
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
W500PV Серия
2 и 3-иглова плоска покривна шевна машина

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS от серия W600 ! 

Указания по техника за безопасност 
● Използването на машината се разрешава само след запознаване с инструкцията 
за експлоатация и след съответния инструктаж 
● Преди да използвате машината трябва да се запознаете с инструкцията за 
експлоатация на фирмата производител на електромотора 
● Забранява се използването на машината без защитните приспособления 
● При смяна на части, като игли, притискащо краче, иглена плочка, зъбен транспорт 
и др. обезателно изключете захранването на машината от главния превключвател 
или изключете щепсела от контакта. 
● Ежедневната работа по техническото обслужване на машината трябва да се 
извършва след съответния инструктаж 
● Ремонтните работи или специалните работи по техническото обслужване на 
машината трябва да се извършват от високо квалифициран персонал 
● При ремонтни работи или техническо обслужване на пневматичното оборудване 
задължително изключете машината от системата за подаване на въздух. 
● Работа с електрооборудването могат да извършват само квалифицирани 
специалисти. 
● При ремонтни работи да се използват само указаните от производителя резервни 
части 
● Никога не стартирайте машината без наличие на смазващо масло в нея. 
● След извършване на ремонт или обслужване на машината се уверете че пускането
на захранването няма да застраши Вашата безопастност. 





        Схема на масата за шевна машина



         СМАЗВАНЕ

При смяна на масло използвайте само
препоръчваното от Pegasus смазочно масло.
Използването на други масла може да доведе
до повреда на машината

Препоръчвано от Pegasus масло: 
Високоскоростно масло за шевни машини или
съвместимо: Mobil Velocite SM22 произведено
от Mobil.

Махнете тапа 1
Добавете масло до момента в който нивото на
маслото достигне средата между линиите (Н)
и (L) на нивомер 2. След това сложете обратно
тапа 1.

H на нивомер 2: Горна граница
L на нивомер 2: Долна граница
Нивото на масло трябва винаги да е между
горната и долната граница на нивомер 2. 

След като машината е правилно заредена с
масло, натиснете педала за да задействате
машината и проверете контролен прозорец 3
дали има циркулация на масло.

  Силиконово масло за H.R. устройство
       

Винаги изключвайте захранването на машината
когато добавяте силиконово масло в H.R. 
устройството.

Напълнете резервоарите 4 и 5 със силиконово
масло за предпазване на конците от късане и
плата от повреда.



    Вдяване на машината  Натиснете лост 5 за да се освободи напред 
конецоопъвача 6. След вдяване върнете в
изходна позиция конецоопъвача 6.

Винаги изключвайте захранването на машината
при вдяване на конци.

      Отворете иглен предпазител 1 и капаци 2,3,4

      В случай че машината е вдяната предварително

А: Вържете на възел старите
    с новите конци и издърпайте
    за по-лесно вдяване
В: Вдяване на иглите
     Срежете възлите малко
     преди иглите
С: Вдяване на горен и долен плетач
     Срежете възлите след като преминат
     през отворите на плетачите.

      Уверете се че машината е вдяната правилно
      (вижте диаграмата на следващите две страници)







  Настройка натиска на притискащото краче

Натиска на притискащото краче трябва да е лек дотолкова,
че да осигурява правилно подаване на плата и формирането
на правилен бод. За да промените натиска развийте гайката 1
-за да увеличите натиска завъртете винта 2 в посока на
часовниковата стрелка.
-за да намалите натиска завъртете винта 2 в посока обратна на
часовниковата стрелка
След настройката затегнете гайката 1.

Промяна коефициента на диференциалния
               транспортен механизъм

1. Отворете страничния капак 3

2. Разхлабете гайка 4

-ако плата е разтегнат, преместете лоста 5 нагоре
-ако плата е свит, преместете лоста 5 надолу

3. След настройката затегнете гайка 4 



Настройка дължината на бода

1. Докато държите натиснат бутон 1, завъртете
ръкохватката на машината 2 докато бутон 1 потъне
по-дълбоко. 

2. След това, държейки бутон 1 натиснат, завъртете
ръкохватката на машината 2 и настройте желаната
дължина на бода по скалата А.

Забележка: Промяна дължината на бода се прави
след промяна коефициента на диференциалния 
транспорт.

       Регулиране опъна на конците

За да получите желаното обтягане на конците
регулирайте опъна на иглените конци посредством
бремзи 3, опъна на конеца на горния плетач
посредством бремза 4, опъна на конеца на долния
плетач посредством бремза 5. 

- За да стегнете конеца, завъртете конкретната
бремза в посока на часовниковата стрелка.

- За да отпуснете конеца,завъртете конкретната
бремза в посока обратна на часовниковата стрелка.

Препоръчително е всички бремзи да оказват
възможно най-малък натиск върху конците за
получаване на равномерни и красиви бодове. 



Почистване на машината

1. Отворете предния капак 1 и плъзнете капак 2.
Развийте болтове 3 и отстранете иглената плочка 4.

2. Почистете прорезите 5 на иглената плочка и зоната
около зъбите 6.

3. Почистете зоната около масления предпазител
на иглената ос 7. (вижте Fig.19)

4. Монтирайте обратно иглената плочка 4 с болтове 3.
След това затворете предния капак 1 и капак 2.

 Проверка и почистване на масления филтър

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
преди оторизиран техник да провери и почисти
масления филтър.

1. Развийте болтове 1 и отстранете капак 2,
О-пръстен 3 и филтър 4.

2. Заменете филтър 4 с нов при нужда. След проверка
или замяна на филтъра поставете обратно филтър 4
О-пръстен 3, капак 2 и болтове 1.

Замърсяване по филтър 4 може да доведе до неправилно
смазване на машината и повреда. Проверявайте и 
почиствайте масления филтър 4 на всеки шест месеца



      Смяна на иглите

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
при смяна на игли.

1. Разхлабете винт/винтове 1 като използвате отвертката
с червената ръкохватка (1,5мм шестостен). 
2. Отстранете старата игла/игли с помощта на пинцета
(налична в аксесоарите на машината).
3. Фиксирайте новата игла/игли, така че прорезът да сочи
към гърба на машината.
4. Поставете новата игла в игления отвор докрай с
помощта на пинцета.
5. Затегнете винт/винтове 1 с червената отвертка (1,5мм)

Смяна на масло

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
преди оторизиран техник да смени маслото.

Сменете маслото един месец след първоначална
употреба на машината и след това на всеки шест месеца.
Продължителната употреба на старо масло
може да доведе до повреда на машината.

Източване на маслото

1. Източете маслото, чрез развиване на болт 2 от
лявата страна на масления картер.

2. Затегнете болт 2 след източване на маслото.



    Настройка на игления конецоопъвач

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
преди оторизиран техник да регулира игления
конецоопъвач.

1. Настройка на конецоопъвача на иглените конци
Когато иглоносача е в най-долно положение, горната
повърхност на скобата 1 би трябвало да е
хоризонтална. За да настроите развийте винт 2 и
завъртете скобата 1 наляво или надясно.

2. Разстоянието между линия (а) на скобата и линия (в)
на конецоопъвача 9 трябва да бъде 75 mm (стандартна
настройка). За да настроите развийте винтове 3 и
преместете конецоопъвача 4 наляво или надясно.
След настройката затегнете отново винтове 3.

-преместването на конецоопъвача 4 наляво (-) отпуска иглените конци.

-преместването на конецоопъвача 4 надясно (+) опъва иглените конци.

Внимание! След като настроите конецоопъвача на иглените конци, уверете се, че конецоопъвача
на горния покривен конец 5 е в показаната позиция.



  Настройка на иглените конецоводачи

{ Настройка на игления конецоводач 1 }
Дистанцията между центъра на винт 2 и горната част на
конецоводач 1 трябва да бъде 25мм. За да настроите 
развийте винт 2 и преместете нагоре или надолу. След
настройката затегнете винт 2.

{ Настройка на иглените конецоводачи 3,4 и 5 }
Дистанцията от горната част на държач 6 до върха на 
конецоводачи 3,4 и 5 трябва да бъде 10мм, 22мм и 35мм
(виж Fig.25). Настройката се прави като се разхлаби винт 
7, 8 и 9 и се премести водач 3,4 и 5 нагоре или надолу.
След настройката затегнете винт 7,8 и 9.

-за да затегнете иглените конци преместете водача нагоре
-за да разхлабите иглените конци преместете водача надолу

*W562PV-01D ( с 4 иглени конецоводача ) 
Настройте иглените конецоводачи съобразно оградената 
илюстрация на Fig.25 с четирите конецоводача.



    Настройка размера на игления клуп

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
преди оторизиран техник да регулира размера на
игления клуп (примка).

Има два метода за настройка размера на игления
клуп. (вижте Fig.26)
- смяна позицията на предпазителя за иглените конци
- смяна времевите настройки на игленият конецоиздърпвач

[Промяна на положението на предпазителя на иглата]
Когато иглата е на дъното на своя ход, разхлабете винта 2
и след това поставете горната повърхност А на предпазителя
на иглената нишка 1 в центъра на окото на водача на иглата
(вижте Фиг. 26). Затегнете винта 2. Предпазителят на иглената
нишка 1 променя формата на клупа на иглата, когато плетача 
навлиза в примката на иглата. 
• За да увеличите размера на контура на иглата, преместете
 предпазителя на иглената нишка 1 в посока на (+). 
• За да намалите размера на контура на иглата, преместете
предпазителя на иглата в посока (-). След като регулирате
размера на контура на иглата, затегнете винта 2.

[Промяна на времето на игленият конецоиздърпвач]
При монтажа на манивелата 3 на конецоиздърпвача на 
иглените конци, краят В на манивелата на резбата на 
иглената нишка 3 трябва да бъде подравнен с V-образен
жлеб 5 на входящия вал на иглената нишка 4 (виж фиг. 27).
За да регулирате времето на поемане на нишката на иглата, 
разхлабете винта 6 и след това преместете маивелата на
иглата 3 в посока (+) или (-), според изискването.

• За да увеличите размера на контура на иглата, преместете
манивелата 3 на иглата в посока на (+).
• За да намалите размера на контура на иглата, преместете
манивелата 3 на иглата в посока на (-). 
(След тази настройка затегнете винта 6. 

Забележка
Фабрично зададеният момент на поемане на иглената нишка:
Едновременна синхронизация по отношение на хода 
(движение нагоре и надолу) на иглата. Не променяйте 
фабричнатавремева настройка, освен когато се използват 
изключително разтегливи или не-разтегливи нишки.



 Настройка конецоиздърпвача на горния плетач

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
преди оторизиран техник да регулира конецоиздърпвача
на горния плетач

Когато конецоиздърпвача 1 на горния плетач е в началото 
на движението нагоре, окото А на конецоводача 2 на горния
плетач трябва да бъде подравнено с окото на конецоиздърпвача
1 на горния плетач (виж фигура 28). За да направите тази 
настройка, разхлабете винтовете 3 и 4 и след това преместете
водача 2 на горния плетач нагоре или надолу.
• За да разхлабите конеца на горния плетач, преместете водача 2
на горния плетач в посока на (+).
• За да затегнете конеца на горния плетач, преместете водача 2
на горния плетач в посока на (-).
След тази настройка затегнете винтовете 3 и 4.



 Регулиране конецоиздърпвача на плетача

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
при регулиране конецоиздърпвача на плетача.

Когато лявата игла е достигнала точката, показана на
илюстрацията, докато плетача се движи надясно от
крайния ляв край на своето движение, примката на конеца
трябва да се освободи от точка А на възела на конецоиздърпвача
За да направите тази настройка, разхлабете винтовете 2 и
завъртете конецоиздърпвача 1 ако е необходимо. След 
горната настройка затегнете винта 2.

Регулиране конецоводачите на плетача

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
при регулиране водачите на плетача.

Разхлабете винтовете 3 и 4. центрирайте винтовете 3 и 4
в слотовете на водачите на конеца 5 и 6 съответно 
(фабрична настройка) чрез регулиране на водачите на 
конци 5 и 6 (виж илюстрацията вдясно). След това 
регулиране временно затегнете винтовете 3 и 4.

• За да увеличите подаването на конец към плетача,
преместете водачите на конеца 5 и 6 по посока на B. 

• За да намалите подаването на конец към плетача,
преместете водачите на конеца 5 и 6 по посока на C.

След тази настройка затегнете винтовете 3 и 4.



    Регулиране на горния плетач

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
при регулиране на горния плетач от квалифициран
техник.

1.Регулиране на горния плетач
(1) За регулиране на височината на горния плетач
Настройте разстоянието А от горната повърхност на иглената
плочка до долната повърхност на горния плетач 1. Изберете
разстоянието според машината, която се използва, като се
водите по таблицата за регулиране на разстоянията (виж 
страница 35). Регулирането се извършва чрез разхлабване на
винта 2 и придвижване на плетача 1 нагоре или надолу. След
извършване на горепосоченото регулиране леко затегнете
винта 2. 
Регулиране дистанцията на горния плетач до иглите: 
Когато точка В на горния плетач преминава близо до лявата
игла, докато плетача 1 се движи наляво от крайния десен край
на своето движение, трябва да да бъде на разстояние 0,5 mm
от точка В до лявата игла. Регулирането се извършва чрез
преместване на горния плетач напред назад. След тази
настройка затегнете винта 2.

(2) Регулиране хода на горния плетач от ляво на дясно
Когато плетача 1 на горния капак е в крайния ляв край
на движението, регулирайте разстоянието C от средната
линия на лявата игла до точка B на горния плетач. Изберете
разстоянието според машината, която се използва, като се
водите по таблицата за регулиране на разстоянията (виж 
страница 35). Регулирането се извършва чрез разхлабване
на винта 3 и придвижване на горния плетач наляво или 
надясно. След тази настройка затегнете винта 3.



2. Регулиране водача на горния конец 4

Внимание!
Винаги изключвайте захранването на машината
при регулиране водача за конеца на горния плетач
от квалифициран техник.

(1) Между водача на горния конец 4 и горния плетач трябва
да има хлабина от 0,5 mm. За да извършите тази настройка,
разхлабете винтовете 5. След това регулиране временно
затегнете винтовете 5.

(2) Когато горния плетач 1 е в крайния десен край на своето
движение, точката В на горния плетач 1 трябва да бъде
разположена в центъра на слота на водача 4 за горния конец
за регулиране преместете водача 4 на горния капак наляво
или надясно, ако е необходимо. След тази настройка
затегнете винтовете 5.

3. Регулиране на водача на конеца 6

(1) Когато иглите са в долната част на техния ход,
позиционирайте водача на конеца 6 точно над предния
край D на слота на водача на конеца 4. Регулирането се
извършва чрез разхлабване на винта 7. След това
регулиране временно затегнете винта 7.

(2) Между водача на конеца 6 и водача на конеца 4 на
горния конец трябва да има хлабина от 1,0 mm.
Регулирането се извършва чрез преместване на водача
на горния конец 6 нагоре или надолу. 
След тази настройка затегнете винта 7.



 Регулиране водача на горния конец

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране водача за конеца на
горния плетач от квалифициран техник.

Регулирайте водача на конеца на горния конец,
като завъртите копчето 1 по часовниковата стрелка 
или обратно на часовниковата стрелка (вижте фиг. 38).

• За да намалите захранването на горния конец, 
завъртете копчето 1 по посока на часовниковата стрелка.

• За да увеличите захранването на горния конец,
завъртете копчето 1 обратно на часовниковата стрелка.

   Регулиране височината на зъбите

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране височината на зъбите
от квалифициран техник.

Когато зъбите са в най-високото си положение, 
трябва да има разстояние от 0,8 mm - 1,2 mm A 
от горната повърхност на иглената плочка до линията,
която се простира от върховете на задните зъби 2 и
диференциалното захранване 3 (предните зъби).
Настройката направете, чрез разхлабване на винтове 4 и 5
и преместване на зъбите 2 и 3 нагоре или надолу. 
След горната настройка затегнете винтовете 4 и 5.



 Регулиране на притискащото краче

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране на притискащото краче
от квалифициран техник.

Когато притискащото краче 1 се повдигне, регулирайте
разстоянието А от горната повърхност на иглената плочка
до долната повърхност на притискащото краче. Изберете
разстоянието според машината, която използвате, като
се позовете на спецификациите (виж последната страница).

1. Завъртете ръчното колело, докато захранващите кутии
са в най-ниската позиция.
2. Регулирайте повдигането на притискащото краче чрез
спускане на лоста 4. Обърнете внимание, че притискащото
краче не трябва да е в контакт с горния плетач.
3. Разхлабете гайката 2. Нагласете винта 3 така, че да се
свързва с лоста 4. След това затегнете гайката 2.

  Проверка контакта между иглената бара и
                       масления филц

След смяна на хода на иглената бара, особено
от висок ход до стандартен ход, проверете дали
връзката на иглената бара 1 леко се свързва с
масления филц 2, докато въртите машинната
ролка с ръка. За да направите тази настройка,
разхлабете винта 3 и поставете края на маслената
тръба 4 така, че връзката на иглената бара 1 да се
свърже леко с масления филц 2 (виж Фиг. 60).
След тази настройка затегнете винта 3.

Винаги изключвайте захранването, изключвайте машината
и след това оторизираните техници могат да проверяват
контакта между връзката на иглената бара и маслото.
След като промените хода на иглената бара, проверете
дали връзката на иглената бара се допира до филца с масло.
В противен случай машината може да не се смазва
достатъчно, което може да причини проблеми, като
например повреда на машината.



 Регулиране на притискащото краче

   Регулиране височината на иглата

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране височината на иглата 
от квалифициран техник.

Настройте разстоянието А от точката на лявата игла 
до горната повърхност на пластината на иглата, когато
иглата е на върха на своя ход. Разстоянието варира
според използваната машина. Вижте таблицата с 
размерите за регулиране (виж последната страница).

1. Привеждане на иглената бара до върха на своя ход.
За да направите тази настройка, подравнете маркировката
за подравняване Р на ръчното колело 1 с маркировка C
на машината чрез завъртане на ръчното колело 1. 

2. Развийте болт 2. Разхлабете винта 3. След това
регулирайте височината на иглата, като движите 
държача за игла 4 нагоре или надолу. След тази настройка
затегнете винта 3 и сменете и затегнете болт 2.

• Регулирайте връзката между всяка игла и отвора за
спускане на иглата, така че хлабината В да е равна
след регулирането на височината на иглата 
(виж илюстрацията). След това затегнете винта 3.



 Регулиране на притискащото краче

             Регулиране на плетача

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране на плетача от квалифициран
техник.

1. Регулиране дистанцията между плетача и иглата.
Настройте разстоянието за настройка А между иглата и 
плетача от центъра на дясната игла до върха на плетача 1,
когато плетача е в най-отдалеченото си положение надясно.
Изберете разстоянието според машината, която използвате, 
като се позовете на таблицата с размерите на регулиране
(виж последната страница). Регулирането се извършва чрез
разхлабване на винт 3 на държача 2 и придвижване на 
държача на плетача 2 наляво или надясно. След регулиране,
затегнете винта 3. 
2. Регулиране дистанцията за преминаване на плетача зад иглите.
Когато върха на плетача достигне до центъра на лявата игла от
крайния десен край на движението, трябва да има от 0,1 
до 0,2 mm дистанция между лявата игла и върха на плетача. 

• За 3-иглови машини: Когато върха на плетача достигне до
центъра на средната игла от крайния десен край на неговото 
движение, дистанцията между предната и задната част на 
средната игла и върха на плетача трябва да бъде 0 - 0,05 mm. 
За да направите тази настройка, разхлабете винта 3 на 
държача 2, а след това завъртете винта 4. След като тази
настройка е направена, затегнете винта 3. 

• Когато върха на плетача преминава центъра на дясната игла 
от крайния десен край на движение (задният предпазител 
на иглата не е ефективен), дясната игла леко контактува с
върха на плетача.



 Регулиране на притискащото краче

 Регулиране на игления предпазител

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране на задния иглен
предпазител от квалифициран техник.

1. Когато иглата е в края на своя ход, линия А
на задния предпазител на иглата 1 трябва да бъде
1/3 под горната част на B на дясното око на иглата.
За да направите тази настройка, разхлабете винта 2
и преместете задния предпазител на иглата 1 нагоре
или надолу. След тази настройка затегнете винта 2.

2. Когато върха на плетача достигне центъра на
дясната игла от крайния десен край на своето 
движение, трябва да има от 0 до 0.05 mm разстояние 
отпред назад между дясната игла и върха на плетача.
Регулирането се извършва чрез разхлабване на винта 3
и преместване на задния предпазител на иглата 1 
напред и назад. След регулиране, затегнете винта 3.

3. За 3-иглови машини: Когато върха на плетача е
достигнал центъра на средната игла, средната игла
трябва леко да влезе в контакт със задния предпазител
на иглата 1 с хлабина между 0 и 0,05 mm между 
средната игла и върха на плетача. Регулирането се
извършва чрез разхлабване на винта 2 и преместване
на задния предпазител на иглата 1 наляво или надясно.
След регулиране, затегнете винта 2.



 Регулиране на притискащото краче

 Регулиране на игления предпазител

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране на предния иглен
предпазител от квалифициран техник.

Между иглите и предния предпазител 5 трябва да има
дистанция 0,3-0,5 mm (виж. С), когато плетача 4 се 
движи наляво зад иглите.

За да направите това регулиране, разхлабете винта 6 
и преместете предния иглен предпазител 5 
назад или напред. Накрая затегнете винта 6.

 Регулиране на игления предпазител

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране наклона на притискащото
краче предпазител от квалифициран техник.

Регулирането на наклона за предния край на 
притискащото краче 7 може да се извърши според 
условията на шиене. За да регулирате наклона
на притискащото краче 7 нагоре, разхлабете гайката 8 
и след това завъртете винта 9, според изискванията.
За да увеличите наклона А, на притискащото краче 7
нагоре, завъртете винта 9 по посока на часовниковата
стрелка.



 Регулиране на притискащото краче

 Промяна обхвата на диф.транспорт

Заводската настройка на обхвата е 1:0,5 - 1:3

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране на диф. зъбен транспорт
от квалифициран техник.

При настройка обхвата на диф. транспорт 1:1,3-1:1,8

При настройка обхвата на диф. транспорт 1:1,3-1:1,8
зъбите е възможно да имат контакт с иглената плочка и 
да предизвикат повреда. Проверете и се уверете, че
хода на главните зъби не превишава 3,2мм

1. Задайте дължината на шева (движение на главните
зъби) на по-малко от 3,2 мм. 

2. Отворете страничния капак 1.

3. Разхлабете винта 3. Завъртете стопера 2 в
най-ниското му положение. След това затегнете винта 3.
С тази настройка лостът за регулиране 4 може да се
регулира до диференциално съотношение на подаване 
1: 1.8

4. Затворете страничния капак 1



 Регулиране на притискащото краче

    Промяна хода на иглената бара

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при регулиране хода на иглената бара
от квалифициран техник.

Ако променяте хода на иглената бара не забравяйте
да промените и височината на иглите, настройката на
плетача и иглените предпазители.

1. Разхлабете винтовете 2 при движение 1. Леко
преместете ексцентрика 3 в посока на стрелката с
отвертка, докато каналът B излезе от щифта C.

2. За да промените хода на иглената бара, донесете
плоска повърхност А към горна или долна позиция,
чрез завъртане на винт 4 на ексцентрик 3.
[За да позиционирате хода на иглената бара със 
стандартен ход] Ход на иглената бара: 31 мм
вкарайте ексцентрика 3 в движение с повърхност А 
в долното положение, докато каналът B се впише в
щифт C на движението. [За да позиционирате хода 
на иглената бара с висок ход] Ход на иглената бара:
33.4 мм вкарайте ексцентрика 3 в движение с
повърхност А в горната позиция, докато каналът B 
се впише в щифт C на движението.

3. Затегнете винтовете 2.



 Регулиране на притискащото краче

     FT устройство (за W562PV-05C)

Ръчно смазване

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината при ръчно добавяне на масло.

Когато машината се използва за първи път или се
остави неизползвана за известно време, поставете
масло в държача на горния нож 1, докато масленият
фитил се смаже напълно.

Регулиране водача за плата

Регулирайте количеството на плата, което ще се
подрязва. Регулирането се извършва чрез разхлабване
на винтове 3 и преместване на водача за плата 2 
вляво или вдясно.



 Регулиране на притискащото краче

Смяна на горния нож

Внимание! Винаги изключвайте захранването и
въздушния компресор, след което упълномощен
техник може да сменя ножовете.
Обърнете специално внимание на ръбовете на ножа,
за да не нараните ръцете и / или пръста си.

1. Завъртете машинната ролка, докато горният
нож 1 е на върха на движението си. Свалете винта 2.
След това сменете горния нож с нов

2. За да подмените горния нож, натиснете края
на горния нож към горния държач на ножа 3 и
след това затегнете винта 2.

Смяна на долния нож

Внимание! Винаги изключвайте захранването и
въздушния компресор, след което упълномощен
техник може да сменя ножовете.
Обърнете специално внимание на ръбовете на ножа,
за да не нараните ръцете и / или пръста си.

1. Отворете страничния капак. Разхлабете винта 5.
Свалете долния нож 4. Сменете го с новия. 

2. Преместете горния държач на ножа 6 надясно.
Поставете долния нож 4 върху жлеба на долния 
държач на ножа 7. Проверете дали режещият ръб
е подравнен с горната повърхност на иглената плочка.
Затегнете винта 5. Затворете страничния капак.



 Регулиране на притискащото краче

Регулиране припокриването на режещите ръбове на ножа

Внимание! Винаги изключвайте захранването и
въздушния компресор, след което упълномощен
техник може да регулират припокриването на 
режещите ръбове на ножовете.
Обърнете специално внимание на ръбовете на ножа,
за да не нараните ръцете и / или пръста си.

Завъртете ролката на машината, докато горният нож
е на дъното на движението му до получаване на 0.5 мм 
припокриване на горните и долните ножове (вижте на
илюстрацията). Регулирането се извършва чрез 
разхлабване на винта 2, придвижване на горния 
държач на ножа 1 нагоре или надолу. След тази 
настройка затегнете винта 2.

Регулиране на позицията от ляво на дясно на долния държач на ножа

Внимание! Винаги изключвайте захранването и
въздушния компресор, след което упълномощен
техник може да регулират долния държач на ножовете.

Разстоянието от дясната игла до мястото, където
трябва да се реже тъканта, се определя от позицията
от ляво на дясно на долния държач на ножа 3.
Настройката се извършва чрез разхлабване на винта 4
и завъртане на регулиращия винт 5, според изискването.
За да преместите долния държач на ножа 3 наляво, 
завъртете регулиращия винт 5 по посока на часовниковата
стрелка. За да преместите долния държач на ножа 3 
надясно, завъртете регулиращия  винт 5 обратно на
часовниковата стрелка. Разхлабете винта 6 и преместете
спомагателното притискащо краче 7 наляво или надясно,
докато движите долния държач на ножа. След тази 
настройка затегнете винтовете 4 и 6.



 Регулиране на притискащото краче

     MD устройство (за W562PV-05C)

Инсталиране на стойката за ролката с ластик

Поставете стойката за ластик 1 отзад на масата на машината.

Инсталиране на водача за дантела/ластик

Отстранете винтовете 2. Инсталирайте водача на дантела,
като следвате последователност от 3 до 7 на илюстрацията
вдясно. Преди да закрепите винта 3, проверете дали главата
А на винта 3 е по-висока от главата В на винта 4.

Смазване

Внимание! Винаги изключвайте захранването,
изключвайте машината и след това упълномощен
техник може да смазва машината.

Поставете грес върху съединителя и лагера периодично.

Поставяне на грес на съединителя
Завъртете ролката на машината, докато маркировка C
се подравни с марка D. Отстранете винта 8. След това
поставете подходящото количество грес върху
съединителя. 

Поставете грес на лагера 
Отстранете винта 9. След това поставете 
подходящото количество грес върху лагера.



Регулиране на долния водач на дантела

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината и след това упълномощените техници
могат да регулират долния водача на дантела.

Преместете долния водач на дантела 1 възможно
най-близо до иглите. Проверете дали долния водач на
дантела 1 не влиза в контакт с горния плетач.
Регулирането се извършва, чрез разхлабване на винта
2 и завъртане на стопера 3, според изискването. След
тази настройка затегнете винта 2.

Регулиране водач на ластика

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината и след това упълномощените техници
могат да регулират водача на ластика.

За регулиране на водачите на ластика 4 и 5 
За да захранвате с ластик на правилното място върху плата,
регулирайте водачите на ластика 4 и 5 в зависимост от 
ширината на ластика. Регулирането се извършва чрез
разхлабване на винтове 6 и 7 и преместване на водачите на
ластика 4 и 5 наляво или надясно. След тази настройка затегнете
винтовете 6 и 7. 

За да регулирате водачите на ластика 8 и 9 
За да захранвате с ластик, който се подава от валяка 
направо към еластични водачи 4 и 5, регулирайте водачите за 
ластика 8 и 9 в зависимост от ширината на еластиката.
Регулирането се извършва чрез разхлабване на винтове
10 и 11 и преместване на водачите за ластик 8 и 9 наляво
или надясно. След тази настройка затегнете винтовете 10 и 11. 

За регулиране на водачите на ластика 12 и 13 
За да подавате ластика направо към водачите за ластик
8 и 9, регулирайте водачите 12 и 13 според ширината
на ластика. Регулирането се извършва чрез разхлабване
на винтове 14 и 15 и преместване на водачите 12 и 13 
наляво или надясно. След тази настройка затегнете
винтовете 14 и 15.



Регулиране количеството на подаване на ластик

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината и след това упълномощените техници
могат да регулират количеството на подаване на 
ластик.

Стандартна настройка
Количеството за подаване се регулира от 1.0 до 2.7мм/бод.
Регулирането се извършва чрез разхлабване на гайка 1
и завъртане на регулиращия винт 2, ако е необходимо.
• За да увеличите количеството на подаване, завъртете
регулиращия винт 2 по посока на часовниковата стрелка.
• За да намалите количеството на подаване, завъртете
регулиращия винт 2 обратно на часовниковата стрелка.

Забележка Ако правилното количество за подаване не
бъде постигнато чрез направената по-горе настройка,
направете допълнителни настройки на опъването
(виж "Регулиране на налягането на ролката").

Специална настройка 
При специална настройка обхватът на подаване е 
1,4 - 3,5 мм/бод. За да промените стандартната
настройка на специалната настройка.

1. Разхлабете двата винта 4 на ексцентрика 3.

2. Поставете ключ за ключ в един от винтовете 4.
Докато държите ексцентрика 3, завъртете ръчното
колело 5 по посока на часовниковата стрелка, докато
спре. Затегнете винтовете 4.



Регулиране на налягането на валяка

Внимание! Винаги изключвайте захранването на
машината и след това оторизираните техници
могат да регулират налягането на валяка.

Регулирайте налягането на ролката 1 според 
използваната еластичност. Регулирането се 
извършва чрез разхлабване на гайката 2 и 
завъртане на регулиращия винт 3, колкото е 
необходимо. 

-За да увеличите налягането на ролката, завъртете
регулиращия винт 3 по посока на часовниковата стрелка. 

-За да намалите налягането на ролката, завъртете 
регулиращия винт 3 обратно на часовниковата стрелка.

Поставяне на еластиката в ролката

Внимание! Винаги изключвайте захранването
и въздушния компресор, след което упълномощените
техници могат да поставят ластика в ролката.

Първо отворете ролката, като натиснете лоста 4. 
След това поставете ластика в ролката
(виж илюстрацията).



Размери за регулиране

         Сравнителна таблица с размери игли

      Стандартни игли



W500PV Серия спецификации на подкласове


