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  2 
Popis stroje
1) Popis jednotlivých èástí stroje 
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2) Vnitøní struktura øídící skøínì
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Instalace stroje
1/ Podmínky instalace

Ve�kerou montá� a servisní práce provádìjte v�dy s vypnutým pøívodem el.energie. 

A. Nepou�ívejte stroj tehdy, kdy� elektrické napìtí pøesahuje toleranci +/-10%
B. Pro bezpeènou èinnost stroje, pou�ívejte stroj za následujících podmínek :

pracovní teplota: 0 a� 40C
skladovací teplota: -10 a� 60C

C. Vlhkost: v rozmezí 45 - 85% (relativní vlhkost)

2/ Elektrické podmínky instalace

A. Elektrický pohon
Elektrický pohon musí být v rozpìtí regulovaného napìtí +/-10%.
Frekvence by mìla být regulovaná (50Hz) +/-1%.

B. Elektromagnetická kompatibilita
Pou�ijte oddìlený pøívod el. energie a zajistìte, aby stroj nebyl umístnìn v blízkosti výrobkù vyzaøujících silné magnetické nebo
vysokofrekvenèní pole.

C. Buïte opatrní, aby nedo�lo k vylití tekutin do  øídící jednotky a motoru.
D. Chraòte øídící jednotku nebo motor pøed postøíkáním kapalinami.

3/ Instalace stroje na plát

A. Upevnìte nádobku pøebyteèného oleje1, olejovou vanu 2, øídí-
cí jednotku 3, spínaè 4 a motor 5 na plát �icího stroje podle
obrázku 1. 

obr. 1.

C. Pøipevnìte kovové panty a pry�ová lù�ka k hlavì �icího stro-
je. Poté za pomocí dal�ích osob nasaïte panty do pøiprave-
ných otvorù 1 v plátu a panty zajistìte pøilo�enými �rouby jak
je uvedeno na obrázku 3.

Pozor!
Stroj by mìl být pøepravován pro jistotu více ne� dvìma lidmi.

1

pry�ové lù�ko �roub obr. 3.

B.Pøipevnìte tlumící pry�ové podlo�ky k  plátu podle obrázku 2.

pry�ové podlo�ky

obr. 2.

D. Sklopte stroj, (Pozor! V této chvíli stroj není perfektnì pøipevnìn
k plátu, je potøeba dbát zvý�ené pozornosti, aby nedo�lo ke zra-
nìní obsluhy nebo po�kození stroje) ,vlo�te zbylé dva �rouby
do otvorù v pantech a zajistìte je rovnì� maticemi. Viz obr.4     

1

�roub

obr. 4.
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E. Nasaïte klínový øemen na ruèní kolo podle obrázku. obr.5

ruèní kolo

klínový øemen

kryt motoru

G. Proveïte spojení zemnícího  vodièe (�lutozelený) mezi �icím
strojem a motorem, a také mezi øídící jednotkou a motorem obr.7.

vodiè

F. Uvolnìte matice 1 a 2 na  seøizovacím �roubu napìtí øemene.
Po nasazení klínového øemene, sklopte stroj do pracovní polo-
hy. Motor vlastní váhou zajistí správné napnutí øemene. Za�rou-
bujte matici 2 k nálitku motoru a zajistìte motor uta�ením ma-
tice 1 obr.6.

1

2

Pozor !
Pøi práci stroje musí být øemen v�dy zaji�tìn krytem,aby nedo�lo
k úrazu. Pøed kontrolou a napínáním øemene v�dy vypnìte stroj.

4/ Propojení konektorù

Spojte konektory ka�dého kabelu pøipojeného do stroje s øídící jednotkou podle následující tabulky.

Upozornìní: 1/ Pøi vytahování i zasouvání dr�te kabel v�dy za konektor.
2/ Vypnìte nejdøíve stroj a pak sí�ový pøívod stroje   
3/ Upevnìte kabel  v dostateèné vzdálenosti od klínového øemene a pohyblivých èástí motoru.

Oznaèení kabelu
kabel senzoru
kabel snímaèe
kabel motoru
kabel zdvihu podávacího rámeèku
kabel odstøihu
hlavní kabel motoru

Stroj
4
5
6
7
8
11

Øídící jednotka
J10
J13
J14
J5
J6

P1,2,3,4

Oznaèení kabelu
kabel krokového motorku v ose X
kabel krokového motorku v ose Y
kabel no�ního vypínaèe
kabel øídící jednotky
kabel pneumatického ventilu

Stroj
12
13
3
1

23

Øídící jednotka
J2
J3

J12
J15

J9, J11



A. V pøípadì pou�ití elektromagnetického provedení.

obr. 8-1

B. V pøípadì pneumatického provedení.

obr. 8-2

C. Po dokonèení propojení stroje s kontrolní jednotkou zafixujte
kabely k sobì páskami pod plátem jak je uvedeno na obrázku.
(Pøizpùsobte uchycení základnímu postavení stroje) obr. 9.

plát

obr. 9
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5/ Montá� pøíslu�enství (krytu, chránièe oèí, ni�.stojánku)

A. Pøipevnìte kryt øemene dle obr.10 B.Pøipevnìte chrániè oèí dle obr.11.

pøední kryt

fixaèní �rouby chrániè oèí

kryt øemene

obr. 10. obr. 11.
Varování: bìhem �ití pou�ívejte v�dy chrániè oèí

C. Slo�te a namontujte stojánek na plát �icího stroje dle. obr.12

obr. 12.

6/ Zapojení pneumatických prvkù (HA Typ).

A/ Montá� regulátoru s odkalovací nádobkou
Regulátor s odkalovací nádobkou pøipevnìte k pravé boènici
stojanu s pou�itím �roubu jak je uvedeno na obrázku 13.

obr. 13.

B/ Montá� pneumatického ventilu.
Pneumatický ventil pøipevnìte tìsnì k spodní stranì plátu dle
obrázku 14.

obr. 14.
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C/ Schéma propojení pneumatickýcjh èástí obr.15

1. Propojte regulátor tlaku a pneumatický ventil pomocí dodané hadice.
2. Propojte hadice s popisem S3L, S4L, S3R, S4R dle obrázku 15.
3. Zapojte konektory pneumatického ventilu a regulátoru tlaku dle obr. 15

(spojte odpovídající èásti dle popisu na nich). obr. 15.

7/ Elektrické  zapojení

A/ Rozli�ení elektrického napìtí
Údaj o elektrickém napìtí je popsán na �títku.
Varování: Nikdy nepou�ívat jiné napìtí ne� pøedepsané !

Elektrické napìtí pozice konektoru JP5

190V - 210V JP1 JP4
211V - 230V JP2 JP3
231V - 250V JP3 JP2
245V - 415V JP4 JP1
416V - 480V JP5 obr. 16.
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8/ Montá� a seøízení odhazovaèe niti

A/Pøi�roubujte  dr�ák odhazovaèe niti na stroj dle obrázku 17. B.Pøi�roubujte magnet odhazovaèe dvìma �rouby podle obrázku 18.

obr. 17. obr. 18.

C. Spojte konektor magnetu s konektorem, který je vyveden z D. Uvolnìte �roub 2 dr�áku odhazovaèe. Seøiïte odhazovaè
ramene stroje. Viz. obrázek 19. tak, aby vzdálenost mezi odhazovaèem a podávacím rámeèkem

byla v rozmezí 14,5-15,5mm. Pak pøitáhnìte �roub 2. Obr.20.

obr. 19. obr. 20

E. Uvolnìte �roub 4 a nastavte pohyb odhazovaèe dle obrázku F. Nakonec spojte konektory dle obrázku 22 a pøipevnìte kryt od
21 tak, aby jeho maximální výkyv nebyl vìt�í jak 25mm od osy hazovaèe pomocí �roubù 7.
jehly. Utáhnìte �roub jehly.

obr. 21. obr. 22.

Pozor!
Po seøízení odhazovaèe zkontrolujte parametr A18 - funkce magnetu odhazovaèe.
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  4 
Pøíprava stroje pøed zaèátkem �ití 
1/ Jak doplòovat olej
A. Pravidelnì kontrolujte mno�ství oleje, které zùstává v olejové B. Kontrolujte mno�ství oleje podle olejoznaku olejové nádr�ky a

nádr�ce. Dostateènì ji doplòujte. obr.23 doplòte potøebný olej mazacím otvorem viz obr24.

Upozornìní: Zajistìte doplnìní oleje, kdy� stroj pracuje poprvé
nebo kdy� stoj dlouho nepracoval!

obr. 23. obr. 24.

C. Doplòte olej do otvoru v horní èásti ramene stroje.viz obr. 25 D. Odklopte kryt chapaèe a kápnìte nìkolik kapek oleje do cha-
paèové dráhy. Po namazání zavøete kryt chapaèe.obr. 26

Výstraha: Z bezpeènostních dùvodù mìjte bìhem práce v�dy vy-
pnutý  stroj. 

obr. 25 obr. 26.

E. Doplòte silikonový olej do nádr�ky pøimázávání niti, která je
namontována na pravé stranì ramene. obr.27

obr. 27.

ANITA B©
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2/ Výmìna jehly.

Uvolnìte �roub na jehelní tyèi, zasuòte jehlu do otvoru v jehelní
tyèi a� na doraz tak, aby smìøovala dlouhou drá�kou k obsluze.
Zajistìte jehlu �roubem, viz obr.28.

obr. 28

3/ Navleèení horní nitì.

Zvednìte ni�ovou páku do nejvy��í polohy, pak navleète nit tak , jak vidíte na obrázku 29. Pokud �ijete tì�ké materiály, navleète nit do
vodièe niti na jehelní tyèi, jak je vidìt na obr. 29.1 a pokud �ijete støední a lehké materiály, navlékejte nit podle obr. 29.2 .

obr. 29.

4/  Navleèení spodní nitì.

A. Cívku s nití 1 vlo�te do pouzdra cívky 2 dle obr.30.

Upozornìní: Dbejte na správné zalo�ení cívky do pouzdra cívky.

B. Po vlo�ení cívky provleète nit pod pøítlaèné pérko a dále ji ne-
zapomeòte navléct do otvoru 3 v zobáèku pouzdra cívky. Viz
obr.30

C. Upravte spodní nit tak, aby z cívkového pouzdra vyèníval ko-
neèek nitì dlouhý cca 25mm, aby mohla být spodní nit pøi za-
èátku �ití správnì zachycena . Viz obr. 30. obr. 30.

�roub

Jehla
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5/ Vyta�ení a vlo�ení pouzdra cívky.

Otevøete kryt chapaèe, uchopte pouzdro cívky za zámek pouzdra
a vyjmìte pouzdro. Pro vlo�ení pouzdra postupujte obráceným postu-
pem, uchopte pouzdro cívky za zámek pouzdra a vlo�te pouzdro
s cívkou do chapaèe. viz obr. 31.

Upozornìní: Pøi jakékoliv manipulaci s cívkovým pouzdrem v�dy
vypnìte stroj, aby nemohlo dojít k nechtìnému spu�tìní stroje.
Peèlivì zkontrolujte zda je zámek pouzdra cívky správnì uzavøen.
V pøípadì �e tomu tak není a stroj  zaène pracovat, kdy� pouzdro
cívky není pøesnì nasazeno, mù�e dojít k po�kození pouzdra i obr. 31.
chapaèe.

6/ Seøízení napìtí horní a spodní nitì. 

A. Seøízení napìtí horní nitì . B. Seøízení napìtí spodní nitì.
Napìtí horní nitì se nastavuje hlavním napínaèem nitì 1 a po- Napìtí seøizujeme seøizovacím �roubem 1 (obr.33). Napìtí zvy-
mocným napínaèem nitì 2. Otáèením jejich matic 3 a 4 dopra- �ujeme otáèením �roubu doprava a opaènì.
va, napìtí horní nitì zvy�ujeme a otáèením doleva napìtí sni-
�ujeme obr.32.

4 2 

3

1
obr. 32. obr. 33.

7/ Navinutí spodní nitì. 

A. Stlaèujte tlaèítko SELECT na ovládacím boxu tak dlouho, a�
se rozsvítí kontrolka u nápisu WINDER. Tohoto docílíte pouze
v pøípadì, �e není rozsvícena kontrolka READY. V pøípadì, �e
kontrolka svití stisknìte tlaèítko READY a kontrolka zhasne. Po- 4         2
tom mù�ete tlaèítkem SELECT navolit funkci WINDER. Funkci 
Winder (navíjení) musíte potvrdit stiskem tlaèítka READY. 1                          3 

B. Nasaïte cívku na navíjeè cívky.
C. Pøitisknìte k cívce páèku navíjeèe 3 a potom se�lápnìte pedál.

Potom se�lápnutím pedálu rozbìhnete stroj.
D. Po navinutí cívky páèka 3 odskoèí, navíjeè se zastaví. Stroj

zastavíte dal�ím se�lápnutím pedálu nebo stiskem tlaèítka
READY.Nit mù�ete odøíznout  no�em navíjeèe 4.

obr. 34.
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8/ Èinnost pedálu. 9/ Kontrola mno�ství pøebyteèného oleje.

A. Umístìte pedál na vhodné místo pro práci.
B. Prvním se�lápnutím pedálu se spustí pøítlaèný rámeèek.
C. Druhým se�lápnutím pedálu se spustí �ití. Po u�ití naprogra-

movaného vzoru se stroj zastaví a automaticky se zvedne pøí-
tlaèný rámeèek. viz. obr. 35

obr. 35. obr. 36.

10/ Pøipojení stlaèeného vzduchu a nastavení pracovního tlaku. 

Poznámka: Aby se pøede�lo mo�nosti vzniku poranìní, stlaèený vzduch pøipojujte v�dy pøi vypnutém stroji. Hadice nesmí být pod tlakem. 

A. Propojte rychlospojku pøívodní hadice 1 s rychlospojkou  2 od-
kalovací nádobky. obr..37

B. Otevøete ventil pøívodu tlakového vzduchu 3.

Poznámka: Jestli�e uzavøete ventil 3, pøívod tlakového vzduchu
je uzavøen a tlakomìr ukazuje 0 MPa.

obr. 37.

C. Otoèením regulátoru dle obr.38  nastavte  tlak  0,49 - 0,54 MPa
(5-5,5kg/cm2) Regulátor zajistìte jeho zatlaèením. obr.38.

Poznámka: Pokud  tlak vzduchu poklesne pod 4kg/cm2 bude na
displeji indikována chyba (Er07) , stroj se zastaví a nepùjde spus-
tit do doby, ne� tlak vzduchu vzroste na pøedepsanou hodnotu
5-5,5kg cm2.

obr. 38.

Pøi mazání stroje mù�e dojít k tomu, �e nalejete do stroje pøíli�
velké mno�ství oleje. Pro zachycení tohoto pøebyteèného
oleje je stroj vybaven záchytnou nádobkou (obr.36), kterou
naleznete pod plátem �icího stroje. Do této nádobky je odve-
den v�echen pøebyteèný olej, který steèe do plastové olejové
vany a odtud do této nádobky. Pravidelnì tuto nádobku
kontrolujte a je-li plná, olej ekologicky zlikvidujte.
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  5 
Èinnost �icího stroje (základní funkce)
1/ Oznaèení a význam tlaèítek ovládacího boxu.

Po zapnutí stroje se na displeji zobrazí èíslo posledního voleného vzoru. 

kdy� kontrolka svítí, signalizuje pøipravenost stroje k práci

signalizuje, �e se stala chyba, na displeji se zobrazí èíslo chyby (napø. ER01) tabulku chybových hlá-
�ení naleznete na str. 40.

Následující kontrolka jsou informaèní a jsou ovládány tlaèítkem SELECT. Urèují jaký parametr mù�ete zmìnit a jeho hodnota je 
zobrazena na displeji. Svítí-li :
kontrolka NO. -  na displeji je zobrazeno èíslo �itého vzoru kontrolka SPEED - na displeji je zobrazena  rychlost �ití
kontrolka X-SCALE - na displeji je zobrazena  velikost vzoru v % v ose X kontrolka COUNTER - poèítadlo
kontrolka Y-SCALE - na displeji je zobrazena  velikost vzoru v % v ose Y kontrolka WINDER - na displeji je zobrazeno bbIn, tzn. �e je 

stroj pøipraven k navíjení spodní niti.

Pou�ívá se pøi výbìru funkcí. Stisknutím tlaèítka následují funkce za sebou:

ANITA B©

èíslo vzoru nastavení velikosti
v ose X

nastavení velikosti
v ose Y

rychlost �ití poèítadlo navíjení
nitì

Potvrzeno

Chyba

Indikace funkcí

Tlaèítko výbìru

Zobrazování dat

Tlaèítko potvrzení

Reset

Doptøedu

Zpìt

Tlaèítko funkcí 



-16-                     GPS-0402 SERIES

ANITA B©

Stisknutím tlaèítka nastavíme hodnotu nastavovaného parametru na výchozí hodnotu tj. na hodnotu
nastavenou výrobcem.

Slou�í k zvy�ování a sni�ování hodnot na display a v pøípadì, �e je se�lápnut pedál na 1. úroveò
(rámeèek spadne dolù) slou�í k simulaci rozsahu práce jehly v  podávacím rámeèku. Tato funkce se
vyu�ívá pro kontrolu toho, zda máme správnì zvolenou velikost a typ rámeèku vzhledem ke zvole-
nému vzoru.Dal�í informace získáte v kapitole 6.3

Slou�í k rychlému vyvolání pøednastavených funkcí.

Nastavení èísla
vzoru

Nastavení velikosti v
ose X

Nastavení velikosti v
ose Y

Nastavení rychlosti
�ití

2  

100  

100  

2/ Nastavení parametrù vzoru

V této kapitole je popsáno nastavování  následujících  parametrù:

A. Zapnìte hlavní vypínaè
Zobrazí se èíslo posledního zvoleného vzoru.

B. Nastavení èísla vzoru

1 Stisknìte SELECT a�  se rozsvítí   NO (èíslo vzoru)
2. Stisknìte +/ FORWARD nebo -/ BACK a� se objeví  "2�(èís-

lo po�adovaného vzoru) na display .
*Øiïte se prosím tabulkou vzorù, kterou naleznete na str. 41.

C. Nastavení po�adovaného zvìt�ení / zmen�ení v ose X.

1. Stisknìte SELECT a�  se rozsvítí  X - SCALE
2. Stisknìte +/ FORWARD nebo -/ BACK a nastavte po�adova-

nou velikost vzoru v rozmezí 20-200%.

D. Nastavení po�adovaného zvìt�ení / zmen�ení v ose Y.

1. Stisknìte SELECT a�  se rozsvítí  Y - SCALE
2. Stisknìte +/ FORWARD nebo -/ BACK a nastavte po�adova-

nou velikost vzoru v rozmezí 20-200%.
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700  

E. Nastavení maximálních otáèek.

1. Stisknìte SELECT a�  se rozsvítí  SPEED 
2. Stisknìte +/ FORWARD nebo -/ BACK a nastavte po�adova-

ný poèet otáèek.

F. Potvrzení  nastavení

1. Stisknìte READY 
2. Podávací rámeèek se zvedne, rozsvítí se kontrolka Ready a

stroj je pøipraven k �ití.

Upozornìní: 
Stisknete-li READY, kdy� je nastaven vzor NO. "0", stroj zvedne rámeèek  do poèáteèní  výchozí polohy. Tohoto vyu�ijete pøi nastavení
poèáteèního  výchozího bodu. Jestli�e vyberete èíslo vzoru, které nemá data, zobrazí se chyba " Er-01". V tomto pøípadì nastavte jiné
èíslo vzoru.
V pøípadì, �e zmìníte velikost èi rychlost �ití u jednoho ze vzorù, zmìnìné parametry se promítnou automaticky do v�ech ostatních
vzorù. Jak tomuto zabránit naleznete v kapitole 6 (str. 19).

3/ Kontrola a potvrzení vzoru

Upozornìní:
Po výbìru èísla vzoru potvrïte vybraný vzor. Pokud by vzor pøekroèil rozmìr podávacího rámeèku do�lo by ke zlomení jehly. Vy v�ak
mù�ete pøed �itím vzor zkontrolovat . Kontrolu provedete tak, �e se�lápnete pedál pouze do 1. polohy a postupujete podle následující-
ho schéma :

1. Za  pøedpokladu,  �e máte zvolen po�adovaný   vzor �ití, se-
�lápnìte pedál do 1. polohy. Podávací deska se spustí dolù. 

2. Krátkým stisknutím +/ FORWARD nebo -/ BACK, se podávací
rámeèek posouvá  o steh. Bìhem stálého stisknutí podávací
rámeèek provádí vzor bez �ití. 

3. Stisknutím RESET se jehla vrátí na zaèátek �ití a pak se podá-
vací rámeèek zvedne.

* Kdy� stroj zaène �ít, sejmìte nohu z pedálu.

4/ �ití

1. Umístìte �ité dílo pod podávací rámeèek.
2. Se�lápnutím pedálu do polohy 1 se spustí pøítlaèný rámeèek.

Jestli�e sejmeme nohu z pedálu, podávací rámeèek se zvedne.
3. Kdy� je pøítlaèný rámeèek ve spodní poloze a se�lápneme pe-

dál do polohy 2, zaène stroj �ít.
4. Kdy� skonèí �ití, pøítlaèný rámeèek se zvedne a vrátí se na za-

èátek �ití.

1. poloha

2. poloha
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èerná
hnìdá
èervená
�lutá

bbln

* Blokové  schéma zapojení spou�tìcího pedálu.

spínaè 1. polohy pedálu

spínaè 2, polohy pedálu

1.poloha: Spu�tìní podávacího rámeèku
2.poloha: Spu�tìní stroje. 

5/ Zmìna �icího vzoru

1. Stisknìte READY. Kontrolka READY zhasne.
2. Stisknìte SELECT a�  se rozsvítí kontrolka NO.  
3. Nastavte podle postupu v návodu str. 16 (2. B/ a� F).

6/ Navíjení spodní nitì.

A. V prùbìhu �ití.

Navleète nit jak je vidìt na obrázku. V prùbìhu �ití bude cívka
navinuta.

B. Samostatné navíjení cívky.

Upozornìní:
Bìhem navíjení cívky se podávací deska nepohybuje, ale jehla ano. Nutno navíjet bez �itého díla.

1. Stisknìte SELECT a� vyberete volbu WINDER
* Kdy� svítí ready, nemù�ete vybírat.
2. Stisknìte READY
3. Se�lápnìte pedál do 2. polohy a stroj se rozbìhne.
4. Se�lápnìte znovu pedál do 2. polohy a stroj se zastaví.
5. Stisknutím READY ukonèíme navíjení nitì.
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P- - -

P1- -

3

50

80

2000

P- - -

  6 
Èinnost �icího stroje (programování).
1/ Pou�ití a nastavení u�ivatelských vzorù.

Do pamìti stroje mù�ete ulo�it 7 rùzných vzorù (P1 - P7). Tìchto 7 vzorù mù�e mít nastavenou vlastní velikost a rychlost �ití a k jejich
vyvolání pou�íváte tlaèítka A, B, C.

(1) Ulo�ení u�ivatelského vzoru.
Pøíklad nastavení: Vzor è.3 bude ulo�en jako P1.

A. Souèasnì se stisknutým tlaèítkem SELECT zapnìte stroj.         

B. Stisknìte klávesu   A.

C. Stisknìte SELECT a� se rozsvítí LED No. Tlaèítky  +/ FORVARD
-/ BACK nastavte po�adovaný vzor (v na�em pøípadì è. 3)

D. Dal�ím stisknutím tlaèítka SELECT se rozsvítí LED X Enlarge-
ment,poté Y Enlargement a nakonec LED Speed. Pou�itím
TLAÈÍTEK +/FORVARD  -/ BACK , nastavte míru v ose X na
50%  a v ose Y na 80% a maximální rychlost �ití 2000 ot./ min.

E. Stisknutím READY potvrdíte nastavení
*Jestli�e chcete naprogramovat u�ivatelské vzory P2 - P7, vyberte
P2 - P7  podle bodu B a dále postupujte podle bodù C a� E.

F. Kdy� je zápis kompletní, vypnìte stroj a znovu ho zapnìte

(2) Výbìr  u�ivatelského vzoru.
P1 : Stisknìte A. P4 : Stisknìte souèasnì A+B
P2 : Stisknìte B. P5 : Stisknìte souèasnì B+C
P3 : Stisknìte C. P6 : Stisknìte souèasnì A+C

P7 : stisknìte souèasnì A+B+C

(3) �ití
Pøíklad �ití: �ijete u�ivatelským vzorem P1, potom u�ivatelským vzorem  P3.

A. Zapnìte stroj.
B. Stisknìte   A
C. Stisknutím tlaèítka READY se kontrolka READY rozsvítí, a zvedne se podávací rámeèek 
D. Zkontrolujte a potvrïte vzor. (viz.Kontrola a potvrzení vzoru)
E. Pokud je v�e  v poøádku mù�ete zapoèít se �itím.
F. Po dokonèení �ití, kdy� stisknete C, rámeèek se posune do poèáteèního bodu �ití. (Chceme-li zmìnit vzor pomocí tlaèítka funkcí

A, B, C musí svítit kontrolka READY.)
G. Postupujte podle vý�e uvedených bodù D. a E.

· P1 - P7  se zobrazuje na displeji, kdy� stisknete tlaèítka + / FORVARD  nebo  - / BACK, tedy kdy� se mìní vzory.  
0 a� 99              P1 a� P7          Pokud nemáte pod P1-P7 ulo�en �ádný vzor, nejsou tyto programy zobrazovány na display.

Vzor NO.   :   3
Nastavení míry  v ose X :   50%
Nastavení míry  v ose Y :   80%
Maximální rychlost �ití  :   2000ot./min.
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2/ �ití s pou�itím u�ivatelských vzorù a jejich naprogramovaní do øetìzce.

V pøípadì �e potøebujete bìhem �ití cyklicky mìnit vzory, je mo�né tyto vzory naprogramovat do �icího øetìzce Cnb1, Cnb2 a Cnb3.
Po ukonèení  �ití je  mo�né spustit dal�í øetìzec. 
* Maximum kombinací u�ivatelských vzorù P1 - P7, které  je mo�no zapsat  v Cnb1, Cnb2 a Cnb3 je 15.

(1) Zapsání kombinací.
Pøíklad nastavení :  Zapi�te uspoøádání P1, P2 a P3 kombinovaných v Cnb1.

A. Souèasnì se stisknutím  A  a  SELECT zapnìte stroj.

B. Po stisknutí SELECT,  stisknìte A

C. Po stisknutí SELECT,  stisknìte B.

D. Po stisknutí SELECT,  stisknìte C.

E. Stisknutím READY potvrdíme výbìr.

F. Kdy� je zápis kompletní vypnìte stroj a znovu jej  zapnìte.

· 1.Kdy� chcete programovat  øetìzec Cnb1, stisknìte souèasnì A a  SELECT, a poté zapnìte stroj.
· 2. Kdy� chcete programovat  øetìzec Cnb 2, stisknìte souèasnì B a  SELECT, a poté zapnìte stroj.
· 3. Kdy� chcete programovat  øetìzec Cnb 3, stisknìte souèasnì C a  SELECT, a poté zapnìte stroj 
· 4. Chcete-li vlo�it vzory  P4 - P7, tisknìte kombinace tlaèítek A - C souèasnì, dle pøedchozího odstavce Výbìr u�ivatelského vzoru.
· 5. U�ivatelské vzory které ukládáte v poøadí jako 10 - 15  jsou zobrazeny na displeji jako A - F.

Upozornìní: Do øetìzce mù�ete vlo�it pouze vzory, které jsou zapsány jako P1-P7. Jiné vzory nelze do øetìzce vkládat ani je jinak
kombinovat. 

(2) �ití
Pøíklad �ití: Chcete �ít výrobek kde budou pou�ity tøi druhy závorek P1, P2, P3, které budou u�ity automaticky po sobì , ani� by jste je
museli ruènì pøepínat. Zaèátek �ití ka�dé závorky bude spu�tìn se�lápnutím pedálu.

A. Zapnìte stroj.
B. Klávesami  +/ FORWARD  a  -/ BACK  vyberte vzor No. jako " C1-1 - C3-F".

0 - 99               P1 - P7               C1-1 -  C3-F             Pokraèujte dle následujícího. 

· P1 - P7, Cnb1 - Cnb3 se nezapisuje a nezobrazuje
C. Stisknutím READY se kontrolka READY rozsvítí, pak se zvedne podávací rámeèek.
D. Pokud je výsledek potvrzení dobrý, je �ítí pøipraveno.
E. Kdy� do�ije vzor, následuje �ití dal�ího vzoru  podle nastaveného cyklu. Kdy� cyklus �ití je dokonèen, vrací se do poèáteèního sta-

vu. �ití je mo�né opakovat.

· 1. Bìhem �ití, kdy� se chcete vrátit k pøedchozí operaci nebo pøejít k dal�í operaci, pou�ijte klávesnice 
+/ FORVARD a -/ Back.

Èíslo vzoru se adekvátnì zmìní  a podávací deska se pøesu ne do výchozího bodu �ití.
· 2. Kdy� obsah P1 - P7 je zmìnìn po zápisu Cnb1 - Cnb3, vìnujte zvý�enou pozornost obsahu P1 - P7

pou�ívaných v Cnb1 - Cnb3.
· 3. Potvrïte ka�dý vzor. ( Odkaz na Potvrzování vzoru)
· 4. Bìhem jedné polo�ky (napø. Cnb1), vzor bude zmìnìn v pøí�tím vzoru automaticky.

Cnb1

1-P1

2-P1

3-P1

Cnb1
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3/ �ití s pou�itím poèítadla spodní nitì.

Jako poèítadlo pracovní kapacity mù�e být pou�ito poèítadlo spodní nitì. Pokud pøi opakovaném �ití stejného vzoru stroj u�ije urèitý
limitní poèet vzorù, stroj se automaticky zastaví. V tomto pøípadì je potøeba nastavit sestupnou tendenci poèítadla.

Upozornìní:
Stroj má nastavenou pracovní kapacitu od výrobce. Kdy� je poèítadlo nainstalováno, spínaè pamìti se vymìní. (volba programovací
úrovnì str. 22.)

A. Stisknìte SELECT a vyberte úkon COUNTER (poèítadlo).
B. Stisknìte klávesu RESET.
C. Stisknìte +/ FORVARD, -/ BACK a  nastavte pou�itelný �icí interval pro cívku.
D. Po skonèení ka�dého �ití, hodnota poèítadla poka�dé poklesne.
E. Pokud je od�ito tolik kolik je kapacita na poèítadle, stroj nebude �ít, i kdy� budeme �lapat na pedál.
F. Po výmìnì nové cívky, stisknìte RESET.
G. Opakujte D. - E.

4/ Upozornìní 

A. Nit navlékejte v pohotovostním stavu stroje, proto�e to jsou misky napínaèe niti uvolnìny.
B. V pøípadì rozsvícení ERROR, zjistìte podle tabulky chyb její pøíèinu.
C. Bìhem �ití netahejte za materiál, aby nedo�lo k vychýlení jehly. V tom pøípadì musíte stisknout dvakrát READY, aby se vrátila je-

hla do správné pozice.
D. Nevypínejte stroj v prùbìhu �ití.

· Rychlost �ití pro dané materiály.
Rychlost �ití (ot./ min)

Kepr / riflovina 8vrstev 1.200 - 2.700
Kepr / riflovina 12 vrstev 1.201 - 2.500

Konfekce 2.200 - 2.700
Konfekce syntetická 2.000 - 2.300

Pletenina 1.800 - 2.000
Spodní prádlo 1.800 - 2.000

· Nastavte vhodnou rychlost �ití podle tabulky v závislosti na �itém materiálu, aby nedo�lo k pøetr�ení nitì upálením.
· Kdy� bude �itým materiálem spodní prádlo, je potøeba pøeseøídit stroj (Odkaz na Nastavení vý�ky jehelní tyèe str. 25.).
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Nastavení elektronických parametrù stroje.
1/ Volba programovací úrovnì

Elektronické ovládání má dvì úrovnì. První úroveò je ovládání v�eobecných �icích funkcí stroje. Druhá úroveò je ovládání èinnosti
servomotoru. První úroveò je obslu�ná a druhá úroveò je servisní. 

1. Zapnìte stroj  stisknutím tlaèítek READY a RESET souèasnì.
2. Stisknìte A - zmìnit obecné �icí funkce stroje ( obsluha stroje).
3. Stisknìte B - zmìnit funkci èinnosti servomotoru (servis).

2/ Pøíklad nastavení

(1)Nastavení nejvy��í rychlosti �ití.

1. Stisknìte +/ FORWARD a� se na display objeví " A-01�.

2. Stisknutím READY se nastavená hodnota zobrazí.

3. Stisknutím  -/ BACK zmìníme nastavenou hodnotu na " 2000 "

4. Potvrïte nastavení tlaèítkem READY.

(2)Nastavení pomalého rozbìhu rychlosti �ití

Rychlost pro prvních pìt stehù se mù�e mìnit po jednotce 100 ot./ min.
Nastavení rozsahu Poèáteèní nastavení

1. steh 100 -    900 400 ot./min
2. steh 100 - 2.700 900 ot./min
3. steh 100 - 2.700 1800 ot./min
4. steh 100 - 2.700 1800 ot./min
5. steh 100 - 2.700 1800 ot./min

Hodnota se mù�e mìnit podle typu stroje.

Upozornìní: A 01, maximální rychlost �ití má pøednost pøed vý�e nastavenými parametry.

ANITA B©

PrEn

A-01

B-01

A

B

+

A-01

2700

2000

A-01
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Pøíklad nastavení:  Zmìna rychlosti 1. stehu z 400 na 900 a 2. steh z 900 na 1.200 ot./min.

A. Nastavte programovací úroveò.
Stisknìte+/ FORVARD a� se na display objeví "A -02".

B. Stisknìte READY nastavte souèasnou hodnotu
(Rychlost 1. stehu 400 ot./min)

C. Stisknìte +/ FORVARD a� se na display objeví "1-09"
(Zmìna na 900 ot./min.)

D. Stisknìte SELECT.
(Rychlost 2. stehu 900 ot./min.)

E. Stisknìte +/ FORVARD a� se na display objeví "2-12"
(Zmìna na 1.200 ot./min.)

F. Potvrïte to tlaèítkem READY

(3) Nastavení vyvolaných vzorù (pou�itelných).
Není mo�né vyvolat v�echny typy vzorù najednou. Je to z dùvodu, �e existuje nìkolik skupin vzorù, které pou�ívají rozdílné podávací
rámeèky .Viz. tabulka vzorù (vzor 1 - 22, 23 - 30, 31, 32, 39, 40 atd.).
Pozor: Pøi kombinaci nevhodného vzoru s nevhodným rámeèkem mù�e dojít k po�kození stroje.

Pøíklad nastavení:  
A. Nastavte programovou úroveò.

Stisknìte+/ FORVARD a� se na display objeví "A -03".

B. Stisknìte READY nastavte souèasnou hodnotu
Indikace a : Vzor NO.
Indikace b : 0 : vyvolání nemo�né

1 : vyvolání mo�né a b

C. Stisknìte -/ BACK zmìnit indikaci b z "1" na "0".

D. Stisknìte SELECT zmìnit indikaci a z "1" na "2".

E.  Stisknìte -/ BACK zmìnit indikaci b z "1" na "0".

F.  Potvrïte nastavení tlaèítkem READY.

(4) Nastavení èinnosti poèítadla.

Pøíklad nastavení:  Nastavení poèítadla na vzestupné sèítání nebo sestupné odèítání vzorù.

A. Nastavte programovou úroveò.
Stisknìte+/ FORVARD a� se na displeji objeví "A -05".

B. Stisknìte READY a nastavte souèasnou hodnotu

C. Stisknìte +/ FORWARD a� se na display objeví "05-1"
Indikace a : Vzor NO.
Indikace b : 0 : vyvolání nemo�né

1 :  vyvolání mo�né

D. Potvrïte nastavení tlaèítkem READY

A-02

1-04

1-09

2-09

2-12

A-02

A-03

01-1

01-0

02-1

0,2-0

A-03

01-0

02-1

0,2-0

A-03
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NO. Popis funkce Nastavení rozsahu Poèáteèní Jednotka
nastavení

Normální mareriály: 100 - 2700 2 300 ot./min.
Tì�ké materiály: 100 - 2700 2 300 ot./min.

A-01 Maximální rychlost �ití Tenké materiály: 100 - 2000 1 800 ot./min. 100ot./min.
Pletenina: 100 - 2000 1 800 ot./min.
Pneumatický typ: 100 - 2000 1 800 ot./min.
1. steh  :  100 - 900 400 ot./min.
2. steh  :  100 - 2000 900 ot./min.

A-02 Nastavení rychlosti prvních 5 stehù �ítí 3. steh  :  100 - 2000 1 800 ot./min. 100 ot./min.
(pomalý start li�ící se typem stroje) 4. steh  :  100 - 2000 1 800 ot./min.

5. steh  :  100 - 2000 1 800 ot./min.
A-03 Nastavení vyvolaných dat vzorù 0 : Volání nemo�né 23 - 30 : 0

(Natavení dosa�itelných vzorù ka�dého jednotlivì) 1 : Volání mo�né 1 - 22 : 1
A-04 Nastavení míry v ose X a Y, indikování max. rychlosti a 0 : nemo�né

mo�nost zmìny (zabránìní chybné operace) 1 : nemo�né 1
Nastavení èinnosti poèítadla

A-05 Rozsah poèítadla: pøièítání poèítadla 0 : pøièítání poèítadla 0
Zkracování nitì poèítadla: odpoèítávání poèítadla 1 : odèítání poèítadla

A-06 Nastavení výchozího bodu roz�íøení a sní�ení 0 : originální bod
1 : bod zaèátku �ití 0

A-07 Nastaveni do výchozího bodu po skonèení �ití 0 : neprovedeno
(v pøípadì �ití s normálním èíslem vzoru ) 1 : provedeno 0

A-08 Nastaveni do výchozího bodu po skonèení �ití 0 : neprovedeno
(v pøípadì �ití s kombinací programù) 1 : provedeno 0

A-09 Nastavení standartního roz�íøení a sní�ení 0 : neomezené
1 : omezený rozsah podávání 1

A-10 Nastavení zaèátku úhlu XY pøevodu 0 - 2550 0 10
A-11 Nastavení rychlosti odsøihu nitì 200 - 400 ot./min. 400 ot./min. 1000 ot/min
A-12 Nastavení zpátkování po odstøi�ení nitì. 0 : neprovedeno

1 : provedeno 0
A-13 Nastavení zpátkování po odstøi�ení nitì. 0 - 700 0 10
A-14 Nepou�ívat
A-15 Funkce sní�ení doby zdvihu patky po odstøihu niti 0 : neprovedeno

1 : provedeno 1
Funkce znovunastavení originál. bodu po práci v urèitém 0 : neprovedeno

A-16 èase (znovunastavení originál.  bodu po práci a� kolik 1 : provedeno 0
èasu nastavíme v A -17)

A-17 Èíslo práce pro znovunastavení originálního bodu 0 - 1000 1000 4
A-18 Operaèní èas elektonického odhazovaèe 4 - 1020 ms 4ms 4ms
A-19 Nepou�ívat
A-20 Zpo�dìní zdvihu magnetu pøítlaèného rámeèku   ? 4 - 1020ms 100ms 4ms
A-21 Zpo�dìní zdvihu magnetu odsøihu niti 4 - 1020ms 100ms 4ms
A-22 Nepou�ívat 4 - 1020ms 100ms 4ms
A-23 Zpo�dìní zdvihu magnetu odhazovaèe niti 4 - 1020ms 100ms 4ms
A-24 Èinnost magnetu pøítlaèného rámeèku 10 - 25% 15% 5%
A-25 Èinnost magnetu odsøihu niti 10 - 25% 20% 5%
A-26 Nepou�ívat 10 - 25% 20% 5%
A-27 Èinnost magnetu odhazovaèe niti 10 - 25% 20% 5%
A-28 Detekèní èas zdvihu magnetu pøítlaèného rámeèku 4 - 1020ms 500ms 4ms
A-29 Detekèní èas spu�tìní magnetu pøítlaèného rámeèku 4 - 1020ms 500ms 4ms

3/ Tabulka funkcí v programové úrovni.
1. Zapnìte stroj souèasnì se stisknutím READY a RESET, pak ovládejte stisknutím A
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  8 
Seøízení stroje
Upozornìní: Stroj je nastaven u� od výrobce. Neprovádìjte na stroji samostatné úpravy a k výmìnì dílù  pou�ívejte pouze díly schvá-

lené výrobcem.

1/ Nastavení vý�ky jehelní tyèe.

Kdy� je jehelní tyè v nejní��í poloze, uvolnìte jehelní tyè �rou-
bem 1. Nastavte potøebnou vý�ku podle horní rysky a spodního
okraje objímky. Potom pøitáhnìte jehelní tyè znovu pevnì �rou-
bem 1. Viz obr. 39

obr. 39.

2/ Nastavení jehly a chapaèe.

A. Mìjte spodní rysku jehelní tyèe v úrovni spodního okraje objím-
ky. Viz obr. 40.

B. Po uvolnìní �roubu 1, otoète pojistky 2, uvolnìte chapaèovou
dráhu 3 a vyjmìte chapaè (obr.41).

obr. 40.

C. Nastavte hrot chapaèe A do shody se støedem jehly. Seøiïte
jehlu a èelní stranu dráhy B podle obr.41, aby nedo�lo k po-
køivení jehly. Pak pøitáhnìte �roubem 1.

D. Po uvolnìní �roubu chapaèe 5, otoète chapaèem nastaveným na ose 6 doleva, doprava a nastavte chapaè 4, tak �e je vzdálenost
jehly a hrotu chapaèe A 0,05 - 0,1mm. 

E. Po nastavení chapaèe nastavte hranu chapaèové dráhy 7,5mm od osy jehly viz obr. 41.

Upozornìní: Z bezpeènostních dùvodù po ka�dém seøízení pevnì pøitáhnìte v�echny upevòovací �rouby.

obr. 41

ANITA B©

Jehelní tyè
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3) Nastavení zubové vùle náhonu chapaèe

A. Povolte �rouby 1,2,3
B. Otáèením horní høídele nastavte po�adovanou zubovou vùli, která nesmí být men�í ne� 0,1mm.

Upozornìní: Stroj nesmí pracovat, kdy� je nastavená �patná vùle mezi zuby ozubených kol høídele chapaèe.

C. Zajistìte høídel pøita�ením �roubu objímky.
D. Uchopte axiální krou�ek a jeho kývavým pohybem zkontrolujte zubovou vùli (nesmí být men�í ne� 0,1mm)

Upozornìní: Bude-li zubová vùle pøíli� velká, stroj bude pøi �ití hluèný. V pøípadì malé zubové vùle, mù�e dojít k úplnému zastavení
stroje.

E. Utáhnìte �rouby 2 a 3

obr. 42.

4) Nastavení chránící desky chapaèe

Po demontá�i podávací desky a stehové desky ze stroje, uvolnìte �rouby chránící desky chapaèe1. Potom nastavte tuto desku tak,
aby se jehla nacházela v bodu A ve vertikálním smìru a støed jehly byl ve støedu intervalu B horizontálnì. Potom �rouby opìt  pevnì
utáhnìte.

obr. 43.

Objímka

0,1 mm pod
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T 14 15 16 17 18
S 85,4 84,5 83,7 82,8 82

5) Nastavení mechanismu zdvihu patky

A. Uvolnìte �rouby 2, které fixují nastavení zdvihu patky a které upevòují nastavovací podlo�ky 3 (obr.44). Tyto �rouby jsou na levé i
pravé stranì. Nastavuje se jimi pravá a levá strana zdvihu patky 4 (mo�nost kompenzaèního nastavení). Posunutím podlo�ek ve
smìru A nastavujeme vy��í zdvih patky a ni��í smìrem B. Po dokonèení nastavení zdvihu patky pevnì utáhnìte �rouby 2.
(Maximální vý�ka zdvihu patky je 17mm od stehové desky. )

obr. 44.

B. Nastavení  v pøípadì (obr.45) pneumatického ovládání (HA typ)
Uvolnìte matku 3. Otáèejte pravým a levým váleèkem 5 a posunujte je ve smìru A (vy��í zdvih) nebo ve smìru B (ni��í zdvih). Po
kompletním nastavení pevnì pøitáhnìte matku 3.

obr. 45.

6) Nastavení uvolòovaèe nitì

A. Nastavte záøez tak, �e pravá strana otvoru uvolòovaèe 1 se
dotýká obvodu �roubu 2, pak utáhnìte �rouby dle obr. 46.

obr. 46.

B. Nastavení dorazu uvolòovaèe niti.(obr. 47)
a) Sejmìte zpìtnou pru�inu z uvolòovaèe.
b) Po uvolnìní �roubu dorazu nastavte vodící èlánek odstøihu

0,3mm od èepu páky uvolòovaèe. Pak  pøipevnìte rameno
k dorazu. Kdy� doraz posunete vpravo, vzdálenost mezi u-
vedenými díly se zmen�í a kdy� vlevo tak se naopak zvìt�í.

c) Zavìste zpìtnou pru�inu.

obr. 47.

Vaèka odstøihu

Kolík
uvolòovaèe

Páka
odstøihu

Zpìtná pru�ina

�roub
Doraz
uvolòovaèe

Roz�iøovat   Zu�ovat
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Roz�iøovat

Zu�ovat

�roub
Horní høídel

Deska nastavení napínaèe ni�i

Uvolnìní napìtíNastavení napìtí nitì

C. Nastavení pøítlaku misek napínaèe (obr. 48)
a) Uvolnìte �roub seøizovací desky napínaèe.
b) Rozevøete misky spínacím zaøízením.
c) Nastavte otevøení misek 0,6 - 0,8mm pro støední materiál a 0,8 - 1,0mm pro tì�ký materiál. Zvìt�ením nebo zmen�ením úhlu

mezi deskami se nastavuje pøítlak napínaèe.
d) Po nastavení pevnì utáhnìte �roub.

obr. 48.

7) Nastavení èástí odhazovaèe

a) Uvolnìte základnu odhazovaèe �roubem 2. (obr. 49)
b) Kdy� máte odhazovaè a støed jehly rovnobì�nì, nastavte základnou odhazovaè tak, aby vzdálenost mezi stehovou deskou 1 a

odhazovaèem byla 14-15mm. Potom utáhnìte �roub 2 základny.
c) Uvolnìte tyè odhazovaèe �roubem 4.(obr. 50)
d) Nastavte odhazovaè posunutím ovládací tyèe nahoru nebo dolù, aby mezi støedem jehly a odhazovaèem bylo 25mm, pak utáh-

nìte pevnì �roub odhazovaèe 4.

Upozornìní: Pokud nebude odhazovaè správnì nastaven mù�e dojít k jeho kolizi s patkou nebo jehlou.

obr. 49. obr. 50.

Jehla
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Vaèka odstøihu niti

Horní høídel

Objímka horní høídele

Horní høídel

Bod záøezu
Ryska
záøezu

Váleèek vaèky
odstøihu

Vaèka odstøihu

Spojovací táhlo
odstøihu �roub dorazu

Matice

Spojovací tyè
odstøihu

�roub dorazu

Páka ovládání odstøihu

8) Nastavení odstøihu

A Nastavení pozice vaèky odstøihu.
Uvolnìte �roub 1. Nastavte vzdálenost mezi objímkou høídele a vaèkou odstøihu na 1,7mm a vaèku tak, aby se ryska na vaèce sho-
dovala se záøezem na høídeli. Potom pevnì utáhnìte �roub 1.(obr. 51)

Upozornìní: Pokud nebude vaèka odsøihu seøízena pøesnì, nebude odstøih správnì fungovat nebo se stroj mù�e zablokovat.

obr. 51.

B. Nastavení dorazového �roubu.
a) Jehelní tyè nastavte do nejni��í polohy, zkontrolujte jestli má rolnièka páky odtøihu dostateènou vùli po obou stranách dráhy vaè-

ky odtøihu.

Upozornìní: Pokud nastavená vùle nebude dostateèná, odsøih nemusí pracovat pøesnì a stroj se mù�e pøi �ití nebo odstøihu zablokovat!

b) Rolnièka páky odtøihu se dotýká na jedné stranì. Seøízení se provede dorazovým �roubem. 

Upozornìní: Pokud pozice není nastavena správnì, návrat do pøedchozího bodu po odstøihu se mù�e zpozdit a první steh nemusí být 
dostateènì uta�ený. 

obr. 52.
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�roub

Vaèka odstøihu

Páka ovládání odstøihu Objímka høídele
odstøihu

Høídel
odstøihu

Páka
ovládání
odstøihu

Doraz ovladaèe odstøihu

�roub

�roub

�roub

Magnet

Rotaèní páka odstøihu Høídel odstøihu

Dr�ák magnetu odstøihu

Páka
odstøihu

Stehová deska
Kryt

Pohyblivý nù�

Pevný nù�

C. Seøízení høídele odstøihu
a) Uvolnìte �roub táhla odstøihu a �roub objímky høídele odstøihu.
b) Dejte �pièku høídele odstøihu do roviny s ramenem èásti A.
c) Utáhnìte �rouby.

Upozornìní: Pokud pozice nebude vhodnì nastavena odsøih ne-
pracuje správnì a stroj se mù�e zablokovat. (obr.53)

obr. 53.

D. Nastaveni spojky dorazu.
a) Uvolnìte �roub a nastavte vùle tak jak jsou uvedeny na obr. 54.
b) Potom utáhnìte �roub.

Upozornìní: Pokud nebude vùle správnì nastavena odsøih nemu-
sí správnì pracovat a mù�e dojít k zablokování stroje.

obr. 54.

E. Nastavení magnetu odstøihu niti (obr.55).
a) Uvolnìte �roub objímky magnetu. Vzdálenost mezi høídelí a jádrem magnetu odstøihu nastavte na 0,5mm a utáhnìte �roub.
b) Uvolnìte �roub magnetu a otáèejte objímkou høídele odstøihu a� nastavíte ve smìru �ipky 6,8mm. Potom znovu utáhnìte �roub. 
c) Zkontrolujte, zda se vrací na své místo objímka i jádro magnetu.

Upozornìní: Jestli�e bude magnet �patnì nastaven mù�e se odsøih zpo�ïovat a tím stroj bude chybnì �ít.

obr. 55.

F. Nastavení pohyblivého a pevného no�e.
a) Zastavte jehelní tyè v horní úvrati. Seøizovacím �roubem na-

stavte vzdálenost A tak, jak je uvedeno na obrázku 56. 
b) �roubem pevného no�e nastavte vzdálenost B tak jak je u-

vedena na obrázku 56.
c) Po nastavení zkontrolujte pozici no�ù a ruènì proveïte odstøih.

Upozornìní: Odstøih nebude fungovat bez optimálnì navolnìné
nitì a seøízeného no�e.

obr. 56.
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Cívka

Deska nastavení navíjeèe

9) Nastavení napínaèe niti

A. Napìtí nitì se seøizuje maticí 1. Otáèením ve smìru hodi-
nových ruèièek je nit napínána a otáèením opaèným smìrem
je uvolòována.
B. Napìtí pru�iny vyrovnávacího napìtí spodní nitì se seøizuje 1
stejným zpùsobem ale otáèením �roubu 2.
(Krok pru�iny má být 6-8mm a napìtí pru�iny 30-50g). 2

obr. 57.

10) Nastavení navíjecího zaøízení

A. Kapacitu cívky nastavíte seøízením øídícího plechu navíjeèe ve B. Nastavte pohánìcí kolo navíjeèe 4mm od horního pouzdra a
smìru A nebo B a následným pøita�ením �roubu. Viz obr. 58 utáhnìte �roub. Viz obr. 59

obr. 58. obr. 59.

11) Nastavení snímaèe (obr.60)

A. Instalování snímaèe
a) Pøipevnìte snímaè na zadní stranu ramena.
b) Nastavte vzdálenost mezi øemenicí a snímaèem na 2,5mm,

pak utáhnìte fixní �roub øemenice.

obr. 60.

Horní høídel

Pouzdro

Pohánìè
navíjeèe

Øemenice

�roub
øemenice

Magnetický
dr�ák

Horní høídel

Synchronizer

Pouzdro
horní høídele
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B. Nastavení pozice snímaèe.
a) Nastavte pozici ni�ové páky tak, jak je uvedeno na obr. 61 otáèením øemenice. V okam�iku, kdy bílá teèka A na øemenici je v je-

dné rovinì s teèkou B na ramenì.
b) Uvolnìte �roub 1 na N.U teèka na øemenici bude ve støedu mezery a znovu utáhnìte �roub.Viz. obr. 62
c) Uvolnìte �roub 2 na N.D a pohybujte øemenicí doprava nebo doleva. Zastavte v místì, kde jehelní tyè zaèíná stoupat obr.63.

obr. 61. obr. 62. obr. 63.

12) Nastavení výchozího bodu X-Y

A. Nastavení bodu v ose X 
a) Odstraòte kryt ramene (levý) Obr. 64
b) Pohybujte støedem pøítlaèného rámeèku a� bude ve støedu osy X
c) Podle obr.64 uvolnìte �roub senzorového plechu X a nastavte jeho konec do støedu senzoru. Potom �roub utáhnìte.  

obr. 64

Smìr
otáèení

Smìr
otáèení

�roub

Senzor
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B. Nastavení bodu v ose Y
a) Odstraòte kryt ramene (pravý) Obr. 65
b) Pohybujte støedem pøítlaèného rámeèku a� bude ve støedu osy Y
c) Podle obr.65 uvolnìte �roub senzorového plechu Y a nastavte jeho konec do støedu senzoru. Potom �roub utáhnìte.

obr. 65.

13) Èi�tìní filtru

Upozornìní: Vypnìte stroj ze sítì. Èi�tìním filtru pøedcházíme neoèekávaným poruchám.

Vyèistìte filtr 2 ventilátoru pravidelnì 1x týdnì.
1) Vytáhnìte kryt 1 ventilátoru ve smìru jak ukazuje �ipka na obr.66.
2) Vyèistìte filtr 2 pod tekoucí vodou.
3) Nainstalujte zpìt filtr a kryt ventilátoru.

obr. 66.

14) Výmìna pojistky 

Upozornìní:
· Pøedcházejte proudovému rázu - vypnìte stroj ze sítì a èekejte 5 minut, potom otevøete kryt. 
· Ujistìte se, �e zaøízení není pod proudem. Vymìòte urèený poèet pojistek po otevøení krytu øídící skøínì.

7 pou�ívaných pojistek

obr. 67.

Èíslo Poèet ampér Pou�ití
1 15A Ochrana vstupu
2 15A Ochrana magnetu
3 1A Ochrana vzduchového válce
4 1A Ochrana ventilace
5 1A Ochrana krokového motoru
6 10A Ochrana øídící desky krokového motoru
7 15A Ochrana servomotoru 

Senzor

�roub
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15) Testování stroje

Je prospì�né zkontrolovat ka�dou èást stroje. Jestli�e stroj nepracuje normálnì, pou�ijte následující informace pro kontrolu.pøípadných
problémù v elektrickém systému.
Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, stisknìte tlaèítko SELECT, pak tlaèítko FORWARD a BACK.

(1) Èinnost testování stroje
1) Se stisknutím tlaèítek A, B a C souèasnì zapnìte stroj.
2) Pak se zobrazí na chvíli na displeji "TEST" a potom "t-01".

(2) Spus�te test senzorù. 
1) Po spu�tìní testu stroje stisknìte Ready.
2) Jak je vidìt na schématu stisknìte pøíslu�né tlaèítko pohybu

jehly.
3) Osa X je signalizovaná kontrolkou X-scale a osa Y je Y-scale.
4) Kdy� svítí obì dvì kontrolky souèasnì, je to v poøádku.
5) Stisknutím tlaèítka SELECT je t-01 kompletní.

(3) Test magnetù
1) Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, po-

u�ijte tlaèítka FORWARD a BACK a� se objeví na displeji t-02.
2) Stisknìte Ready.
3) Jak je vidìt na schématu stisknutím pøíslu�né klávesy se roz-

svítí pøíslu�ná kontrolka.
4) Stisknutím SELECT je t-02 kompletní.
· magnet odhazovaèe je volitelný u stroje ovládaného vzduchem.

(4) Hlavní test motoru
1) Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, po-

u�ijte tlaèítka FORWARD a BACK a� se objeví na displeji t-03.
2) Stisknìte Ready.
3) Jestli�e stisknete Ready, motor se rozjede. Opìtovným sti-

skem Ready se motor zastaví.
4) Poèet otáèek  motoru nastavujete pomocí kláves FORWARD a

BACK.
5) Stisknutím SELECT je t-03 kompletní.

Nahorù

Dolù

VpravoVlevo

Jehla

Magnet odstøihu

Magnet pøít. rámeèku

AUX2 Magnet

Magnet odhazovaèe

Hlavní motor

Zvy�ování rychlosti

Sni�ování rychlosti
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(5) Test pøevodníku

1) Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, po-
u�ijte tlaèítka FORWARD a BACK a� se objeví na displeji t-04.

2) Stisknìte Ready.
3) Jestli�e ruènì otáèíte øemenicí, úhel pøevodníku se zobrazuje 

na displeji a svítí kontrolka NO.
· Jestli�e se hodnota nemìní, mù�e být problém v pøevodníku

vèetnì konektoru.
4) Stisknutím SELECT je t-04 kompletní.

(6) Test synchronizéru

1) Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, po-
u�ijte tlaèítka FORWARD a BACK a� se objeví na displeji t-05.

2) Stisknìte Ready.
3) Jestli�e ruènì otáèíme øemenicí, dochází k indikaci na displeji

a kontrolce NO.
· Pokud se hodnota na displeji nemìní v prùbìhu otáèení, mù�e

být problém v snímaèi vèetnì konektoru.
4) Stisknutím SELECT je t-05 kompletní.

(7) Test vstupu pedálu

1) Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, po-
u�ijte tlaèítka FORWARD a BACK a� se objeví na displeji t-06.

6) Stisknìte  Ready.
7) Kdy� stisknete pedál 1.kroku. kontrolka NO. se rozsvítí, kdy� 2.

kroku, tak se rozsvítí kontrolka X-SCALE. Stisknutím vypínaèe
Aux1 rozsvítí se kontrolka Y-SCALE a stisknutím Aux2 rozsvítí
se SPEED.

8) Stisknutím SELECT je t-06 kompletní.

(8) Pomocný výstupní test

1) Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, po-
u�ijte tlaèítka FORWARD a BACK a� se objeví na displeji t-07.

2) Stisknìte  Ready.
3) Stisknutím Ready je Aux 8 výstup zapnut. Stisknete-li je�tì jed-

nou Ready kontrolka zhasne.
9) Stisknutím SELECT je t-07 kompletní.

Úhel pøevodníku

Poèet otoèení

1. krok
2. krok
AUX1 spínaè
AUX2 spínaè

Výstup ZAP/VYP

Konec testu
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(9) Pomocný vstupní test

1) Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, po-
u�ijte tlaèítka FORWARD a BACK a� se objeví na displeji t-08.

5) Stisknìte  Ready
3) V souladu se signálem Aux 8 vstup se rozsvítí pøíslu�ná kon-

trolka.
4) Stisknutím SELECT je t-08 kompletní. 

(10) Test startu krokového motoru

1) Po rozbìhnutí testu stroje chcete-li vybrat dal�í bod testu, po-
u�ijte tlaèítka FORWARD a BACK a� se objeví na displeji t-09.

2) Stisknìte  Ready
3) Pokud stisknete Ready, stroj zastaví po 10startech automaticky. 
· Pou�itím FORWARD a BACK mù�ete mìnit poèet testù.
4) Stisknutím Reset je t-09 kompletní.

16) Pou�ití dal�ích funkcí

(1) Nastavení výchozích hodnot funkèních parametrù stroje.
Je to funkce pro zpìtné nastavení pamì�ového vypínaèe pou�itím zmìny nastavení.

1) Zapnìte stroj se souèasným stisknutím kláves +/FORWARD,
-/BACK a Reset.

2) Pokud se objeví následující, vrátíme se do nastavení pamì-
�ového vypínaèe od výrobce.

3) Po chvilce se vrátí do výchozího bodu.
· Vìnujte pozornost nastavení pamì�ového vypínaèe, aby nedo-

�lo k vymazání.

(2) Vyladìní setrvaènosti 
Regulátor automaticky provádí naladìní setrvaènosti stroje.

1) Zapnìte stroj se souèasným stisknutím kláves Ready a -/Back.
2) Pak  se objeví následující údaj na displeji.
3) Pokud se�lápnete pedál pøepnete se do kroku 2, automaticky

ladìná setrvaènost je zku�ební.
· Proto�e jehelní tyè zastavuje v nouzové pozici, po naladìní 

vypnìte stroj, nastavte jehelní tyè do správné polohy a znovu 
stroj zapnìte.

AUX8 vstup
AUX7 vstup

AUX6 vstup
AUX5 vstup
AUX4 vstup
AUX3 vstup

Vstup tlak. vzduch
Vnìj�í program

Zmìny vstupu

Test chodu a zastavení

Zvý�ení poètu testù

Sní�ení poètu testù
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(3) Potvrzení programových verzí

Kdy� zapnete stroj, objeví se na pùl sekundy bH07. bH oznaèuje model stroje a 07 verzi. 

Program a funkce se li�í s typem stroje

17) ROM instalace a alternativní metody

(1) Typ a tøídìní ROM pamìti.

a) Roz�íøení vzoru ROM pamìti: Na desce je umístìn chip se vzory nastavenými od výrobce. Je mo�né na pøání zákazníka roz�íøit
poèet nabízených vzorù o vzory zákazníkem po�adované.

· indikace: zobrazuje se ètyømi znaky jako napø: b006, b 07,...

b) Program ROM pamìti: po�adovaný program ovládá �icí stroj. V pøípadì doplnìní nebo výmìny funkcí bychom mìli pou�ít novou
verzi programu ROM.

· Indikace: bì�ná je osmi znaky, ale jsou odli�né, napøíklad 
bc000928, bj000390,...

ROM typ Zobrazenídigitální desky ROM Typ Poèet pinù
Roz�íøení poètu vzorù ROM U8(horní zdíøka) 27C256 28 Pin
Program ROM U9(dolní zdíøka) 27C512 28 Pin

Typ ROM a instalaèní pozice.

Model Polo�ka Er05error patky Pou�ití tlakového Er07error tlak. Maximální �icí Zobrazení verze
vzduchu vzduchu rychlost pøi zapnutí

B1201 HA Pneumatický typ X O O 2000ot./min. bA07
pro tì�ké mat.

B1201 H Pro tì�ké mat. O X X 2700ot./min. bH07
B1201 M Pro bì�ný mat.l O X X 2700ot./min. bO07
B1201 L Pro tenký mat. O X X 2000ot./min. bL07
B1201 K Pro pleteninu O X X 2000ot./min. bh07

Roz�íøení vzoru ROM

�títek

�títek



-38-                     GPS-0402 SERIES

ANITA B©

A-03

01-1

31-0

31-1

31-0

32-0

A-03

a b

(2) Poznámky k umístìní ROM pamìti.

1) Musíte vypnout stroj. Po zmizení indikovaných znakù na ovládacím panelu instalujte nebo vymìòte ROM pamì�.
2) Jestli�e instalace bude chybná, mù�e dojít k po�kození ROM pamìti.
3) Musíte zastrèit piny do správných zdíøek
4) Pøi výmìnì ROM pamìti postupujte obezøetnì, aby nedo�lo k po�kození chipu.

(3) Metody roz�iøování vzoru

a) Montá�ní metody roz�íøení vzorù ROM.
1) Oddìlejte kryt øídícího boxu.
2) Do zdíøek U9 zasuòte èip roz�íøené ROM pamìti (smìrem oznaèení zleva). 

b) Pou�ití metod roz�íøení vzorù.
Poznámka:
Pokud èíslo vzoru je oznaèená jako "nevyvolatelný" není mo�né je  pou�ít. Proto pou�ijte pro nastavení èísel po�adovaných vzorù vol-
bu "vyvolatelný", aby je bylo mo�né pou�ít pro obsluhu stroje.

Zmìna vzorù èíslo 31 a 32 do "vyvolatelný" viz schema:
A. Po zapnutí stroje stisknìte klávesu Ready a Reset, potom A a

+/FORWARD, aby se mohlo zobrazit na display "A-03".

B. Zobrazuje se nastavená hodnota stisknutím klávesy Ready.
Èást a - zobrazuje èíslo vzoru.
Èást b - 0: zobrazuje nevyvolatelný a 1: vyvolatelný.

C. Stisknutím  SELECT nastavujete zobrazenou èást a "1" - "31".

D. Stisknutím +/FORWARD nastavujete zobrazenou èást b "0" - "1".

E. Stisknutím SELECT nastavujete zobrazovanou èást a "31" - "32".

F. Stisknutím +/FORWARD nastavujete zobrazovanou èást b "0" - "1".

G.Registrujte klávesou Ready.

H. Vypnìte stroj a pak jej znovu zapnìte.

Ovládací panel

Elektr. panel
øídící deska
krokového
motoru

Hlavní øídící
deska motoru

Deska napájení

Ventilátor

Transformátor

Smìr instalace èipu

Místo pro roz�íøení pamìti

U8 umístìní standardní ROM pamìti
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Pøíèina poruchy a její odstranìní.

Èíslo Porucha Pøíèina poruchy Odstranìní poruchy
Volný øemen a po�kozený øemen Nastavení napnutí øemene 

nebo jeho výmìna
Spálená pojistka hlavního pøívodu nebo Zkontrolovat pojistku pohonu 

1 Øízení rozbìhu stroje okruhu. motoru v øídícím boxu nebo ji
vymìnit.

Odchylka od X a Y meze podávací objímky Posuòte objímku do správné
pozice 

Uvolnìní hlavního øemene pohonu Napnìte tento øemen
2 Chybná poloha zastavení Nesprávná  pozice snímaèe. Seøiïte správnou pozici sní -

maèe.
Po�kození jehly (Ohnutí jehly,trhliny na jehelní Vymìòte jehlu.
tyèi, odírání jehly, nevhodná jehla) 

3 Ohnutá jehla Chybnì nasazená jehla Správnì nasaïte jehlu
Kontakt jehly s chapaèem Nastavte správnou vzdálenost

mezi jehlou a chapaèem
Chybné navleèení nitì Navleète správnì nit
Chybné nasazení jehly (Vý�ka a smìr jehly) Nasaïte správnì jehlu
Po�kození jehly (Ohnutí jehly,trhliny na jehelní Vymìòte jehlu

4 Pøetr�ení nitì tyèi, odírání jehly, nevhodná jehla)
Pøíli�né napìtí horní nitì a spodní nitì Nastavte vhodné napìtí
Pøíli�né napìtí a zdvih pru�iny ni�ové páky Nastavte napìtí a zdvih pru-

�iny ni�ové páky
Pou�ití ohnuté jehly Vymìòte jehlu
Pou�ití nevhodného rozmìru jehly ve vztahu k niti Vymìòte jehlu
Chybné nasazení jehly Nasaïte správnì jehlu
Nesprávné naèasování jehly a chapaèe Nastavte naèasování jehly a

5 Vynechávání stehu chapaèe
Nesprávná vzdálenost mezi záøezem a hro- Nastavte naèasování jehly a 
chapaèe chapaèe
Pøíli�né napìtí pru�iny ni�ové páky a nespráv- Nastavte napìtí pru�iny ni�ové
ný zdvih ni�ové páky. páky a zdvih
Slabé napìtí horní nitì Upravte napìtí horní nitì

6 Napnutí nitì Slabé napìtí spodní nitì Upravte napìtí spodní nitì
Nesprávné naèasování jehly a chapaèe Upravte naèasování jehly a

chapaèe
Malé napìtí mezi pohyblivým a pevným Upravte napìtí pevného no�e
no�em

7 Odstøih Odírání a trhliny na ostøí pohyblivého a Vymìòte pohyblivý a pevný
pevného no�e nù�
Chybné nastavení vaèky odstøihu Upravte pozici vaèky odtøihu

ANITA B©
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Seznam chyb.

Èíslo Zobrazení Popis chyby Výskyt hluku
1 Er01 Vyvolaný vzor není dostupný X
2 Er02 Chyba zvìt�ení / zmen�ení X
3 Er03 Chyba pozice jehelní tyèe X
4 Er04 Chyba podávání X
5 Er05 Chyba v pozici vzorky X
6 Er06 Kdy� originální bod není dostupný bìhem X

oèekávaného èasu
7 Er10 U typu HA, kdy� tlak vzduchu je ni��í ne� O

regulovaná hodnota.
8 61 Chyba pøipojení synchronizéru O
9 128 Chyba pøipojení kodéru O

10 129 Pøetí�ení motoru O
11 130 Chyba signálu synchronizéru O
12 EEPr Chyba v EEPROM O
13 1000-9999CE17, LC18BC20, AC19 Komunikaèní chyba v CPU okruhu desky O

ANITA B©
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Programy
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Pou�ití Èíslo Vzor Poèet Rozsah �ití
stehù   X(mm)  Y(mm)

Pou�ití Èíslo Vzor Poèet Rozsah �ití
stehù   X(mm)  Y(mm)

Pro
tì�ký a
støední
materiál

Tì�ký
materiál

Pletenina

Rovné

Rovná
závorka

Pùl
mìsíc

Èíslo

Vzor

Poèet stehù
Rozsah  X(mm)

�ití      Y)mm)

Èíslo

Vzor

Poèet stehù
Rozsah  X(mm)

�ití      Y)mm)
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  12 
Seznam variant

Standardní

Název
dílu

Rámeèek

Podávací
deska 

Název
èásti

Rámeèek

Podávací
deska 

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

H (pro tì�ké materiály) M (pro normální mat.)

L ( pro tenké mat.) K (pro pleteninu)

bez vroubkování
bez vroubkování bez vroubkování

bez vroubkování bez vroubkování
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Volitelné

Rámeèek

Podávací
deska 

vlevo

vpravo

Rámeèek

Podávací
deska 

vlevo

vpravo

Chrániè
prstù

Varianta - 1 Varianta - 2 Varianta - 3 Varianta - 4 Varianta - 5 Varianta - 6

varianta-podélná varianta-pùlmìsíc varianta-kruhová

bez vroubkování
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  13 
�icí sady

È. Název dílu

Jehla

Objímka
chapaèe

Chapaè

Horní pru�ina
chapaèe

Napínaè nitì
komplet

Kryt stehové
desky

Levý
rámeèek

Pravý
rámeèek

Podávací
deska

H (pro tì�ké materiály) M (pro normální mat.) L ( pro tenké mat.) K (pro pleteninu)

Pou�ití na GPS-1306H typ (tì�ké materiály).

Pou�ití na GPS-1306G typ (normální materiály).

Pou�ití na GPS-1306S typ (standardní steh).

Pou�ití na GPS-1306P typ (pøesný steh).

bez vroubkování bez vroubkování

Ni�ová
páka

Vaèka

Vodiè
nitì

Pru�ina zdvihu
patky

Páka
odstøihu


