny 

(2) - Przód spodni z podszewką 
kolanową 

(3) - Przód spodni 

(4) - Tył spodni 

 

Zakładka wyboru szablonów tyłów spodni (4), przodów spodni bez 

podszewki kolanowej (3), przodów spodni z podszewką kolanową (2) i 

wzór tkaniny (1). 

Kopiowanie ustawień z szablonu innego programu do bieżącego 

programu. 

2. Naciśnij na wybrany szablon (1), (2), (3) lub (4) . 

 Otworzy się lista wariantów. 

3. Wybrany wariant przełącz na aktywny za pomocą symbolu  . 

4. Naciśnij OK . 

 Pojawi się ostrzeżenie   Wszystkie parametry & 
nazwy programu zostały zmienione zgodnie ze 

specyfikacją szablonu i nie można ich już 

odzyskać. 

5. Naciśnij Przerwij lub Zmień szablon. 

 Przerwij:  Wyświetlenie powróci do poprzedniego interfejsu. 

 Zmień szablon: Użytkownik jest proszony o dalsze 
potwierdzenie. 

④ ③ ② ① 
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Podgląd szablonów i wariantów 
 

Szablon Wariant Objaśnienie 

 

 
Tył spodni 

 

 

Szew boczny 

Początek szycia talia 

 

 

Szew boczny               

Początek szycia podwinięcie 

 

 

Szew boczny 

Początek szycia podwinięcie, z mocnym 
łukiem biodra 

 

 

Długość nogawki wewnętrznej 

Początek szycia szpic kroku 

 

 

Długość nogawki wewnętrznej 

Początek szycia podwinięcie 

 
 

 

 

Szew siedzeniowy 

Początek szycia talia 

 
 

 

 

Szew siedzeniowy 

Początek szycia szpic kroku 

 

 

Podwinięcie 

 

 

Szew talii 
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Szablon Wariant Objaśnienie 

 

 
Przód spodni bez 

podszewki kolanowej  

 

 

Szew boczny 

Początek szycia talia 

 

 

Szew boczny              

Początek szycia podwinięcie 

 

 

Szew boczny 

Początek szycia podwinięcie, z mocnym 
łukiem biodra 

 

 

Długość nogawki wewnętrznej 

Początek szycia szpic kroku 

 

 

Długość nogawki wewnętrznej 

Początek szycia podwinięcie 

 
 

 

 

Przedni szew siedzeniowy 

Początek szycia talia 

 
 

 

 

Przedni szew siedzeniowy 

Początek szycia szpic kroku 

 

 

Podwinięcie  

 

 

Szew talii 
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Szablon Wariant Objaśnienie 

 

 
Przód spodni z 

podszewką kolanową  

 

 

Szew boczny 

Początek szycia talia 

 

 

Szew boczny                

Początek szycia podwinięcie 

 

 

Szew boczny 

Początek szycia podwinięcie, z mocnym 
łukiem biodra 

 

 

Długość nogawki wewnętrznej 

Początek szycia szpic kroku 

 

 

Długość nogawki wewnętrznej 

Początek szycia podwinięcie 

 
 

 

 

Przedni szew siedzeniowy 

Początek szycia talia 

 
 

 

 

Przedni szew siedzeniowy 

Początek szycia szpic kroku 

 

 

Podwinięcie 

 

 

Szew talii 

 

 
Wzór tkaniny 

 

 

Wzór tkaniny 
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① 

② 

5.14.4 Kopiowanie parametrów programu 

Opcja ta pozwala użytkownikowi na kopiowanie parametrów programu z 

jednego do kilku programów. Kopia zawiera parametry oraz grafiki 

szycia. 
 

Informacja 

Widok siatki zawiera kolorowe oznaczenia dla programów. Te 

oznaczenia kolorów mogą być pomocne podczas wyboru programów  

(zobacz tabelę oznaczeń kolorów w widoku siatki). 
 

 

Oznaczenia kolorów w widoku siatki 
 

 

 

Używany w jednej/wielu sekwencjach 

 

 

Używany w bieżącej sekwencji 

 

 

Zmodyfikowany, ale nie używany w żadnej sekwencji. 

 

 

Nie zmodyfikowany i nie używany. 

 
 

Rys. 63: Kopiowanie parametrów programu (1) 

(1)   - Program (2) - aktywna zakładka 
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③ ⑦ 

④ ⑤ ⑥ 

Aby skopiować parametry: 

1. W aktywnej zakładce (2) Wszystkie programy naciśnij 
program (1), który ma zostać skopiowany. 

 Program (1) zostanie włączony jako aktywny. 

2. Naciśnij na symbol  . 

 Otworzy się interfejs z podglądem programów w widoku 

siatki  (4) ze wszystkimi 200 programami. 

 W widoku siatki (4) widoczny jest tylko numer programu  (5) 

(zobacz tabelę oznaczeń kolorów w widoku siatki). 
 

Ry. 64: Kopiowanie parametrów programu (2) 

 

(3) - Ikona widoku listwy 

(4) - Widok siatki 

(5) - Numer programu 

(6) - Widok listwy 

(7) - Ikona widoku siatki 
 

3. Ikona widok listwy (3) umożliwia użytkownikowi przejście do widoku 

listwy. 

 Widok listwy (6) pokazuje numer programu  (5), nazwę oraz 

grafikę szycia. 

4. Ikona widok siatki (7) umożliwia użytkownikowi powrót do widoku 

siatki. 

5. Wybierz jeden/więcej programów (5) i naciśnij OK . 

 Pojawi się ostrzeżenie  Proszę potwierdzić 
kopiowanie! Wszystkie parametry i nazwy 
programu/ów zostaną zmienione jak w programie 

(np. P51) i nie będzie można ich odwołać! 

6. Naciśnij Przerwij /skopiuj parametry. 

 Przerwij:  użytkownik powróci do interfejsu 

Parametry programu 

 

 Skopiuj parametry: pojawi się ostrzeżenie 

Kopiowanie- skopiowano pomyślnie. 

7. Potwierdź OK . 

 Parametry są skopiowane. 
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5.14.5 Wyszukiwanie programu 

Użytkownik może wyszukiwać konkretne numery programów lub nazwy 

programów. 

Aby przejść do funkcji wyszukiwania programu: 

1. Wybierz zakładkę Wszystkie programy. 

 Otworzy się interfejs ze wszystkimi 200 programami. 

2. Naciśnij na symbol  . 

 Otworzy się interfejs z polem wyszukiwania, listą parametrów 

oraz zintegrowaną klawiaturą. 

•  Nazwę programu/numer programu można wprowadzić za pomocą 

klawiatury ( S. 55). 

• Przewijając można bezpośrednio wybrać program. 

 Na liście parametrów pojawiają się parametry dla 

odpowiedniego programu i można je indywidualnie zmienić. 

 Naciśnij na Zamknij. 

 Dokonane ustawienia zostaną zapisane i wyświetlenie 

wróci do poprzedniego interfejsu. 

3. Zakończ wyszukiwanie parametrów za pomocą  . 

 Otworzy się interfejs Parametry programu. 
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5.14.6 Reset parametrów programu 

Ważne 

Czynności resetowania nie można cofnąć! 
Przed zresetowaniem pojawia się zawsze ostrzeżenie. 

Aby przejść do funkcji resetowania parametrów programu. 
 

1. Naciśnij na symbol  . 

 Otworzy się interfejs z ostrzeżeniem. 
 

Rys. 65: Resetowanie parametrów programu 
 

 
(1) - Ostrzeżenie 

(2) - Reset 

(3) - Przerwij 

 

Ostrzeżenie (1) pojawia się przed resetem. 

2. Naciśnij na Reset (2). 

 Parametry programu zostaną zresetowane do 

odpowiedniego szablonu. 

3. Naciśnij na Przerwij (3). 

 Proces zostanie przerwany. 

 
 

5.14.7 Wyszukiwanie parametrów programu 

Aby przejść do funkcji wyszukiwania parametrów programu: 
 

1. Naciśnij na symbol  . 

 Otworzy się interfejs z listą programów, polem 

wyszukiwania oraz zintegrowana klawiatura. 

•  Wpisz nazwę parametru albo numer parametru za pomocą 

klawiatury. 

• Przewijając można wybierać parametry bezpośrednio. 

 Na liście parametrów pojawią się parametry do odpowiedniego 

programu i będzie można indywidualnie zmienić ustawienia. 

2. Naciśnij na Zamknij. 

 Wykonane ustawienia zostaną zapisane, wyświetlenie powróci 

do poprzedniego interfejsu. 

① 

② ③ 
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5.14.8 Ustawienia parametrów programu 

Ważne 

Ustawione parametry programu odnoszą się do bieżącego wybranego 
programu. 

Możliwości ustawień parametrów programu są bardzo różnorodne. 

Wszystkie możliwości są wymienione w poniższej tabeli. Bardziej złożone 

ustawienia, wymagające dokładniejszego objaśnienia zostały dokładniej 

opisane w kolejnej tabeli. 
 

Symbol/Parametr Podmenu/Ustawienie 

 

 
Mocny łuk biodra 

Dla wszystkich parametrów potrzebnych w 

celu mocnego łuku biodra. Parametry te 

potrzebne są tylko w przypadku szwów 

bocznych wykonywanych od podwinięcia do 

krawędzi pasa. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 

Długość szwu do załączenia 

mocnego łuku biodra 

Ustawienie długości szwu do momentu włączenia funkcji 

„mocnego łuku biodra”. 

Zakres wartości: 0-200 cm 

  

 
Długość szwu z aktywnym 

“mocnym łukiem biodra“ 

Ustawienie długości szwu z włączoną funkcją „mocnego łuku 

biodra“. 

Zakres wartości: 0-40 cm 

  

 
Zmniejszona prędkość szycia w 

przypadku “mocnego łuku biodra“ 

Ustawienie zmniejszonej prędkości szycia w obszarze „mocnego 

łuku biodra“.                         

Zakres wartości: 100-8000 1/m 

  

 
Długość szwu z pulerem na dole w przypadku 

aktywnego „mocnego łuku biodra“ 

Ustawienie długości szwu z opuszczonym pulerem w przypadku 

„mocnego łuku biodra“                   

Zakres wartości: 0-30 cm 
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Symbol/Parametr Podmenu/Ustawienie 

  

 
 

 
Prędkość pulera w 

„mocnym łuku biodra“ 

Ustawienie prędkości pulera w „mocnym łuku biodra“ w celu 

bezpiecznego dalszego transportu materiału. Jeśli puler jest za  

szybki, to materiał ucieka spod głowicy szyjącej. Jeśli puler jest 

za wolny, to materiał blokuje się przed głowicą szyjącą.       

Zakres wartości: 0-100% 

 

 
7.2 

Parametry głowicy szyjącej 

Parametry w celu ustawienia głowicy szyjącej 

jak np. prędkość szycia, miękki start, obcięcie 

łańcuszka ściegu, tryb rozpoczęcia szycia itd. 

 

 
7.2.1 

Prędkość szycia 

Ustawienie prędkości szycia dla wybranego programu. 

Zakres wartości: 100-8000 1/m 

  

 

7.2.2 

Miękki start 

Ustawienie prędkości szycia na początku szwu, czyli miękki start 

w celu bezpiecznego przeszycia. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

Dalsze możliwości ustawień ( S. 102) 

  

 
7.2.3 

Obcięcie łańcuszka ściegu na końcu szwu 

Parametry w celu ustawienia długości obcinania łańcuszka 

ściegu na końcu szwu  

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

Dalsze możliwości ustawień ( S. 102) 

  

 
7.2.6 

Tryb startu 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

Dalsze możliwości ustawień ( S. 102) 

  

  
 

 

7.2.7 

Ustawienie czasu na końcu szwu 

Ustawienie czasu na końcu szwu podczas obcinania łańcuszka 

ściegu                                                                                         

Zakres wartości: 0.00-3.00 Sek. 
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Symbol/Parametr Podmenu/Ustawienie 

 

  

7.3.7 

Różnicowy transport dolny 

Całą sekcję szwu można podzielić na maksymalnie 5 możliwych odcinków szwu. Dla każdego odcinka szwu 

można niezależnie ustawić parametry ( S. 104). 

 

 
7.4 

Nadmuch dysz powietrznych stołu 

Ustawienie parametrów dysz powietrznych 

stołu w celu unoszenia i dalszego transportu 

materiału w kierunku układarki podczas 

szycia. Zmniejsza to ryzyko zaklinowania się 

materiału. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
Długość szwu do momentu włączenia 

dysz powietrznych stołu. 

Długości szwu w cm do momentu włączenia dysz powietrznych 

Zakres wartości: 0-30 cm 

 

 
Długość szwu 

Dysze powietrzne stołu włączone                  

Długość szwu w cm z włączonymi dyszami powietrznymi stołu 

Zakres wartości: 1-250 cm 

 

 
 

 

7.5 

Rolka pomocnicza 

Ustawienia parametrów dla rolki pomocniczej 

aktywuje się w celu transportowania materiału 

blisko ogranicznika krawędzi. Zapobiega to 

„uciekaniu szwu“. Włączenie rolki pomocniczej 

zalecane jest z reguły dla ostatnich 20cm 

szwu 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
Długość szwu do momentu 

Opuszczenia rolki pomocniczej                

Długość szwu w cm do momentu obniżenia rolki pomocniczej 

Zakres wartości: 1-250 cm 

 

 
 

 

Długość szwu 

z obniżoną rolką pomocniczą. 

Długość szwu w cm z obniżoną rolką pomocniczą. Po upływie 

długości szwu rolka pomocnicza ponownie podnosi się do góry. 

Zakres wartości: 1-250 cm 
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Symbol/Parametr Podmenu/ustawienie 

 

 
 

 

7.6 

Prowadnik konturu 

Ustawienia parametrów prowadnika konturu. 

W przypadku zgrubień szwu można podnieść 

do góry prowadnik konturu w obrębie sekcji 

szwu, aby zapobiec blokowaniu się materiału 

w grubszym miejscu. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
Długość szwu do momentu, gdy prowadnik 

konturu obniży się do początku szwu 

Długość szwu w cm do momentu, gdy prowadnik konturu obniży 

się do początku szwu. 

Zakres wartości: 1-10 cm 

 

 
Długość szwu do momentu zgrubienia szwu 

Długość szwu w cm do momentu podniesienia się w górę pro-

wadnika konturu w celu przeszycia zgrubienia w obrębie szwu. 

Zakres wartości: 0-100 cm 

 

 
Długość szwu z prowadnikiem konturu w górze 

Długość szwu w cm z podniesionym prowadnikiem konturu dla 

obszaru zgrubienia. 

Zakres wartości: 0-20 cm 

 

 
7.7 

Dociskacz/Stempel 

Aktywacja/Dezaktywacja dociskacza/stempla 

na końcu szwu w celu przytrzymania materiału 

podczas obcinania łańcuszka ściegu. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
 

 
  

7.8 

Urządzenie wychylne 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
  

 

Długość szwu w cm do momentu wychylenia 

urządzenia w celu procesu odkładania 

Zakres wartości: 1-30cm 

 

 
Czas w sekundach do momentu 

powrotu urządzenia wychylnego 

do pozycji wyjściowej. 

Zakres wartości: 0.00-2.00Sek. 

 
 

 
  

7.8.4 

Pozycja urządzenia wychylnego 

Tutaj wybiera się pozycję urządzenia wychylnego. 

WŁ oznacza: że urządzenie wychylne przed rozpoczęciem szycia znajduje się obok głowicy szyjącej.                 

WYŁ oznacza: że urządzenie wychylne przed rozpoczęciem szycia umieszczone jest z lewej strony do układarki. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 
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Symbol/Parametr Podmenu/Ustawienie 

 

 
7.9 

Obrót miecza 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
Długość szwu w cm do momentu 

Aktywacji miecza. 

Zakres wartości: 0-250cm 

 

 
7.10 

Układarka 
Ustawienia parametrów dla procesu układania  

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
7.10.2 

Czas opóienia po obcięciu łańcuszka ściegu 

Czas opóźnienia układarki 

w sekundach po obcięciu łańcuszka ściegu, 

w celu bezpiecznego zaciśnięcia materiału. 

Zakres wartości: 0.00-3.00Sek. 

 

 
7.11 

Stacja klejenia podszewki 

kolanowej 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 

 
 

 

7.12 

Zatrzymanie w szwie 

Ustawienie aż do 4 zatrzymań szycia w obrębie jednego szwu. Służy to np. w celu podłożenia etykiet w szwie. W 

tym celu maszyna zatrzymuje się w wybranym punkcie w szwie i można ręcznie podłożyć m. in. etykietę. 

Następnie można ponownie uruchomić automatyczny proces szycia ( S. 106). 
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Symbol/Parametr Podmenu/Ustawienie 

 

 
 

 
7.17 

Nadmuch szwu rozporka/ 

pośladka 

Nadmuch szwu roporka /pośladka powinien 

być aktywny podczas obróbki podszewki 

kolanowej, gdy szew krokowy szyty jest od 

podwinięcia. Nadmuch zapobiega zawijaniu 

si e oraz niechcianemu przeszyciu materiału 

w szwie rozporka/pośladka. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
Dlugość szwu do momentu 

rozpoczęcia nadmuchu 

Wprowadzenie długości szwu po jasnej barierze świetlnej, aż do 

momentu wydmuchiwania szwu rozporka/pośladka. Należy 

zmierzyć taśmą mierniczą długość szwu krokowego i wpisać 

wartość. 

Zakres wartości: 1-20cm 

  

 
 

 
Czas nadmuchu szwu 

rozporka/pośladka 

Wpisanie czasu (trwania) dla namuchu szwu rozporka/pośladka. 

Zakres wartości: 0.10-3.00Sek. 

 
 

 
7.18 

Odsysanie odpadów 

Usuwanie odpadów po cięciu odsysaniem 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 
 

 
Długość szwu aż do momentu 

rozpoczęcia odsysania odpadów 

Długość szwu w cm aż do momentu rozpoczęcia odsysania 
odpadów. 

Zakres wartości: 0-200cm 
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5.14.9 Dalsze możliwości ustawień parametrów programu 
 

Symbol/Parametr Podmenu/Ustawienie 

 

 

7.2.2 

Miękki start 

Ustawienie prędkości szycia na początku 

szwu, w celu bezpiecznego przeszycia 

 ( S. 96)                               
Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 

 
 

 

Prędkość szycia  

Miękki start 

Ustawienie prędkości szycia w celu miękkiego startu. Jeśli  

ustawiona jest zbyt wysoka prędkość szycia, to nie ma gwarancji 

bezpiecznego przeszycia. 

Zakres wartości: 100-6000 1/m 

  

 
 

 

Długość szwu miękki start 

Ustawienie długości szwu miękkiego startu w cm. 

Zakres wartości: 0-10cm 

 

 
7.2.3 

Obcięcie łańcuszka ściegu 

Parametry w celu ustawienia długości 

łańcuszka ściegu na końcu szwu ( S. 

96)  

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

 
 

 

 
Długość szwu do obcięcia łańcuszka ściegu 

Ustawienie długości szwu momentu obcięcia łańcuszka ściegu. 

Zakres wartości: 1.0-10.0cm 

  
 

 

 
Długość łańcuszka ściegu na końcu szwu 

Ustawienie wybranej długości łańcuszka ściegu na końcu szwu. 

Jest to uzależnione od materiału. 

Zakres wartości: 0.0-10.0cm 

 

 
 

 

7.2.6 

Tryb startu 

( S. 96) 

 

 
 

 

7.2.6.1 

Tryb startu 1: Automatyczny start 

szycia przez barierę świetlną 

W pełni automatyczny start szycia po rozpoznaniu bariery  świetl. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

  

 
7.2.6.2 

Tryb startu 2: Ręczny start szycia pedałem 

Ręczny start szycia/ ręczne szycie pedałem, następnie 

aktywacja automatycznego startu szycia po xxxx cm. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 
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Symbol/Parametr Podmenu/Ustawienie 

  

 
7.2.6.3 

Tryb startu 3: 

1.ręczny start szycia, 

2.prowadnik konturu, 

3.automatyczny start szycia pedałem. 

Ręczny start szycia/ręczne szycie pedałem, następnie aktywacja 

automatycznego startu szycia po wciśnięciu pedału. 

Zakres wartości: WŁ/WYŁ 

  

 
7.2.6.6 

Długość szwu do momentu 

automatycznego startu szycia 

Ustawienie długości szwu w cm aż do momentu automatycznej 

zmiany na automatyczne start szycia. 

Zakres wartości: 1-30 cm 

 

 
 

 

7.12 

Zatrzymanie w szwie 

Ustawienie aż do  4 zatrzymań szycia w obrębie jednego szwu. Służy to np. w celu podłożenia etykiet w szwie. 

W tym celu maszyna zatrzymuje się w wybranym punkcie szwu i można ręcznie podłożyć m. in. etykietę. 

Następnie można ponownie uruchomić  automatyczny proces szycia ( S. 106). 

 

  

7.3 

Różnicowy transport dolny 

( S. 104) 
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5.14.10 Możliwości ustawień różnicowego transportu dolnego 

Parametry ustawienia 7.3 Różnicowego transportu 

dolnego. 

Ważne 

Podczas obróbki podszewki kolanowej oraz w celu wdawania 

podszewka kolanowa musi zawsze znajdować się na dole! 
 

Rys. 66: Możliwości ustawień różnicowego transportu dolnego 

④ ③ ② ① 
 
 

 

⑤ 

⑥ 
⑨ 

 

 

⑦ 

 

(1) - Odcinki szwu 1-5 

(2) - Długość szwu 

(3) - Parametry 

(4) - Numer programu 

(5) - Różnicowy transport dolny WŁ/WYŁ 

 
 
⑧ 

(6) - Grafika wdawania 

(7) - Wymiar referencyjny 

(8) - Wpis zmniejszonej prędkości i 

zmniejszona prędkość  WŁ/WYŁ 

(9) - Wdawanie 
 

Całą sekcję szwu można podzielić na maksymalnie 5 możliwych 

odcinków szwu (1). Dla każdego odcinka szwu można niezależnie ustawić 

parametry. 

• Długość szwu (2) ustawia się w jednostce miary: cm. 

• Wdawanie (9) można przełączyć WŁ/WYŁ. 

• Zmniejszoną prędkość szycia (8) można przełączyć WŁ/WYŁ. 

• Zmniejszoną prędkość szycia (8) ustawia się w jednostce: RPM i 

można ją zmienić tylko w granicach zakresu wartości. 

Aby wprowadzić długość szwu: 

1. Różnicowy transport dolny  przełącz na WŁ (5). 

 Ustawień w interfejsie rożnicowego tranportu dolnego można 

dokonywać tylko, gdy włączony jest Różnicowy transport 

dolny . 
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2. W odcinku szwu 1 (1) przyciśnij krótko wartość liczbową dla 
Długości szwu (2) . 

 Pole przełączy się na aktywne i otworzy się zintegrowana 
klawiatura. 

3. Wprowadź wybraną długość szwu (2) w aktywnym polu. 

4. Naciśnij Ok. 

 Wartość liczbowa zostanie zapisana i wyświetlenie z 
powrotem się zmieni. 

5. W odcinku szycia 1 (1), przełącz Wdawanie (9) na WŁ/WYŁ. 

 Jeśli pojawi się niebieskie pole, funkcja jest włączona. 

 Jeśli pojawi się szare pole, funkcja jest wyłączona. 

6. W odpowiednim odcinku szycia 1 (1), przełącz  
Zmniejszoną prędkość szycia (8) na WŁ/WYŁ. 

 Jeśli pojawi się niebieskie pole, funkcja jest włączona. 

 Jeśli pojawi się szare pole, funkcja jest wyłączona. 

7. Naciśnij i przytrzymaj aktywne pole  w Zmniejszonej 

prędkości szycia (8) . 

 Otworzy się zintegrowana klawiatura. 

8. Wprowadź wybraną prędkość szycia z przewidzianego zakresu 

wartości. 

9. Naciśnij Ok . 

 Wartość liczbowa zostanie zapisana i wyświetlenie 

powróci do poprzedniego interfejsu. 

10. Dla każdego odcinka szycia 1-5 (1) powtórz kroki działań 1-9. 

11. Naciśnij na symbol  . 

 Otworzy się strona parametrów programu. 
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5.14.11 Możliwości ustawień zatrzymania w szwie 

7.12 Zatrzymanie w szwie służy np. w celu podłożenia etykiet w 

szwie. W tym celu maszyna zatrzymuje się w wybranym punkcie szwu i 
możną ręcznie wsadzić m. in. etykietę. Następnie można ponownie 
rozpocząć automatyczny proces szycia. 

 
Rys. 67: Możliwości ustawień zatrzymania w szwie 

④ ③ ② ① 
 
 

 

⑤ 

 
⑥ 

 
⑦ 

 
(1) - Zatrzymanie 

szycia 1-3 

(2) - Długość szwu 

(3) - Parametry 

⑪ 

⑩ 

 
 

⑧ ⑨ 

(7) - Wymiar referencyjny 

(8) - Pozycja stopki 

(9) - Pozycja igły 

(4) - Numer programu 

(5) - Zatrzymanie w szwie 
Wł/Wył 

(6) - Grafika 

(10) - Miękki start prędkość szycia 

(11) - Miękki start długość szwu 

 

W całej sekcji szwu można ustawić maksymalnie aż 3 zatrzymania 

szycia (1). Daje to w rezultacie  4 odcinki szwu. Wymiar referencyjny (7) 

stanowi graficzną pomoc w celu rozpoznawania, jak są mierzone dane 

odcinki szwu. Ustawienie pozycji stopki (8)/pozycji igły (9) w górze /na 

dole na końcu szwu daje możliwość obracania materiału w obrębie szwu, 

bez konieczności aktywacji obcinania łańcuszka nici. Dla każdej długości 

(2) można niezależnie ustawić parametry. 

• Długość szwu (2) można przełączyć na WŁ/WYŁ. 

• Długość szwu (2) ustawia się w jednostce miary: cm i można ją 

zmieniać tylko wgranicach zakresu wartości. 

• Długość szwu miękkiego startu (11) można przełączyć WŁ/WYŁ. 

• Długość szwu miękkiego startu (11) ustawia się w jednostce miary: cm. 

• Prędkość szycia miękkiego startu (10) ustawia się w jednostce miary: 

RPM i można ją zmieniać tylko w granicach zakresu wartości. 

• Pozycję stopki (8) można przełączyć na końcu szwu na w górze/w 

dole. 

• Pozycję igły (9) można przełączyć na końcu szwu na w górze/w dole. 
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Aby wprowadzić długość szwu: 

1. Zatrzymanie w szwie przełącz na WŁ (5). 

 Ustawień w interfejsie zatrzymanie w szwie można 

dokonywać tylko, gdy Zatrzymanie w szwie jest włączone. 

2. W zatrzymaniu w szwie 1 (1) krotko naciśnij wartość liczbową dla 
długości szwu (2) . 

 Jeśli pojawi się niebieskie pole, to funkcja jest włączona. 

 Jeśli pojawi się szare pole, to funkcja jest wyłączona  

3. Naciśnij i przytrzymaj aktywną wartośc liczbową dla długości szwu (2). 

 Otworzy się zintegrowana klawiatura. 

4. Wprowadź wybraną długość szwu (2) w aktywnym polu. 

5. Naciśnij Ok . 

 Wartość liczbowa zostanie zapisana i wyświetlenie 

powróci do poprzedniego interfejsu. 

6. Krótko przyciśnij długość szwu miękkiego startu (11) . 

 Jeśli pojawi się niebieskie pole, to funkcja jest włączona. 

 Jeśli pojawi się szare pole, to fukcja jest wyłączona. 

7. Naciśnij i przytrzymaj aktywną wartość liczbową dla długości szwu 
miękkiego startu (11) . 

 Otworzy się zintegrowana klawiatura. 

8. Wprowadź wybraną długość szwu miękkiego startu w granicach 

zakresu wartości. 

9. Naciśnij Ok . 

 Wartość liczbowa zostanie zapisana i wyświetlenie 

powróci do poprzedniego interfejsu. 

10. Przyciśnij krótko prędkość szycia miękkiego startu (10) 

 Otworzy się zintegrowana klawiatura. 

11. Wprowadź wybraną prędkość szycia miękkiego staru w granicach 

zakresu wartości. 

12. naciśnij Ok . 

 wartość liczbowa zostanie zapisane i wyświetlenie z powrotem 
się zmieni wird. 

13. Włącz pozycję stopki na końcu szwu (8) w górze(niebieska)/w 
dole(szara). 

14. Włącz pozycję igły na końcu szwu (9) w górze(niebieska)/w 
dole(szara) . 

15. Dla każdego wybranego odcinka szwu 1-3 (1) powtórz kroki 

działań 1-14. 

16. Naciśnij na symbol . 

 Otworzy się strona parametrów programu. 
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5.15 Programowanie sekwencji 

Maszyna zawiera 40 sekwencji, które użytkownik może indywidualnie 

konfigurować z programami. 
 

Informacja 

Programowanie sekwencji pozwala użytkownikowi na usuwanie lub 

dodawanie programów z określonej sekwencji. 

Sekwencji nie można ani utworzyć ani usunąć kann. 
 

 

 

5.15.1 Interfejs programowania sekwencji 
 

Rys. 68: Interfejs programowania sekwencji (1) 

⑧ 
 
 
 
 

 

① 
 
 

 

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

(1) - Lista sekwencji 

(2) - Numer sekwencji 

(3) - Nazwa sekwencji 

(4) - Numer programu 

(5) - Nazwa programu 

(6) - Grafika szycia 

(7) - Przycisk: przejdź do parametrów 

programu 

(8) - Nazwa sekwencji z kolejnością 
programów 
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⑧ 

⑨ 

⑩ 

 

 
Rys. 69: Interfejs programowania sekwencji (2) 

(9) - Nazwa sekwencji  (10) - Wybór sekwencji 

 

Aby przejść do funkcji Programowanie sekwencji: 

• Na pasku stanu na stronie głównej wybierz kafelek nazwa 

sekwencji  (8) . 

1. Naciśnij na kafelek Nazwa sekwencji (8). 

 Otworzy się lista z Wyborem sekwencji (9). 

2. Naciśnij na symbol  . 

 Otworzy się interfesj Programowanie sekwencji. 

albo: 

• Za pomocą menu nawigacyjnego. 

1. Naciśnij na symbol  do nawigacji 

 Otworzy się interfejs do nawigacji. 
 

Rys. 70: Interfejs programowanie sekwencji (3) 

(11) - Programowanie sekwencji 
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2. Naciśnij na Programowanie sekwencji (10) . 

 Otworzy się interfejs Programowanie sekwencji. 

 
 

5.15.2 Programy w sekwencji 

Podgląd programów w aktywnej sekwencji. 
 

Rys. 71: Programy w sekwencji 

③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) - Sekwencja 

(2) - Programy 

(3) - Sekwencja 

 

Na liście sekwencji dana sekwencja (1) jest aktywna. Po prawej stronie 

wyświetlona jest sekwencja (3) razem z całą kolejnością programów. 

Wszystkie programy (2) są pod nią wymienione. 

 
 

5.15.3 Dodawanie programów do sekwencji 
 

Informacja 

Sekwencja nigdy nie może być pusta, musi zawierać co najmniej jeden 

program. 

Sekwencja może zawierać maksymalnie 14 programów. 

Jednocześnie można dodać kilka programów. 

Widok siatki zawiera oznaczenia kolorów dla programów. Oznaczenia 

kolorów mogą być pomocne podczas wyboru programów (zobacz tabelę 

oznaczeń kolorów w widoku siatki). 
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Oznaczenia kolorów w widoku siatki 
 

 

 

Używany w jednej/wielu sekwencjach 

 

 

Używany w aktualnej sekwencji  

 

 

Zmodyfikowany, ale nie używany w żadnej sekwencji. 

 

 

Nie modyfikowany i nie używany. 

 

 
Rys. 72: Dodawanie/usuwanie programów (1) 

(1) - Sekwencja 

 

Aby dodać programy do sekwencji: 

1. Wybierz pożądaną sekwencję (1) na liście sekwencji. 

 Sekwencja (1) zostanie przełączona na aktywną. 

2. Naciśnij na symbol  . 

 Otworzy się interfejs z podglądęm programów w widoku 

siatki (3) ze wszystkimi 200 programami. 

 W widoku siatki (3) widoczny jest tylko numer programu (4) . 
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⑧ 

Rys. 73: Dodawanie/usuwanie programów (2) 

 
 

(2) - Symbol 

(3) - Widok siatki 

(4) - Numer programu 

(5) - Widok listy 

(6) - OK 

(7) - Symbol 
 

3. Symbol (2) umożliwia użytkownikowi przejście do widoku listy (5). 

 Widok listy (5) pokazuje numer programu (4), nazwę oraz 

grafikę szycia. 

4. Symbol (7) umożliwia użytkownikowi powrót do 

widoku siatki (3) . 

5. Wybierz program. 

 Wybrany program zostanie przełączony na aktywny. 

6. Naciśnij OK . 

 Program zostanie przejęty i wyświetlenie z powrotem się 
zmieni. 

 
Rys. 74: Dodawanie/usuwanie programów (3) 

(8) - Program 
 

 Dodany program (8) pojawi się także na liście programów. 

 
 

5.15.4 Usuwanie programu z sekwencji 

Gdy użytkownik próbuje dodać do sekwencji więcej niż 14 programów  

pojawi się ostrzeżenie  . Wymaga ono usunięcia istniejących już 

programów, aby móc dodać nowe programy! 

② ⑦ ⑥ 

③ ④ ⑤ 
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Aby usunąć program z sekwencji: 

1. Wybierz na liście sekwencji program (1), który ma zostać usunięty. 

 Program (1) zostanie przełączony na aktywny. 
 

Rys. 75: Usuwanie programu z sekwencji 

③ 

② 
 

① 
 
 

 

 

(1)   - Program (2)    - Symbol 

(3)    - Symbol 

 

2. Krótko przyciśnij symbol (2)  . 

 Program (1) zostanie usunięty z aktualnej sekwencji. 

 

Aby usunąć wszystkie programy z sekwencji: 

1. Przytrzymaj dłużej symbol (2)  . 

 Pojawi się ostrzeżenie  Potwierdź „Usuń wszystkie“! 
Sekwencja powinna zawierać co najmniej jeden 

program.Kliknij „Usuń wszystkie“,aby usunąć 

wszystkie programy i dodać nowe, albo kliknij  

„Przerwij“ aby wrócić. 

2. Naciśnij Przerwij/Usuń wszystkie. 

 Przerwij: użytkownik powróci do interfejsu 

Programowanie sekwencji. 

 Usuń wszystkie: Pojawi się ostrzeżenie  Usunięto  

ostatni program . 

3. Naciśnij Dodaj nowy program. 

 Otworzy się widok siatki programów. 

4. Wybierz program, który ma zostać dodany ( S. 110). 

5. Naciśnij OK . 

 Program zostanie przejęty i wyświetlenie z powrotem się 
zmieni. 

 
 

5.15.5 Pozycja programu 

Kolejność programów w sekwencji można szybko przesunąć w 

górę/w dół. 
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Rys. 76: Pozycja programu 

(1)   - Program (2) - Program 

 

Aby przesunąć program: 

1. Wybierz program (1), który ma zostać przesunięty. 

 Program (1) jest przełączony na aktywny. 

2. Naciśnij i przytrzymaj dłużej program (1). 

 Program (2) oderwie się z listy. 

3. Przeciągnij palcem program (2) w górę/w dół. 

4. Na wybranej pozycji oderwij palec. 

 Program (2) zostanie wklejony na nowej pozycji. 

 

5.15.6 Wyszukiwanie sekwencji 

Gdy użytkownik znajduje się w interfejsie Programowanie 

sekwencji może wyszukiwać konkretne dostępne numery albo nazwy 
sekwencji. 

Aby przejść do funkcji wyszukiwania sekwencji . 
 

1. Naciśnij na symbol  w celu nawigacji. 

 Otworzy się interfejs z polem wyszukiwania na liście 

sekwencji, podgląd kolejności programu oraz zintegrowana 

klawiatura. 

•  Nazwę sekwencji albo numer sekwencji można wpisać w polu 

wszysukiwania za pomocą klawiatury. 

• Przewijając można wybrać sekwencję bezpośrednio. 

 Sekwencja pojawia się i jest na niebieskim tle. 

2. Naciśnij na Zamknij. 

3. Zakończ wyszukiwanie sekwencji za pomocą symbolu  . 

 Pojawi się interfejs Programowanie sekwencji 
( S. 108). 

 
 

5.15.7 Kopiowanie sekwencji 

Opcja ta pozwala użytkownikowi na skopiowanie treści jednej sekwencji 

do innej lub wielu sekwencji. 
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Aby skopiować sekwencję. 

1. Na liście sekwencji wybierz sekwencję, która ma zostać skopiowana. 

 Sekwencja będzie na niebieskim tle. 

2. Naciśnij na symbol   . 

 Pojawi się okno, w którym wyświetlają sie wszystkie 

sekwencje łącznie z programami. 

3. Wybrany wariant przełącz na aktywny za pomocą symbolu . 

4. Potwierdź OK . 

 Pojawi się ostrzeżenie  Proszę potwierdzić 

kopiowanie. Sekwencja z (np.) S28 zostanie 
skopiowana i nie może być przywołana! 

5. Naciśnij Przerwij /Skopiuj sekwencję . 

 Przerwij: użytkownik wróci do interfejsu 

Programowanie sekwencji. 

 Skopiuj sekwencję: pojawi się ostrzeżenie  

Skopiowane- Sekwencja skopiowana pomyślnie. 

6. Naciśnij OK . 

 Kolejność programu zostanie skopiowana do nowej 

sekwencji, wyświetlenie powróci do poprzedniego interfejsu. 

Ważne 

Skopiowana kolejność programów zawiera również swoją konfigurację 

szybkiego dostępu! 

 

 
5.16 Szybki dostęp 

Szybki dostęp składa się z siatki dla 3x3 kafelków rozdzielonej na trzech 

stronach. Tym samym do dyspozycji jest 27 wolnych miejsc. Potrzebne 

parametry można indywidualnie pogrupować i dopasować do programów 

w jednej sekwencji. 

 
 

5.16.1 Konfiguracja przycisków szybkiego dostępu 

Opcja ta pozwala użytkownikowi na skonfigurowanie przycisków 

szybkiego dostępu na ekranie głównym. 

Ważne 

Żeby można było wykorzystać parametry do szybkiego dostępu, trzeba 

je najpierw przełączyć w konfiguracji maszyny na WŁ! 

Nie każde pole w siatce musi być koniecznie obłożone. 
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Aby przejść do konfiguracji przycisków szybkiego dostępu: 

1. Wywołaj interfejs Programowanie sekwencji. 

• Na pasku stanu na stronie głównej wybierz kafelek nazwa 

sekwencji ( S. 108). 

• Za pomocą menu nawigacyjnego ( S. 108). 

2. W interfejsie Programowanie sekwencji naciśnij na  das 

symbol  . 

 Otworzy się interfejs konfiguracji Przycisków szybkiego  

dostępu. 
 

Rys. 77: Konfiguracja przycisków szybkiego dostępu (1) 

(1)    - Kafelek z czerwonym cieniem (2) - dolny pasek 

 

Jeżeli parametry w konfiguracji maszyny nie są wybrane i są nieaktywne, 
to na ekranie głównym nie są one wyświetlane w formie kafelków. W 

interfejsie Przycisków szybkiego dostępu dany kafelek wyświetla 

się z czerwonym cieniem (1). 

Gdy kafelek z czerwonym (1) zostanie przeciągnięty i upuszczony na 
dolny pasek (2) zostanie on przełączony na: nie widoczny dla 

użytkownika. 



Programowanie Commander Pro 

Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 117 

 

 

Rys. 78: Konfiguracja przycisków szybkiego dostępu (2) 

 
 

 

③ 
⑥

 

④ 
 
 
 

 
 
 

(3) - Siatka ekranu głównego 

(4) - Pasek (możliwych kafelków) 

⑤ 

(5) - przeciągnij i upuść (funkcja Drag 

& Drop) 

(6) - Kafelki 
 

Wszystkie aktywne parametry są zawarte na dolnym pasku jako 

kafelki (6). 

Aby skonfigurować kafelki do szybkiego dostępu: 

1. Przesuwająć w prawo/w lewo po pasku (4), wyszukaj wybrany 

kafelek (6). 

2. Przytrzymaj dłużej kafelek (6) na pasku (4). 

 Kafelek (6) oderwie się z paska (4). 

3. Przesuwaj kafelki (6) przeciągając i upuszcając (5) z paska (4) do 

siatki (3) na wybraną pozycję. 

4. Albo odwrotnie: Przesuwaj kafelki (6) przeciągając i upuszczając 

(5) z siatki (3) na pasek (4). 

5. Powtarzaj proces tak długo, aż wszystkie kafelki pozostaną na 

wybranej pozycji. 

6. Naciśnij na symbol . 

7. Ustawienia zostaną przejęte i wyświetlenie powróci do 

Programowania sekwencji. 

 

 
5.17 Używanie ręcznego transferu danych 

Tutaj można wymieniać dane pomiędzy maszyną (dokładniej panelem 

obsługi ) i pamięcią przenośną USB. 

W 1.7 Ręcznym transferze danych  można wybrać różne 
opcje. 

• Eksportowanie danych 

• Importowanie danych 
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Importować ani eksportować nie może użytkownik Default User. 

Do tego procesu użytkownik musi się zalogować jako Technik  
( S. 81). 

Pamięć przenośna USB służy do przenoszenia i przechowywanie 

oprogramowania maszyny. Zaleca się używania pamięci przenośnej USB, 

która została zakupiona w firmie Dürkopp Adler. 

Za pomocą pamięci przenośnej USB można przenosić dane 

programów i parametrów również na inne maszyny. 

 
 

5.17.1 Eksportowanie danych 

Aby eksportować dane: 

1. Podłącz pamięć przenośną USB do panelu obsługi. 

2. Naciśnij na symbol  w celu nawigacji 

 Otworzy się interfejs do nawigacji. 
 

Rys. 79: Eksportowanie danych (1) 

(1) - Ustawienia 

 

3. Naciśnij na Ustawienia  (1). 

 Otworzy się interfejs ustawień. 
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④ 

⑤ 

Rys. 80: Eksportowanie danych (2) 

(2) - Symbol ręcznego transferu danych (3) - Eksport 

 

4. Naciśnij symbol  Ręczny transfer danych  (2) . 

 Po prawej otworzy się interfejs Ręcznego trans- 

feru danych. 

5. Naciśnij na Eksport (3) . 

 Po prawej otworzy się lista eksportowa (4) wraz z danymi 
aplikacji (5). 

 
Rys. 81: Eksportowanie danych (3) 

(4)   - Lista eksportowa (5) – Dane aplikacji 

 

6. Wybierz i naciśnij plik z danymi aplikacji (5). 

 Otworzy się okno miejsce docelowe eksportu (6). 
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Rys. 82: Eksportowanie danych (4) 

⑥ 
 
 

⑦ 

⑧ ⑨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) - Okno miejsce 

docelowe eksportu 

(7) - Przerwij 

 
(8) - przełącz na aktywny 

(9) - następna strona 

 

7. Przełącz miejsce docelowe eksportu na aktywne (8) 

8. Naciśnij na przerwij (7) . 

 Wyświetlenie powróci do poprzedniego eksportu. 

9. Naciśnij na następną stronę (9) . 

 Proces eksportowania trwa. 

 Interfejs wybranego pliku z danymi aplikacji (5): 

• Program (10) 

• Sekwencja (15) 

• Parametry globalne 

• Konfiguracja maszyny 

• Dane logowania 

• Multimedia klienta 

• Multimedia producenta - wybierz 

otworzy się. 



Programowanie Commander Pro 

Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 121 

 

 

⑱ ⑲ 

Rys. 83: Eksportowanie danych (5) 

⑩ 

⑪ 

⑫ 
⑰ 

⑬ ⑯ 

⑭ 

 
⑮ 

 
 
 
 
 

(10) - Plik z danymi aplikacji 
programu 

(11) - wstecz 

(12) - wybierz wszystko 

(13) - przełącz na aktywny 

 
(14) - następna strona 

(15) - Plik z danymi aplikacji sekwencji 

(16) - Plik 

(17) - eksportowanie 

 

10. Wybierz i przełącz na aktywne (13) jeden/więcej plików (16). 

• Za pomocą wybierz wszystkie  przełączone na aktywne 
(13) zostaną wszystkie istniejące w oknie pliki (16). 

• Poszczególne pliki (16) można ponownie przełączyć na nieaktywne. 

11. W pliku z danymi aplikacyjnymi sekwencji (15) użytkownik może 

Nacisnąć na następną stronę (14). 

 Kolejne pliki (16) można przełączyć na aktywne (13). 

12. Naciśnij na wstecz (11) 

 Wyświetlenie powróci do poprzedniego interfejsu. 

13. Naciśnij na eksportuj (17). 

 Otworzy się nowe okno (18). 
 

Rys. 84: Eksportowanie danych (6) 

(18) - Okno (19) - Symbol 

 

14. Pojawi się symbol (19). 

 Transfer jest ukończony pomyślnie 
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① 

③ 

② 

5.17.2 Importowanie danych 

Aby zaimportować dane: 

1. Podłącz pamięć przenośną USB do panelu obsługi. 

2. Naciśnij na symbol  w celu nawigacji 

 Otworzy się interfejs do nawigowania. 
 

Rys. 85: Importowanie danych (1) 

(1) - Ustawienia 

 

3. Naciśnij na Ustawienia (1). 

 Otworzy się interfejs ustawień. 
 

Rys. 86: Importowanie danych (2) 

(2) - Symbol ręcznego transferu danych (3) - Import 

 

4. Naciśnij symbol Ręczny transfer danych (2). 

 Po prawej otworzy się interfejs Ręcznego transferu 

danych. 

5. Naciśnij na Import (3). 

 Po prawej otworzy się lista importowa (4) wraz z danymi 
aplikacji (5). 
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④ 

⑤ 

Rys. 87: Importowanie danych (3) 

(4)   - Lista importowa (5) - Dane aplikacji 

 

6. Wybierz i naciśnij plik z danymi aplikacji (5). 

 Otworzy się okno ze źródłem importu (6). 
 

Rys. 88: Importowanie danych (4) 

⑥ 
 
 

⑦ 

⑧ ⑨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) - Okno żródła importu 

(7) - przerwij 

 
(8) - przełącz na aktywny 

(9) - następna strona 
 

7. Przełącz źródło importu na aktywne (8) 

8. Naciśnij na przerwij (7). 

 Wyświetlenie powróci do poprzedniego interfejsu. 
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9. Naciśnij na następną stronę (9). 

 Proces importowania trwa. 

 Interfejs wcześniej wybranego pliku z danymi aplikacji (5) 

• Program (10) 

• Sekwencja (15) 

• Parametry globalne 

• Konfiguracja maszyny 

• Dane logowania 

• Multimedia klienta 

• Multimedia producenta - wybierz 

otworzy się. 

Rys. 89: Importowanie danych (5) 

⑩ 

⑪ 

⑫ 
⑰ 

⑬ ⑯ 

⑭ 

 
⑮ 

 
 
 
 
 

(10) - Plik z danymi aplikacji 
programu 

(11) - wstecz 

(12) - wybierz wszystko 

(13) - przełącz na aktywny 

 
(14) - następna strona 

(15) - Plik z danymi aplikacji sekwencji 

(16) - Plik 

(17) - importowanie 

 

10. Wybierz i przełącz na aktywne (13) jeden/więcej plików (16). 

• Za pomocą wybierz wszystko przełączone na aktywne (13) 
zostaną wszystkie dostępne pliki w oknie (16). 

• Poszczególne plik (16) można ponownie przełączyc na nieaktywne. 

11. W pliku z danymi aplikacji sekwencji (15) użytkownik może nacisnąć  

na następną stronę (14). 

 Dalsze pliki (16) można przełączyć na aktywne (13). 

12. Naciśnij na wstecz (11)  

 Wyświetlenie powróci do poprzedniego interfejsu. 

13. Naciśnij na importowanie (17). 

 Otworzy się okno potwierdź (18). 
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⑱ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

Rys. 90: Importowanie danych (6) 

(18) - Okno potwierdź 

 

 Użytkonik otrzyma następującą informację: 

W wyniku importu następujących plików istniejące 

programy zostaną w razie potrzeby nadpisane. 

Rys. 91: Importowanie danych (7) 

(19) - importowanie 

 

Gdy użytkownik znajduje się w pliku z aplikacjami (5) sekwencji (15), to 

dodatkowo otrzyma następującą informację: 

Konfiguracja ikony szybkiego dostępu zostanie 

skopiowana tylko wtedy, gdy na obu maszynach dostępna 

jest taka sama wersja oprogramowania. 

14. Naciśnij na Importowanie (19). 

 Otworzy się nowe okno. 
 

Rys. 92: Importowanie danych (8) 

(20) - Symbol 

 

15. Pojawi się symbol (20). 

 Transfer jest zakończony pomyślnie  
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Ważne 

Po imporcie restartuj panel obsługi, aby sprawdzić, czy wszystkie 

zaimportowane konfiguracje są kompatybilne. 

 

 
5.18 Aktualizacja oprogramowania panelu obsługi 

 
Należy przestrzegać kolejności aktualizacji oprogramowania i 

panelu obsługi: 

1. Wykonaj aktualizację panelu obsługi. 

2. Wykonaj aktualizację sterowania. 
 

W celu aktualizacji oprogramowania potrzebna jest pamięć przenośna USB. 

Gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania, można ją pobrać pod 

adresem www.duerkopp-adler.com  i nagrać za pomocą pamięci 

przenośnej USB (zaleca się używanie pamięci przenośnej USB 

zakupionej w firmie Dürkopp-Adler). Wszystkie ustawienia maszyny 

zostaną przy tym zachowane. 
 

Informacja 

Dla bezpieczeństwa Państwa danych zalecamy: 

• Przed wykonaniem aktualizacji oprogramowania zabezpieczyć 

swoje dane programów i utworzyć kopię zapasową ( 

S. 118). 

• W celu pobrania nowej wersji użyć pustej pamięci przenośnej USB. 
 

 

Aby wykonać aktualizację oprogramowania: 

1. Pobierz aktualną/wybraną wersję oprogramowania ze strony głównej  

Dürkopp-Adler. 

2. Zapisz wersję oprogramowania na pamięci przenośnej USB. 

3. Wetknij pamięć przenośną USB do gniazda w panelu obsługi. 

4. Naciśnij na symbol  w celu nawigowania 

 Otworzy się interfejs do nawigowania. 

Ważne 

Do wykonania tego procesu uąytkownik musi być zalogowany 
jako Technik ( S. 81) 

http://www.duerkopp-adler.com/
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① 

② 

Rys. 93: Wykonywanie aktualizacji oprogramowania (1) 

(1) - Ustawienia 
 

5. Naciśnij na Ustawienia (1). 

6. Otworzy się interfejs ustawień. 

7. W menu Ustawienia (1), naciśnij opcję Aktualizacja 

oprogramowania 

 Pojawi się okno z plikami (2) pamięci przenośnej USB. 
 

Rys. 94: Wykonywanie aktualizacji oprogramowania (2) 

(2) - Plik 
 

8. Wybierz plik (2) aktualizacji oprogramowania. 

 Pojawi się kolejne okno. 

9. Aby rozpocząć aktualizację oprogramowania, naciśnij na przycisk  

Rozpocznij aktualizację. 

10. Odczekaj, aż pokaże się polecenie, że można usunąć pamięć 

zewnętrzną USB/restartować panel obsługi. 

11. Po restartowaniu panelu obsługi maszyna jest ponownie gotowa 

do pracy. 

12. Teraz można usunąć pamięć przenośną USB. 
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Ważne 

Jeśli nie można było restartować panelu obsługi, to konieczna jest 

aktualizacja sterowania za pomocą przewidzianego w tym celu klucza 

sprzętowego z firmy Dürkopp Adler. 
 

Rys. 95: Klucz sprzętowy 

 
 

 
 
 
 

5.19 Aktualizacja oprogramowania sterowania 

 
Należy przestrzegać kolejności aktualizacji panelu obsługi i 

aktualizacji panelu sterowania: 

1. Wykonaj aktualizację oprogramowania panelu obsługi. 

2. Wykonaj aktualizację oprogramowania sterowania. 
 

Możliwe jest wykonanie aktualizacji oprogramowania DAC 

basic/classic oraz standardowych parametrów maszyny. 

W celu aktualizacji oprogramowania sterowania potrzebny jest klucz 

sprzętowy oraz oddzielny program Dongle Copy. 

Akcesoria te są dostępne na stronie głównej www.duerkopp- adler.com 
 

Informacja 

W celu bezpieczeństwa Państwa danych zalecamy: 

• Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania 

zabezpieczyć swoje dane programów i utworzyć kopię 

zapasową ( S. 118). 
 

 

Podczas aktualizacji oprogramowania sterowania należy 

przestrzegać następującej kolejności:: 

1. Sprawdzić zainstalowaną wersję oprogramowania ( S. 129). 

2. Wyłączyć sterowanie ( S. 129). 

3. Pobrać nową/wybraną wersję oprogramowania ze strony głównej 

Dürkopp-Adler Home. 

4. Wykonać aktualizację oprogramowania sterowania ( S. 
130). 
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5.19.1 Sprawdzanie wersji 

Aby sprawdzić zainstalowaną wersję oprogramowania: 
 

1. Naciśnij na symbol  w celu nawigacji. 

 Otworzy się interfejs do nawigowania. 
 

Rys. 96: Aktualizacja oprogramowania sterowania (1) 

(1) - Ustawienia 

 

2. Naciśnij na Ustawienia (1). 

 Interfejs ustawień otworzy się. 

3. W menu Ustawienia (1), naciśnij opcję 

Informacje         . 

 Po prawej stronie w podmenu zostaną wyświetlone różne 

ikony ( S. 61). 

4. Naciśnij na Ikonę wersji oprogramowania. 

 Pojawi się wyświetlenie wersji oprogramowania panelu 
sterowania. 

 Pojawi się wyświetlenie wersji oprogramowania maszyny. 

 
 

5.19.2 Wyłączanie sterowania 

Sterowanie można wyłączyć w celu wykonania aktualizacji. 

Ważne 

Nie należy wykonywać aktualizacji, jeśli zainstalowana wersja jest 

nowsza niż na kluczu sprzętowym. 

 

  WSKAZÓWKA  

Wersję na kluczu sprzętowym można wyświetlić za 

pomocą programu Dongle Copy. 
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5.19.3 Wykonywanie aktualizacji oprogramowania 
 

  OSTROŻNIE  

Nadpisanie zainstalowanej wersji przez klucz 

sprzętowy! 

Utrata danych. 

Przed wykonaniem aktualizacji należy sprawdzić 

wersję oprogramowania. 

 

Ważne 

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy się upewnić, że wyłączone jest 

sterowanie ( S. 129). 

Aby wykonać aktualizację: 

1. Wetknij klucz sprzętowy z pobranym oprogramowaniem do 
sterowania. 

2. Włącz sterowanie. 

 Obydwie diody  LED przy sterowaniu (POWER oraz 

MESSAGE)  migają. 

 Po ukończeniu aktualizacji, zgaśnie miganie obydwóch diod 

LEDs przy sterowaniu. 

• Dioda POWER-LED świeci się na zielono. 

• Dioda MESSAGE-LED jest wyłączona. 
 

  OSTROŻNIE  

Usterka działania sterowania w wyniku zbyt 

wczesnego usunięcia klucza sprzętowego! 

Utrata danych. 

Usunąć klucz sprzętowy dopiero po wyłączeniu 

maszyny. 

 

3. Po aktualizacji wyłącz maszynę przełącznikiem 

głównym ( S. 15) i odczekaj do wygaśnięcia 

listwy oświetleniowej LED ( S. 45) przy panelu 

obsługi. 

4. Usuń klucz sprzętowy Dongle. 

5. Ponownie włącz maszynę przełącznikiem głównym ( S. 15). 

 Maszyna uruchomi się. 

 Ekran startowy wyświetli się. 

6. Na dotykowym wyświetlaczu za pomocą interfejsu  

Ustawienia ( S. 57)w Informacjach (S. 61)  

sprawdź Wersję oprogramowania. 
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OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 

6 Konserwacja 
 

Ryzyko obrażeń przez ostre elementy! 

Możliwe przekłucie i przecięcie. 

Podczas wszystkich prac konserwacyjnych 

należy najpierw wyłączyć maszynę lub 

przełączyć w tryb nawlekania. 

 
 

Ryzyko obrażeń w wyniku ruchomych 

części! 

Możliwe zmiażdżenie. 

 Podczas wszystkich prac konserwacyjnych 

należy najpierw wyłączyć maszynę lub 

przełączyć w tryb nawlekania. 
 

W tym rozdziale opisane są prace konserwacyjne, które należy 

regularnie wykonywać, w celu przedłużenia żywotności maszyny oraz 

utrzymania jakości szycia. 

Dalsze prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie 

wykwalifikowany personel techniczny. 

 
Okresy konserwacji 

 

Prace do wykonania Roboczogodziny 

8 40 160 500 

Głowica maszyny 

Usuwanie pyłu szwalniczego i resztek nici 
   

Kontrola poziomu oleju  


  

Pierwsza wymiana oleju    

Kolejna wymiana oleju co 2 lata 

Skrzynka sterownicza 

Usuwanie pyłu szwalniczego i resztek nici 
   

Urządzenie odsysające  

Opróżnianie zbiornika 
   

Usuwanie pyłu szwaln. i resztek nici pod blachą poślizgu     

System pneumatyki 

Kontrola poziomu wody w regulatorze ciśnienia 
   

Czyszczenie wkładu filtra w jednostce koserwacyjnej.    


Kontrola szczelności systemu 
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WARNUNG 

WSKAZÓWKA 

WSKAZÓWKA 

6.1 Czyszczenie 

 

Ryzyko obrażeń przez latające cząsteczki! 

Latające cząsteczki mogą trafić do oczu i 

spowodować obrażenia. 

Należy nosić okulary ochronne. 

Trzymać pistolet sprężonego powietrza w tak, 

żeby cząsteczki nie latały w pobilżu osób. 

Należy zwracać uwagę, żeby żadne cząsteczki ni 

wleciały do miski olejowej. 

 
 

Straty materialne przez zabrudzenie! 

Pył szwalniczy i resztki nici mogą wpływać na działanie 

maszyny. 

Czyścić maszynę zgodnie z opisem. 

 
 

Straty materialne przez środki zawierające rozpuszczalnik! 

Śrdoki zawierające rozpuszczalnik uszkadzają lakier. Używać do 

czyszczenia tylko środków nie zawierających rozpuszczalnika. 
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OSTROŻNIE 

WSKAZÓWKA 

 

Rys. 97: Czyszczenie 
 

  
(1) - Prowadniki nici 

(2) - Pod blachą poślizgu tkaniny 

 

Aby wyczyścić maszynę: 

(3) - Zbiornik odsysania 

1. Wyłącz maszynę przełącznikiem głównym. 

2. Cały obszar wokół prowadników nici (1) wydmuchaj za pomocą 

pistoletu na sprężone powietrze. 

3. Cały obszar pod blachą poślizgu tkaniny (2) wydmuchaj za pomocą 

pistoletu na sprężone powietrze. 

4. Zdejmij i opróżnij zbiornik odsysania (3). 

 

 
6.2 Smarowanie 

 

Ryzyko obrażeń przez kontakt z olejem! 

Olej w kontakcie ze skórą może wywołać wysypkę. 

Należy unikać kontaktu oleju ze skórą. 

Gdy olej dostanie się na skórę, należy dokładnie 

przemyć obszar skóry. 

 
 

Straty materialne przez niewłaściwy olej! 

Złe rodzaje oleju mogą wywołać uszkodzenie maszyny. Używać 

tylko oleju, który spełnia wymogi z instrukcji. 

③ 

① 

② 
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④ 

③ 

② 

 

  UWAGA  

Skażenie środowiska olejem! 

Olej jest substancją szkodliwą i nie może 

trafić do kanalizacji lub gleby. 

Zużyty olej należy starannie zebrać. 

Zużyty olej oraz części maszyny pokryte olejem 

należy zutylizować zgodnie z krajowymi 

przepisami. 

 

Maszyna jest wyposażona w centralne smarowanie. Miejsca łożysk są 

zaopatrywane ze zbiornika oleju. 

Informacje dotyczące uzupełniania oraz specyfikacja oleju, który 

należy stosować, są opisane w oddzielnie załączonej instrukcji 

obsługi producenta głowicy szyjącej ( Instrukcja obsługi 

głowicy maszyny). 

• Mobile Velcocite Oil No10 
 

6.2.1 Kontrola smarowania głowicy maszyny 
 

Rys. 98: Kontrola smarowania głowicy maszyny 
 

(1) - Wziernik 

(2) - Oznaczenie poziomu 
minimalnego 

 

Właściwa regulacja 

(3) - Poziom oleju 

(4) - Oznaczenie poziomu maksymalnego 

Poziom oleju (3) znajduje się pomiędzy oznaczeniem poziomu  

minimalnego (2) a oznaczeniem poziomu maksymalnego (4). 

 
Aby sprawdzić smarowanie głowicy maszyny: 

1. Codziennie kontroluj poziom oleju (3) na wzierniku (1). 

2. Uzupełnij olej, gdy poziom oleju (3) dojdzie do/spadnie poniżej 

oznaczenia poziomu minimalnego (2) ( Instrukcja obsługi 

głowicy maszyny). 
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6.3 Konserwacja systemu pneumatyki 

 

6.3.1 Regulacja ciśnienia roboczego 
 

  WSKAZÓWKA  

Straty materialne w wyniku niewłaściwej regulacji! 

Złe ciśnienie robocze może spowodować uszkodzenie maszyny. 

Należy zabezpieczyć, żeby maszyna pracowała tylko przy 

własćiwie ustawionym ciśnieniu roboczym. 

Właściwa regulacja 

Dopuszczalne ciśnienie robocze jest podane w Rozdziale Dane 

Techniczne ( S. 159) 1) Ciśnienie robocze nie może odbiegać 

o więcej niż ±0,5 bar. 

Ciśnienie robocze należy sprawdzać codziennie. 
 

Rys. 99: Regulacja ciśnienia roboczego 

 
(1)   - Regulator ciśnienia (2) - Manometr 

 
 

Aby wyregulować ciśnienie robocze: 

1. Pociągnij do góry regulatr ciśnienia (1). 

2. Obracaj regulatorem ciśnienia, do momentu aż manometr (2) 

wskaże właściwe ustawienie: 

• Większe ciśnienie = obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

• Mniejsze ciśnienei = obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara 

3. Dociśnij w dół regulator ciśnienia (1). 

① 

② 
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6.3.2 Spuszczanie skroplin 
 

  WSKAZÓWKA  

Straty materialne w wyniku dużej ilości wody! 

Zbyt duża ilość wody może spowodować uszkodzenie maszyny. 

W razie potrzeby należy spuścić wodę. 

 

W separatorze wody (2) regulatora ciśnienia zbierają się skropliny. 

Właściwa regulacja 

Skropliny nie mogą sięgać aż do wkładu filtra (1). Codziennie należy 

kontrolować poziom wody w separatorze wody (2). 

Rys. 100: Spuszczanie skroplin 
 

 
(1) - Wkład filtra 

(2) - Separator wody 

 

Aby spuścić skropliny: 

(3) - Śruba spustowa 

1. Odłącz maszynę z sieci sprężonego powietrza. 

2. Podstaw zbiornik pod śrubę spustową (3). 

3. Całkowicie wykręć śrubę spustową (3). 

4. Wypuść wodę do zbiornika. 

5. Przykręć śrubę spustową (3). 

6. Podłącz maszynę do sieci sprężonego powietrza. 

① 

② 
③ 
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② 
③ 

6.3.3 Czyszczenie wkładu filtra 
 

  WSKAZÓWKA  

Uszkodzenie lakieru przez środki czyszczące zawierające 

rozpuszczalniki! 

Środki zawierające rozpuszczalniku uszkadzają filtr. 

Do mycia miski oleju należy używać tylko środków nie 

zawierających rozpuszczalników. 

 

 

Rys. 101: Czyszczenie wkładu filtra 

 
 
 
 

 

(1) - Wkład filtra 

(2) - Separator wody 

(3) - Śruba spustowa 

 
 

Aby wyczyścić wkład filtra: 

1. Odłącz maszynę z sieci sprężonego powietrza. 

2. Spuść skropliny ( S. 136). 

3. Odkręć separator wody (2). 

4. Odkręć wkład filtra (1). 

5. Wydmuchaj wkład filtra (1) pistoletem na sprężone powietrze. 

6. Wymyj miskę olejową benzyną czyszczącą. 

7. Przykręć wkład filtra (1). 

8. Przykręć separator wody (2). 

9. Przykręć śrubę spustową (3). 

10. Podłącz maszynę do sieci sprężonego powietrza. 
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6.4 Lista części 

Listę części można zamówić w firmie Dürkopp Adler. W celu dalszych 

informacji zapraszamy do odwiedzin naszej strony:www.duerkopp-

adler.com 
 

 

http://www.duerkopp-adler.com/
http://www.duerkopp-adler.com/
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7 Instalacja 
 

Ryzyko obrażeń przez tnące elementy! 

Podczas rozpakowywania i instalacji możliwe jest 

przecięcie. 

Instalować maszynę może tylko wykwalifikowany 

personel techniczny. 

Należy nosić rękawice ochronne. 

 
 

Ryzyko obrażeń przez ruchome 

elementy! 

Podczas rozpakowywania i instalacji możliwe jest 

zmiażdżenie. 

Instalować maszynę może tylko wykwalifikowany 

personel techniczny. 

 Należy nosić rękawice ochronne. 

 

 

7.1 Sprawdzanie zakresu dostawy 

Zakres dostawy jest uzależniony od zamówienia. Po otrzymaniu należy 

sprawdzić, czy zakres dostawy jest prawidłowy. 

 

 
7.2 Usuwanie zabezpieczeń transportowych 

Przed rozpoczęciem instalacji należy usunąć wszystkie zabezpieczenia 
finansowe: 

• Folie ochronne 

• Taśmy zabezpieczające przy stojaku nici i stelażu 

• Taśmę zabezpieczającą przy układarce zrzutowej 
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OSTROŻNIE 

7.3 Regulacja wysokości roboczej 

 

Ryzyko obrażeń przez ruchome 

elementy! 

Podczas luzowania śrub przy żerdziach stelażu blat 

stołu może obsunąć się pod własnym ciężarem. 

Możliwe zmiażdżenie. 

Podczas luzowania śrub, należy uważać, żeby nie 

zakleszczyć rąk. 

 
 

Ryzyko uszkodzenia uładu 

mięśniowo-szkieletowego w wyniku 

niewłaściwej regulacji! 

Układ mięśniowo-szkieletowy osób obsługujących 

może zostać uszkodzony w wyniku 

nieprzestrzegania wymogów ergonomii. 

Wysokość robocą należy dostosować do 

wymiarów osoby obsługującej maszynę. 

 

 

Rys. 102: Regulacja wysokości roboczej (1) 

 
 

① 
 
 
 
 
 
 

 

③ 

② 

③ 

(1)   - Blat stołu-górna krawędź (2) - Podłoga 

(3) - Śruby 
 

Wysokość roboczą można regulować na wysokość pomiędzy 850 mm a 

1200 mm. Odstęp mierzony jest od górnej krawędzi blatu stołu (1) aż do 
podłogi (2). 
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Rys. 103: Regulacja wysokości roboczej (2) 

 

 

③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

(3) - Śruby 

 

Aby wyregulować wysokość roboczą: 

1. Poluzuj śruby (3) przy żerdziach stelażu. 

2. Wyreguluj blat stołu na pożądaną wysokość. 

Ważne 

Blat stołu należy wyciągać i wsuwać równomiernie, aby zapobiec 

przechyleniu. 

3. Przykręć śruby (3). 
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7.4 Montaż stojaka nici 
 

Rys. 104: Montaż stojaka nici 

 
(1) - Rura stojaka nici 

(2) - Śruby 

 

Aby zamontować stojak nici: 

(3) - Uchwyt 

1. Włóż rurę stojaka nici (1) do uchwytu (3). 

2. Przykręć śruby (2). 

① 

② 

③ 
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7.5 Montaż układarki zrzutowej 
 

Rys. 105: Montaż układarki zrzutowej (1) 

 
 
 

 

① 
 
 
 
 

② ⑤ 
 

 
 

 
(1) - Śruby 

(2) - Uchwyt 

(3) - Przewód sprężo- 
nego powietrza 

③ ④ 
(4) - Przewód uziemienia 

(5) - Przewód sprężonego powietrza 

 

Aby zamontować układarkę zrzutową: 

1. Przystaw układarkę zrzutową z uchwytem (2) do maszyny. 

2. Przykręć uchwyt (2) śrubami (1) do maszyny. Nie przykręcaj 

jeszcze całkiem śrub (1). 
 

Rys. 106: Montaż układarki zrzutowej (2) 

 
(6) - Urządzenie zdejmujące (7) - Krawędź blatu stołu 

 

3. Ustaw układarkę zrzutową tak, żeby urządzenie zdejmujące (6) 

znajdowało się równolegle do krawędzi blatu stołu (7). 

4. Przykręć śruby (1). 

5. Przykręć przewód uziemienia (4) do układarki zrzutowej. 

6. Podłącz przewody sprężonego powietrza (3) i (5) do rozdzielacza. 

⑦ 

⑥ 



Instalacja 

144 Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 

 

 

7.6 Montaż stołu pomocniczego 
 

Rys. 107: Montaż stołu pomocniczego 

 
 

① ① ⑤ 
 

② 

③ 

⑤ 

 
④ 

⑥
 

 
 

⑤ ⑥ ⑦ 
 
 
 

(1) - Śruby 

(2) - Górny stół pomocniczy 

(3) - Dolny stół pomocniczy 

(4) - Stół szycia 

(5) - Kątownik  

(6) - Śruby 

(7) - Szyna 

 

Maszyna podstawowa wyposażona jest w dolny stół pomocniczy (3). 

Opcja dodatkowa z podwójnym stołem pomocniczym uzupełniona jest o 

górny stół pomocniczy (2). 

Aby zamontować stół pomocniczy: 

1. Wprowadź kątownik (5) z kierunku stołu szycia (4) do szyny (7). 

2. Przykręć śruby (6). 

3. Dla 2-giej strny powtórz kroki działań 1. oraz 2. 

4. Nałóż dolny stół pomocniczy (3) na kątownik (5). 

5. Przykręć śruby (1). 

6. W celu montażu górnego stołu pomocniczego (2) powtórz kroki  

działań od 1. do 5.  

 
Ustawienie stołu pomocniczego 

Aby ustawić stół pomocniczy: 

7. Poluzuj śruby (6) 

8. Ustaw dolny stół pomocniczy (2) na wybranej wysokości. 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

9. Przykręć śruby (6). 

10. W celu ustawienia górnego stołu pomocniczego (2) powtórz kroki 

działań od 7. do 9. 

Ważne 

Przesuwaj stół pomocniczy (2)/(3) jednocześnie po obu stronach, aby 

zapobiec krzywemu położeniu. 

 

 
7.7 Montaż przedłużenia półki 

 
Rys. 108: Montaż przedłużenia półki 

 

 
 

(1) - Uchwyt 

(2) - Układarka 
zaciskowa 

(3) - Podwójna 
półka 

 
(4) - Wgłębienie 

(5) - Dźwignia 

(6) - Przedłużenie półki 

 

Maszyna podstawowa standardowo wyposażona jest w podwójną półkę 

(3) do układarki zaciskowej (2). Do dużych/długich materiałó istnieje 

dodatkowe ramię jako przedłużenie półki (6), które można dołożyć. 

Aby zamontować przedłużenie półki: 

1. Wsuń przedłużenie półki (6) na uchwyt (1). 

2. Ustaw przedłużenie półki na wybranej odległości. 

• Minimalna/maksymalna odległość wyznaczona jest przez 

wgłębienie (4). 

3. Za pomocą dźwigni (5) zablokuj przedłużenie półki (6) na uchwycie 

(1). 
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7.8 Podłączenie do sieci elektrycznej 

 

  NIEBEZPIECZEŃSTWO  

Zagrożenie życia przez elementy będące pod 
napięciem! 

W wyniku niezabezpieczonego kontaktu z prądem 

może dojść do niebezpiecznych uszczerbków na 

zdrowiu i życiu. 

Prace przy wyposażeniu elektrycznym mogą 

wykonywać tylko wykwalifikowani. 

 

Ważne 

Napięcie podane na tabliczce znamionowej napędu szyjącego musi być 

zgodne z napięciem sieciowym. 

 
Podłączenie do sieci 

Aby podłączyć do sieci: 

1. Podłącz wtyczkę sieciową. 
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WSKAZÓWKA 

WSKAZÓWKA 

7.9 Podłączenie do sieci pneumatycznej 

 

Straty materialne przez zaolejone sprężone powietrze! 

Znajdujące się w sprężonym powietrzu cząsteczki oleju mogą 

prowadzić do awarii działania maszyny oraz zabrudzenia materiału. 

Należy zabezpieczyć, żeby do sieci sprężonego powietrza nie 
trafiały żadne cząsteczki oleju. 

 

 

Straty materialne w wyniku niewłaściwej regulacji! 

Źle ustawione ciśnienie sieci może powodować uszkodzenia 
maszyny. 

Należy zapewnić, że maszyna użytkowana jest przy 

właściwie ustawionym ciśnieniu sieci. 

 

Instalacja pneumatyczna maszyny musi być zasilana w wolne od 

wody, niezalejone sprężone powietrze. Ciśnienie sieci musi wynosić 8 

– 10 bar. 

 
 

7.9.1 Montaż jednostki konserwacyjnej sprężonego powietrza 

Aby zamontować jednostkę konserwacyjną sprężonego powietrza: 

1. Podłącz wąż przyłączeniowy ze złączem do węża R 1/4” do sieci 

sprężonego powietrza. 

 
 

7.9.2 Regulacja ciśnienia roboczego 
 

  WSKAZÓWKA  

Straty materialne w wyniku niewłaściwej regulacji! 

Źle ustawione ciśnienie robocze może spowodować uszkodzenie 
maszyny. 

Należy zapewnić, żeby maszyna była użytkowana tylko 

przy właściwie ustawionym ciśnieniu roboczym. 

 

Właściwa regulacja 

Dopuszczalne ciśnienie robocze zostało podane w Rozdziale Dane 

Techniczne ( S. 159  ) . Ciśnienie robocze nie może odbiegać 

o więcej niż  ±0,5 bar. 

Ciśnienie robocze należy sprawdzać codziennie. 
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① 

② 

Rys. 109: Regulacja ciśnienia roboczego 

(1)   - Regulator ciśnienia (2) - Manometr 

 
 

Aby wyregulować ciśnienie robocze: 

1. Podciągnij do góry regulator ciśnienia (1). 

2. Obracaj regulatorem ciśnienia, aż manomter (2) wskaże właściwe 

ustawienie: 

• Większe ciśnienie = obracaj w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara 

• Mniejsze ciśnienie = obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara 

3. Wciśnij w dół regulator ciśnienia (1). 

 

 
7.10 Wykonywanie biegu testowego 

Po instalacji należy wykonać bieg testowy w celu zprawdzenia działania 

maszyny. 
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8 Wycofanie z eksploatacji 
 

Ryzyko obrażeń z braku ostrożności! 

Możliwe ciężkie obrażenia. 

Czyścić maszynę TYLKO, gdy jest 

wyłączona. 

Odłączać połączenia może TYLKO 

przeszkolony personel. 

 
 

Ryzyko obrażeń przez kontakt z olejem! 

Olej w kontakcie ze skórą może wywołać wysypki. 

Unikać kontaktu oleju ze skórą. 

Gdy olej dostanie się na skórę, należy dokładnie 

przemyć obszar skóry. 

 

Aby wycofać maszynę z eksploatacji: 

1. Wyłącz maszynę. 

2. Wyciągnij wtyczkę sieciową. 

3. Odłącz maszynę z sieci sprężonego powietrza, jeśli istnieje. 

4. Wyciągnij i wytrzyj resztki oleju z miski olejowej za pomocą ścierki. 

5. Przykryj panel obsługi, żeby chronić go przed zabrudzeniami. 

6. Przykryj sterowanie, żeby chronić je przed zabrudzeniami. 

7. W zależności od możliwości przykryj całą maszynę, żeby chronić ją 

przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. 
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9 Utylizacja 
 

  UWAGA  

Ryzyko skażenia środowiska przez 

niewłaściwą utylizację! 

W przypadku nieprofesjonalnej utylizacji może 

dojść do ciężkiego skażenia środowiska. 

Należy ZAWSZE przestrzegać krajowych 

przepisów dotyczących utylizacji. 

 

Maszyny nie wolno zutylizować z normalnymi odpadami domowymi. 

Maszynę należy zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami 

dotyczącymi utylizacji. 

Podczas utylizacji należy pamiętać, że maszyna składa się z różnych 

materiałów (stal, plasti, części elektroniki …). W przypadku ich utylizacji 

należy przestrzegać krajowych przepisów. 
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10 Pomoc w przypadku awarii 

 

10.1 Serwis klienta 

Kontakt w przypadku napraw i problemów z maszyną: 

 
Dürkopp Adler GmbH 

Potsdamer Str. 190 

33719 Bielefeld 

Tel. +49 (0) 180 5 383 756 

Fax +49 (0) 521 925 2594 

E-Mail: service@duerkopp-adler.com 

Internet: www.duerkopp-adler.com 
 

 

 
 

10.2 Komunikaty oprogramowania 

Jeśli wystąpi błąd, który nie jest tutaj opisany, należy zwrócić się do 

obsługi klienta. Nie należy próbować samodzielnie usuwać błąd. 

 
Trzy grupy komunikatów 

 

Grupa  Opis 

Błąd Poważny błąd. 

Wyłączyć sterowanie i usunąć błąd und beheben Sie den Fehler. 

Ostrzeżenie Naprawić stan, który doprowadził do ostrzeżenia. 

Sterowanie pracuje dalej normalnie. 

Informacja Potwierdzić przyciskiem OK. 

Dalsza praca jest możliwa, ewentualnie do dyspozycji są właściwości 

biegu awaryjnego. 

mailto:service@duerkopp-adler.com
http://www.duerkopp-adler.com/
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Komunikat błędu, ostrzeżenie i informacja 
 

Grupa Numer Opis Pomoc 

Błąd 1000 Wtyczka do enkodera silnika szyjące-

go  (Sub- D, 9pol) nie podłączona 

• Wetknąć przewód enkodera do sterowania 

• Użyć właściwego interfejsu 

Błąd 1001 Błąd silnika szyjącego 

Wtyczka do silnika szyjącego (AMP) 

nie podłączona 

• Sprawdzić złącze i ewentualnie podłączyć 

• Zmierzyć fazy silnika szyjącego (R= 2,8Ohm 

wysoka rezystencja względem PE) 

• Wymienić silnik szyjący 

• Wymienić silnik szyjący 

Błąd 1002 Silnik szyjący błąd izolacji • Sprawdzić fazę silnika i PE pod kątem 

połączenia o niskiej rezystencji 

• Wymienić silnik szyjący 

Błąd 1004 Zły kierunek obrotów silnika 
szyjącego  

• Wymienić silnik szyjący 

• Sprawdzić obłożenie wtyczek silnika i jeśli 

trzeba zmienić  

• Sprawdzić okablowanie w rozdzielaczu 

maszyny i jeśli trzeba zmienić 

• Zmierzyć fazy silnika i sprawdzić pod 

kątem wartości  

Błąd 1005 Silnik zablokowany • Usunąć obciążenie w maszynie  

Błąd 1006 Przekroczona maksymalna prędkość • Wymienić silnik szyjący 

• Wykonać reset 

• Sprawdzić klasę maszyny 

Błąd 1008 Błąd enkodera silnika szyjącego • Wymienić silnik szyjący 

Błąd 1011 Brak impulsu Z od enkodera • Wyłączyć sterowanie. Obrócić kołem 

ręcznym i ponownie włączyć sterowanie. 

• Jeśli błąd nadal istnieje, wymienić 

sterowanie. 

Błąd 1052 Prąd przeciążeniowy silnika szyjące-

go, wewnętrzny wzrost prądu > 25A 

• Wymienić sterowanie 

Błąd 1053 Nadnapięcie silnika szyjącego • Wymienić sterowanie 

Błąd 1054 Wewnętrzne zwarcie • Wymienić sterowanie 

Błąd 1055 Przeciążenie silnika szyjącego • Usunąć obciążenie w maszynie 

• Wymienić silnik szyjący 

Błąd 3100 Przekroczony czas AC-RDY, 

napięcie obwodu pośredniego nie 

osiągneło zdefiniowanej wartości. 

• Sprawdzić napięcie sieci 

• Jeśli napięcie sieci ok, wymienić 

sterowanie. 

Błąd 3101 Błąd wysokiego napięcia, 

napięcie sieci przez dłuższy 

czas  > 290V. 

• Sprwadzić napięcie sieci 

• Ustabilizować napięcie sieci 

Błąd 3102 Błąd niskiego napięcia (2. próg) 

(napięcie sieci < 150V AC) 

• Sprawdzić napięcie sieci 

• Ustabilizować napięcie sieci 

Informacja 3103 Ostrzeżenie niskiego napięcia (1. 

próg) (napięcie sieci < 180V AC) 

• Sprawdzić napięcie sieci 

• Ustabilizować napięcie sieci 

Ostrzeżenie 3104 Pozycja pedału nie jest w 

położeniu  0 

• Podczas włączania sterowania zdjąć 

stopę z pedału  

• Skontrolować ustawienie pedału 
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Grupa Numer Opis Pomoc 

Błąd 3105 Zwarcie U24V • 37pol. wyciągnąć wtyczkę, jeśli dalej 

błąd 3105, wymienić sterowanie. 

• Przetestować wejścia/ wyjścia pod kątem 
zwarcia 24V 

Błąs 3106 Przeciążenie U24V (I²T) • Jeden lub kilka magnesów uszkodzony 

Informacja 3107 Pedał nożny nie podłączony • Podłączyć pedał, any umożliwić starty i 

międzyzatrzymania pedałem. 

Informacja 3108 Ograniczenie obrótów z powodu za 

niskiego napięcia sieci  

• Skontrolować napięcie sieci 

Informacja 3150 Konieczna konserwacja • Informacja o smarowaniu maszyny, 

zobacz instrukcję serwisową maszyny. 

Ostrzeżenie 3151 Konieczna konserwacja • Obowiązkowo wykonać konserwację. 

Zobacz instrukcję serwisową maszyny. 

Błąd 6353 Błąd komunikacji wewnętrzna  

pamięć EEprom 

• Wyłączyć sterowanie, odczekać, aż diody 

LED zgasną, włączyć sterowanie. 

Błąd 6354 Błąd komunikacji zewnętrzna 

pamięć EEprom 

• Wyłączyć sterowanie, odczekać, aż diody 

LED zgasną, włączyć sterowanie. Sprawdzić 

połączenie ID-maszyny. Ponownie włączyć 

sterowanie. 

Informacja 6360 Brak aktualnych danych na 

pamięci zewnętrznej EEprom 

• Zaktualizować oprogramowanie 

Informacja 6361 Nie podłączona pamięć 

zewnętrzna EEprom  

• Wetknąć ID-maszyny 

Informacja 6362 Brak aktualnych danych na 

pamięci wewnętrznej EEprom 

• Sprawdzić połączenie ID-maszyny 

• Wyłączyć sterowanie. Odczekać, aż diody 

LED wygasną, ponownie włączyć 

sterowanie. 

• Zaktualizować oprogramowanie. 

Informacja 6363 Brak aktualnych danych na pamięcie 

wewnętrznej i zewnętrznej EEprom 

(tylko właściwości trybu awaryjnego) 

• Sprawdzić połączenie ID-maszyny 

• Wyłączyć sterowanie. Odczekać, aż diody 

LED zgasną. Ponownie włączyć 

sterowanie. 

• Zaktualizować oprogramowanie 

Informacja 6364 Brak aktualnych danych na 

Wewnętrznej pamięci EEprom a 

zewnętrzna nie podłączona  

(tylko właściwości biegu awaryjnego) 

• Sprawdzić połączenie ID-maszyny 

• Wyłączyć sterowanie. Odczekać, aż diody 

LED zgasną. Ponownie włączyć 

sterowanie. 

• Zaktualizować oprogramowanie 

Informacja 6365 Pamięć wewn. EEprom uszkodzona • Wymienić sterowanie 

Informacja 6366 Pamięć wewnętrzna EEprom uszko-

dzona i dane zewnętrzne nie aktua- 

lne (tylko właściwości biegu awaryj.) 

• Wymienić sterowanie 

Informacja 6367 Wewmętrzna pamięć EEprom 

uszkodzona a zewnętrzna nie 

podłączona  

(tylko właściwości biegu awaryjnego) 

• Wymienić sterowanie 

Informacja 7801 Błąd wersji oprogramowania • Aktualizacja oprogramowania 

• Wymienić sterowanie 
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Grupa Numer Opis Pomoc 

Informacja 7802 Błąd aktualizacji oprogramowania • Ponowna aktualizacja oprogramowania 

• Wymienić sterowanie 

Błąd 8401 Watchdog • Wykonać aktualizację oprogramowania na 

sterowaniu 

• Wymienić sterowanie 

Błąd 8402 Błąd wewnętrzny • Wykonać aktualizację oprogramowania na 

sterowaniu  

• Wymienić sterowanie 

Błąd 8501 Ochrona oprogramowania • W celu aktualizacji oprogramowanie trzeba 

zawse używać narzędzi DA- Tool. 

Ostrzeżenie 9400 Fotokomórka startowa zajęta • Zwolnić fotokomórkę startową 

Informacja 9923 Sterowanie panelu kontrolnego nie 

jest zaktualizowane 

• Zaktualizować oprogramowanie panelu 

kontrolnego  

Ostrzeżenie 9947 Maszyna wyłącza się! • Sprawdzić zasilanie sieciowe 

• Włączyć maszynę 

Informacja 9948 Wartość osiągnięta! • Osiągnięto wybraną wartość, proszę 

wprowadzić nową wartość dla licznika 

sztuk. 

Informacja 9949 Brak połączenia między 

sterowaniem a panelem obsługi  

• Sprawdzić polączenie wtykowe kabla 

między panelem obsługi a sterowaniem  

• Wymienić kabel między skrzynką 

sterowniczą a panelem obsługi  

• Zaktualizować oprogramowanie skrzynki 
sterowniczej  

• Zaktualizować oprogramowanie panelu 
obsługi  

• Wymienić skrzynkę strowniczą 

• Wymienić panel obsługi 

Informacja 9950 Oprogramowanie sterowania nie 

zaktualizowane  

• Zaktualizować oprogramowanie sterowania 

Informacja 9951 Sprawdzić pedał  • Uwaga: prosze upewnić się, że pedał jest 

podłączony do maszyny i jest aktywowany w 

konfiguracji maszyny 1.1.6 
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10.3 Błędy w procesie szycia 
 

Błąd Możliwe przyczyny Pomoc 

Odwijanie nici na 

początku szwu 

Naprężenie nici igłowej 

jest zbyt mocne 

Sprawdzić naprężenie nici igłowej 

Zrywanie nici Nić igłowa i chwytacza są 

nieprawidłowo 

nawleczone  

Sprawdzić sposób nawleczenia 

Igła jest krzywa lub z ostrą 

krawędzią 

Wymienić igłę 

Igła jest włożona 

nieprawidłowo do igielnicy 

Włożyć prawidłowo igłę do 

igielnicy 

Zastosowana nić jest nie 

właściwa  

Używać zalecanych nici 

Naprężenia nici są za 

mocna do stosowanej nici 

Sprawdzić naprężenia nici 

Elementy prowadzące nić  

jak np. rurki nici, prowadnik 

nici albo tarczka podająca 

nić mają ostre krawędzie 

Sprawdzić sposób nawleczenia 

Płytka ściegów, chwytacz 

albo rozwieracz są 

uszkodzone przez igłę 

Naprawić elementy za pomocą 

wykwalifikowanego personelu 

technicznego 

Przepuszczone ściegi Nić igłowa i chwytacza nie 

sa prawidłowo nawleczone 

Sprawdzić sposób nawleczenia 

Igła jest tępa lub krzywa Wymienić igłę 

Igła nie jest prawidłowo 

włożona do igielnicy  

Włożyć prawidłowo igłę do 

igielnicy  

Stosowana grubosć igły 

jest niewłaściwa 

Używać zalecanej grubości igły 

Stojak nici zamontowany 

jest nieprawidłowo  

Sprawdzić montaż stojaka nici 

Naprężenia nici są za 

mocne  

Sprawdzić naprężenia nici 

Płytka ściegów, chwytacz 

lub rozwieracz są 

uszkodzone przez igłę 

Naprawić elementy za pomocą 

wykwalifikowanego personelu 

technicznego 
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Błąd Możliwe przyczyny Pomoc 

Luźne ściegi Naprężenia nici nie są 

dopasowane do materiału albo do 

używanych nici 

Sprawdzić naprężenia nici 

Nić igłowa i chwytacza nie są 

prawidłowo nawleczone  

Sprawdzić sposób 
nawleczenia 

Złamanie igły Grubosc igły nie jest właściwa 

dla materiału lub nici  

Używać zalecanej grubości 
igły 



Dane techniczne 

Instrukcja obsługi 1200-7 - 02.0 - 07/2022 159 

 

 

11 Dane techniczne 

 

11.1 Dane i wartości znamionowe 
 

Dane techniczne Jednostka 1200-7 

Typ maszyny  Automat do obrzucania z 1-
głowicą 

Typ ściegu  503 2-nitkowy/504 3-nitk 

Typ chwytacza  Chwytacz ściegu łańcuszka 

poprzecznie do kierunku szycia 

Chwytacz obrzucania 

Liczba igieł  1 

System igieł  B27 

Grubość igły [Nm] 80 - 110 

Grubość nici [Nm] 100-120 

Długość ściegu [mm] 1-3,8 

Prędkość maksymalna [min-1] 8000 

Prędkość przy dostawie [min-1] 7300 

Rozstaw igieł [mm] 4, 5, 6, 8 

Materiał  lekkki/średni/ciężki 

Napięcie sieci [V] 1x230 V 

Częstotliwość sieci [Hz] 50/60 

Ciśnienie robocze [bar] 6 

Długość [mm] 1500 

Szerokość  [mm] 900 

Wysokość [mm] 1400 

Waga [kg] 120 

Moc znamionowa [kVA] 0,9 

Moc przyłączeniowa [kV]A 0,9 

 
 

11.2 Wymagania dotyczące bezawaryjenj eksploatacji  

Należy zapewnić jakość sprężonego powietrza zgodną z normą ISO 

8573-1: 2010 [7:4:4]. 
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11.3 Zalecane nici 

System igieł: B27 

Zalecane grubości igieł: 

• Nm 80 do bardzo cienkich materiałów 

• Nm 90 do cienkich materiałów 

• Nm 100 do średnio-ciężkich materiałów 

• Nm 110 do ciężkich materiałów 
 

Wysokie bezpieczeństwo szycia i dobrą zszywalność uzyska się 

następującymi nićmi rdzeniowymi: 

• Podwójna Poliester/poliester z włókien ciągłych nić rdzeniowa 

(np. Epic Poly- Poly, Rasant x, Saba C, ...) 

• Podwójna Poliester/bawełna z włókien ciągłych nić rdzeniowa 

(np. Frikka, Koban, Rasant, ...) 

Jeśli nie można nabyć powyższych nici, można przeszywać również nićmi 

z włókien poliestrowych lub nićmi bawełnianym podanymi w tabeli. 

Podwójne nici rdzeniowe często są oferowane przez producentów z takim 

samym oznaczeniem jak potrójne nici z włókien poliestrowych (3-

przędze). Prowadzi to do niepewności w sprawie rdzenia i grubości nici. 

W przypadku wątpliwości rozwinąć nić i sprawdzić, czy splot jest 

podwójny czy potrójny. Etykieta 120 na rolce nici rdzeniowej odpowiada na 

przykład grubości nici Nm 80/2 (zobacz poniższą tabelę). 

W przypadku nici monofilowych można stosować nić igłową i chwytacza o 

jednakowej grubości. Najlepsze wyniki osiąga się przy tym miękkimi i 

rozciągalnymi nićmi (Software) o grubości nici 130 Denier. 

Zalecane grubości nici 

Grubość 

igły Nm 

 
Nić rdzeniowa 

 
Nić rdzeniowa 

 Nić igłowa Nić chwytacza Nić igłowa Nić chwytacza 

Poliester- 

z włókien 

ciągłych 

nr etykiety 

Poliester- 

owijana    

nr etykiety 

Poliester z 

włókien 

ciągłych 

nr etykiety 

Bawełna- 

owijana        

nr etykiety 

80     

90 120 (NM 80/2) 120 (NM 80/2) 120 (NM 80/2) 120 (NM 80/2) 

100-110 100 (Nm 65/2) 100 (Nm 65/2) 100 (Nm 65/2) 100 (Nm 65/2) 

Grubość 

igły Nm 

Nić z włókien poliestrowych 

(potr. przędza) 

Nić bawełniana 

 
Nić igłowa Nić chwytacza Nić igłowa Nić chwytacza 

80 Nm 120/3 Nm 120/3 NeB 60/3-80/3 NeB 60/3-80/3 

90 Nm 80/3-120/3 Nm 80/3-120/3 NeB 50/3-70/3 NeB 50/3-70/3 

100-110 Nm 70/3-100/3 Nm 70/3-100/3 NeB 40/3-60/3 NeB 40/3-60/3 

   (1NeB = 1,6934 Nm) (1NeB = 1,6934 Nm) 
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DÜRKOPP ADLER GmbH 

Potsdamer Str. 190 

33719 Bielefeld 

Germany 

Phone: +49 (0) 521 925 00 

E-Mail: service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com

mailto:service@duerkopp-adler.com
http://www.duerkopp-adler.com/



