
       W600     
Инструкция за експлоатация

W600 серия ръкавни покривни машини

 
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.



Вдяване на машината

Разгледайте внимателно фигурата, за да вденете правилно машината.
Неправилното вдяване може да предизвика пропускане на бод, късане на конец, или неправилна форма 
на бода. За основно вдяване следвайте плътните линии.

Пункти
рана линия В или С – ако дължината на 
бода  е  малка  и  междуигловото 
разстояние е малко.

Пункти
рана линия D, ако дължината на бода 
е голяма и междуигловото разстояние 
е голямо.

Пунктира
ната  линия  А –  ако  примката  на 
иглените  конци  е  твърде  малка  и 
долния  плетач  не  може  да  я  хване 
правилно.

Пунктирана  линия   Е –  ако 
използвате  разтеглив  конец.

Когато вдявате натиснете бутона  3 
и  скобата  4 ще  излезе  нагоре. 
Натиснете скобата 4 за да я върнете 
на  мястото  и.



Смяна на иглите
1. Развийте винт (винтовете) 3, с помощта на червената отверка 
(1.5mm). 
2. Отстранете старата игла (игли) с помощта на пинсета. 
3.  Поставете иглата така,  че нейният канал да е обърнат към 
задната страна на машина.
4. Вкарайте новата игла в иглената дупка до упор с помощта на 
пинсетата.

Настройка опъна на конците
Опъна  на  конците  трябва  да  се  регулира  при  смяната  на 
иглата, конците, ширината на бода или дължината на бода.
Настройката  на  иглените  конци  се  извършва  посредством 
бремзи 4.
Настройката на горния покривен конец посредством бремза 5.
Настройката на долния покривен конец посредством бремза 6.

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 7
-за  да  увеличите  натиска  завъртете  винта  8 в  посока  на 
часовниковата стрелка.
-за да намалите натиска завъртете винта 8 в посока обратна на 
часовниковата стрелка

Настройка коефициента  на  диференциалния  транспортен 
механизъм 
Настройка трябва да се извършва, ако материята е разтегната 
(фиг.А) или е свита (фиг.В)
1. Развийте гайка 1
-ако плата е разтегнат, преместете лоста 2 нагоре
-ако плата е свит, преместете лоста 2 надолу
2. Затегнете гайка 1



Настройка опъна на ремъка 
За  да  настроите  опъна  на  ремъка  трябва  да  настроите 
височината на мотора. Ремъка трябва да се отклонява около 2 
сантиметра, когато го натиснете в средата.

Пълнене  на  HR  резервоарите  със 
силиконово масло 

Да се използва само силиконово масло 

Смазване
За да напълните машината с масло махнете капачката 1 
и сипете маслото в тялото на машината, като следите 
индикатора 2.
За  да  проверите  циркулацията  на  маслото,  включете 
машината,  натиснете  педала  и  вижте  в  прозорчето  3 
дали маслото пръска като фонтан.

Нивото на маслото трябва да бъде между линиите Н и L 
на индикатора 2

Когато  машината  ще  се  ползва  за  първи  път  или  не  е 
използвана  дълго  време,  Ви  препоръчваме  да  смажете 
иглоносача  5 на  ръка  преди  да  пуснете  машината  в 
употреба.



Сменете маслото един месец след като сте пуснали нова 
машина в употреба, а след това сменяйте маслото на всеки 
шест месеца.
За да източите маслото развийте винта  6 намиращ се от 
дясната страна на картера на машината.

За правилното смазване на машината филтъра 7 трябва да е 
чист. Проверявайте и при нужда сменяйте филтъра на всеки 
6 месеца.

Настройка височината на иглите
Когато  иглите  са  в  най-горно  положение, 
сравнете  разстоянието  (а)  между  върха  на 
лявата игла и горната повърхност на иглената 
плочка с таблица 1.

Завъртете на ръка шайбата на машината докато точката Р 
се  изравни  с  маркировката  А.  Сега  иглоносача  би 
трябвало да е в най-горно положение.

Развийте  винта  2,  настройте  височината  на  иглите 
според  междуигловото  разстояние,  като  преместите 
иглоносача нагоре или  надолу.



Затегнете  винта  2 като  преди  това  се  уверите,  че 
разстоянието  (в)  между  иглите  и  края  на  отворите  на 
иглената  плочка  е  еднакво  при  всяка  игла,  когато 
иглоносача е в най-долно положение.

Настройка на долния плетач
Когато долния плетач 4 е крайно дясно положение,  сравнете 
разстоянието  (а)  между  върха  на  дясната  игла  и  върха  на 
плетача с Таблица 2. 

За да настроите, развийте винт 6 и преместете носача 5 на ляво 
или на дясно.

Когато  върха  на  долния  плетач  е  зад  централната  линия  на 
лявата игла, разстоянието между него и горната част на отвора 
на  иглата  трябва  да е  1  mm.  Когато  лявата  игла,  при  своето 
движение на долу, достигне до горната повърхност на плетача 
разстоянието между центъра на отвора на плетача и върха на 
иглата трябва да е приблизително 5.0 ~ 6.0 mm.

Когато  върха  на  плетача,  при  своето  движение  на  отдясно  наляво, 
достигне  централната  линия  на  лявата  игла  разстоянието  между  тях 
трябва да бъде приблизително 0.05 ~ 0.1 mm. 
За 3-иглени  машини – когато  върха на плетача,  при  своето движение 
отдясно  наляво  достигне  централната  линия  на  средната  игла, 
разстоянието между тях трябва да е приблизително 0 ~ 0.05 mm. 
За да настроите, развийте винт 6 и преместете носача 5 напред или назад.

Настройка преместването на долния плетач отпред назад
Тази  настройка  се  извършва само когато  ще използвате  игли  с 
голяма разлика в размера.
Когато плетача  4 преминава пред иглите,  при своето движение 
отляво надясно, разстоянието между центъра на отвора на плетача 
и централната линия на лявата игла трябва да е приблизително 3.0 
~ 3.5 mm. Върха на лявата игла трябва да докосва леко плетача 4 в 
точка (d).
-ако  използвате  много  тънки  игли  –  развийте  гайката  7 и 
преместете коляновия лост 8 назад (в посока на А на фигурата)
-ако  използвате  много  дебели  игли  –  развийте  гайката  7 и 
преместете коляновия лост 8 напред (в посока на В на фигурата)



Настройка на задния иглопредпазител
1. Мястото на линията (А) върху задния иглопредпазител 1 е 
на  1/3  по-долу от  горната  част  на  отвора на дясната  игла, 
когато иглоносача е в най-долно положение (виж фигурата). 
За  да  настроите  развийте  винт 2 и  преместете 
иглопредпазителя 1 нагоре или надолу.
2. Когато върха на плетача, при своето движение на отдясно 
наляво,  достигне  централната  линия  на  дясната  игла 
разстоянието между тях трябва да бъде приблизително 0 ~ 
0.05  mm.  За  да  настроите  развийте  винт  3  и  преместете 
задния иглопредпазител 1 напред или назад.
3.  Когато върха на плетача, при своето движение на отдясно 
наляво, достигне централната линия на дясната игла, дясната 
игла  трябва  да  докосва  леко  задния  иглопредпазител 
запазвайки разстоянието от приблизително 0 ~ 0.05 mm между 
дясната  игла  и  върха  на  плетача.  За  да  настроите  развийте 
винт  За  да  настроите  развийте  винт  3 и  завъртете  задния 
иглопредпазител 1 наляво или надясно.

Настройка на предния иглопредпазител 
Когато  долния  плетач  4  минава  зад  иглите  запазвайки 
разстоянието  (а)  между  иглите  и  предния  иглопредпазител  5 
малко, но достатъчно за да минават иглените конци през него.
1.  Развийте  винт  6 и  завъртете  предния  иглопредпазител  5 
наляво или надясно, за да се запази разстоянието еднакво при 
всяка игла.
2.Развийте винт 7 и преместете  иглопредпазителя 5 напред или 
назад, за да настроите разстоянието (а).

Настройка на горния плетач
1. Височината между горния плетач 8 и горната повърхност на 
иглената  плочка трябва да е 8  mm. За да настроите  развийте 
винт 9 преместете плетача нагоре или надолу.
2. Когато плетача се движи отдясно наляво разстоянието между 
точка  А на плетача и лявата игла трябва да е 0.5  mm. Когато 
плетача е в крайно-ляво положение, разстоянието между точка 
В на плетача и централната линия на лявата игла трябва да бъде 
приблизително 4.5 ~ 5.0 mm. За да настроите развийте винтове 
9 и  10 и  завъртете рамото  11 наляво или надясно.  След тази 
манипулация преместете плетача напред или назад.

Внимание!
1.След като направите горе описаното уверете се, че върха на 
жлеба захващащ горния конец минава правилно през точка А и 
В, като завъртите на ръка шайбата на машината.
2.Ако горния покривен конец не е достатъчно закривен, поради 
дебелината  на  конеца  и/или  дебелината  на плата,  преместете 
точка  В наляво, без да превишавате 6  mm, като задължително 
преместите водача на горния конец 12 възможно най-близо до 
игленика.  Ако горния  конец  продължава да  не  е  достатъчно 
закривен увеличете хода на горния плетач на 18 mm.



Настройка хода на горния плетач
Хода  на  горния  плетач  8 е  17.0  mm.  За  да  настроите, 
развийте гайката 13 и преместете:
-нагоре мотовилката 14, за да намалите хода на плетача.
-надолу мотовилката 14, за да увеличите хода на плетача.

Настройка на водача на горния конец
Когато  иглоносача  е  в  най-долно  положение  точка  (а)  на 
предния край на канала на водача на горния конец 1 е точно 
под  конецо  водача  3.  Разстоянието  между долната  част  на 
водача  на  горния  конец  и  горната  част  на  горния  плетач 
трябва да е 0.5  mm. За да настроите развийте винтовете  2 и 
преместете водача на горния конец нагоре или надолу.

Настройка на конецоводача  
Когато иглоносача  е в най-долно положение разстоянието 
между долната  част  на  конецоводача  3 и  горната  част  на 
водача  на  горния  конец  1 трябва  да  е  1  mm.  За  да 
регулирате,  развийте  винт  4 и  преместете  конецоводача 
нагоре или надолу.

Настройка наклона на зъбите
Когато зъбите  са в най-горно положение,  запазвайки  права 
линия (а), която трябва да е успоредна на горната повърхност 
на  иглената  плочка.  За  да  настроите,  развийте  винт  7  и 
преместете диференциалните зъби нагоре или надолу.

Настройка височината на зъбите
Когато зъбите  са в най-горно положение,  разстоянието между 
линия (а) и горната повърхност на иглената плочка трябва да е 
приблизително 0.8 ~ 1.0 mm. За да настроите, развийте винтове 
8 и 9 и преместете зъбите 5 и 6 нагоре или надолу.



Настройка височината на притискащото краче
Когато  притискащото  краче  10 е  вдигнато,  разстоянието  между 
притискащото  краче  и  иглената  плочка  трябва  да  е  равно  на 
показаното за съответния модел в Таблица 3.
За да настроите, завъртете шайбата на машината така, че зъбите да 
са е най-долно положение, развийте гайката 11 и завъртете винта 
12 в посока на часовниковата стрелка. Натиснете лоста 13 надолу 
и настройте височината на крачето според модела на машината. 
Завъртете  винта  12 обратно  на  часовниковата  стрелка  докато 
главата му опре в лоста 13 и затегнете гайката 11.

Настройка  на  коефициента  на  диференциалния  зъбен 
транспорт за работа  над съотношение 1:1.3
Стандартна настройка 1:0.6 ~ 1:1.3.
Този диапазон осигурява дължина на бода до 4.5 mm.
Позицията  на стопера  1 не  трябва да се променя /запазете 
както  е  показано  на  фигурата/.  Настройката  на  лоста  2 е 
фабрична – 1:1.3.

Ако  ползвате  машината  с  коефициент  на  диференциалния 
зъбен  транспорт  по-голям от  1:1.3  зъбите  могат  да  ударят 
иглената плочка и да повредят машината.

Настройка 1:1.3 ~ 1:1.8.
Този диапазон осигурява дължина на бода до 3.3 mm. 
Развийте  двата  винта  3 върху  въртока  за  настройка  на 
дължината  на  бода.  Настройте  въртока  така,  че  края  на 
щифта 4 да се показва 3.2 mm (виж фигурата).

Развийте  винт  5 на  стопера  1.  Настройте  стопера  така,  че 
отбелязката на лоста 2 да се изравни с марката за  1:1.8  /виж 
фигурата/

За  да  върнете  стандартните  настройки,  пренастройте  гайката 
така, че щифта 4  да се показва само 0,5мм (виж фигурата).



Настройка на конецоопъвача и конецоводача
1.Настройка на конецоопъвача на иглените конци
Когато иглоносача е в най-долно положение, горната 
повърхност  на  скобата 6 би  трябвало  да  е 
хоризонтална.  За  да  настроите  развийте  винт  7 и 
завъртете скобата 6 наляво или надясно.
Разстоянието между линия (а) на скобата и линия (в) 
на конецоопъвача 9 трябва да бъде 75 mm (стандартна 
настройка).  За  да  настроите  развийте  винт  8  и 
преместете конецоопъвача 9 наляво или надясно.
-преместването на конецоопъвача наляво (-) отпуска иглените конци.
-преместването на конецоопъвача надясно (+) опъва иглените конци.

Внимание! След като настроите конецоопъвача на иглените конци, уверете се, че конецоопъвача 
на горния покривен конец 10 е в показаната позиция.

2.Настройка на конецоводача на иглените конци
- конецоводача 11
Дистанцията  между  центъра  на  винт  12 и  центъра  на 
отворите трябва да е 7 mm. За да настроите развийте винт 
12 и преместете конецоводача 11 нагоре или надолу.
- конецоводачи 13,14 и 15
Отвора на конецоводач 15 трябва да съвпада с централната 
линия  на  винта 12.  За  да  настроите  развийте  винт  18 и 
преместете  нагоре  или  надолу.  След  като  настроите 
конецоводача 15 настройте и конецоводачите 13 и 14, като 
развиете винтове  16 и  17 и преместите нагоре или надолу 
(вижте разстоянията на фигурата в дясно).
Внимание! Преместването на конецоводачите нагоре опъва иглените конци.

Преместването на конецоводачите надолу отпуска иглените конци.

Настройка на предпазителя на иглените конци
Развийте винт 20 и поставете предпазителя 19 така, че винта 
20 да е в средата на канала. Функцията на предпазителя 19 е 
да променя формата на примката на иглените конци когато 
долния плетач я нанизва.
-преместването  на  предпазителя  19 надолу  (-)  смалява 
примката.
-преместването  на  предпазителя  19 нагоре  (+)  уголемява 
примката.

Настройка  на  конецоопъвача  на  горния  покривен 
конец
Когато  конецоопъвача  10 е  в  най-горно  положение 
долната  част  на  канала  трябва  да  съвпада  с  отвора  на 
конецоводача  21 (виж  фигурата).  За  да  настроите 
развийте  винт 22 и  преместете  конецоводача  21 нагоре 
или надолу.



Настройка конецоопъвачът на долния плетач
Когато  долният  плетач  се  движи  отляво  надясно  и  върха  на 
лявата игла е в положението показано на илюстрацията, конеца 
на  плетача  трябва  да  се  изхвърли  по  подходящ  начин  от 
конецоопъвача 1 в точка (а). За да настроите, развийте винтовете 
2 и завъртете конецоопъвача 1 в нужната посока. 
При 2-иглени машини точка (а) се намира на 2/3 от ширината на 
плетача. 
При  3-иглени  машини  точка  (а)  се  намира  в  долната  част  на 
плетача.

Настройка предпазителят на конеца на долния плетач
Разстоянието между скобата 3 и долната част на предпазителя 4 трябва да е:
-по-широк – когато се нуждаете от повече конец ( 3-иглени машини)
-по-тесен – когато се нуждаете от по-малко конец (2-иглени машини)
За да настроите, развийте винтът 5 и преместете предпазителя 4 нужната посока.

Настройка на конецоводачите 7 и 8
Позицията  на  водачите  7 и  8 оказва  влияние  върху 
количеството  подаван  конец.  За  да  настроите  развийте 
винтовете 9 и 10 и изравнете каналите на водачите 7 и 8 с 
отбелязките на скобата 3 (виж (с)).
-за да увеличите количеството подаван конец преместете 
водачите 7 и 8 напред.
-за да намалите количеството подаван конец преместете 
водачите 7 и 8 назад.

Времеви настройки

Времеви настройки на игления ход и хода на долния 
плетач отляво надясно
Настройката на хода на долния плетач отляво надясно е 
в зависимост от хода на иглите нагоре-надолу.
Запазете  същата  височина  на  иглоносача  (1  mm над 
отвора на иглата), когато върха на долния плетач стигне 
до точка (а) при своето движение отдясно наляво (зад 
иглите)  и  когато  долния  плетач  стигне  точка  (в)  при 
своето  движение  отляво  надясно  (пред  иглите).  За  да 
настроите развийте винтовете  11 и завъртете шайбата на 
машината 12, за да завъртите зъбното колело 13
-завъртайки шайбата на машината в посока на (-) забавяте 
момента в който долния плетач тръгва да се движи на ляво 
зад иглите.
-завъртайки  шайбата  на  машината  в  посока  на  (+) 
забързвате  момента  в  който  долния  плетач тръгва  да  се 
движи наляво зад иглите.



Времеви  настройки  на  игления  ход  и  хода  на 
плетача отпред назад
Настройката на хода на долния плетач отпред назад е в 
зависимост от хода на иглите нагоре-надолу.
Отметката  А на коляновия вал трябва да е изравнена с 
отметката  В на  ексцентрика  15.  за  да  настроите 
развийте винт 15 и завъртете ексцентрика 15.

Времеви настройки на задния иглопредпазител
Настройката на хода на задния иглопредпазител напред-
назад е в зависимост от хода на иглите нагоре-надолу. За 
да настроите развийте винтът 8 и завъртете ексцентрика 
17.  Отметката  С на коляновия вал трябва да съвпада с 
отметката D на ексцентрика.

Внимание!
Когато  шиете  с  памучни  конци  примката  на  иглените 
конци  може да  се  образува  голяма  и  да  се  допира  до 
задния  иглопредпазител  16.  В  такъв  случай  развийте 
винтът 18 и завъртете ексцентрика 17 в посока 
на стрелката (виж фигурата).

Времеви настройки на горния плетач
Настройката на хода на горния плетач отляво надясно е в 
зависимост от хода на иглите нагоре-надолу.
Отметката А на горния вал и отметката В на ексцентрика 
трябва да съвпадат. За да настроите, развийте винтовете 3 и 
завъртете ексцентрика.

Времеви  настройки  на  конецоопъвача  на  иглените 
конци
Разстоянието между конецоопъвача на иглените конци  4 
и  фланеца  5 трябва  да  е   6.5  mm.  За  да  настроите, 
развийте винтът 6 на мотовилката 4 и преместете напред 
или назад.
Ако примката на иглените конци е твърде голяма, когато 
шиете  с  памучни  конци,  развийте  винтът  6 на 
мотовилката  4 и  преместете мотовилката напред,   за  да 
намалите примката.



Заден ролков транспорт 
Смазване. Когато ще използвате машината за пръв път 
или не сте използвали задния ролков транспорт  дълго 
време смажете на ръка в отвори 1 и 2.
Ръчно  повдигане  на  ролковия  транспорт.  Вдигнете 
лоста 5 ако няма да използвате ролковия транспорт или 
за да махнете плата.
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 увеличите натиска завъртете винта  4 в посока на 
часовниковата стрелка.
-за  да  намалите  натиска  завъртете  винта 4 в  посока 
обратна на часовниковата стрелка
Настройка на количеството подаван материал.
За  да  настроите  количеството  подаван  материал  да  е 
равно на ушитото колочество:
-развиете гайката 6 и повдигнете мотовилката 7,  за да 
намалите подаваното количество.
-развиете гайката 6 и преместете мотовилката 7 надолу, 
за да увеличите подаваното количество. 



UT Device - Устройство за Рязане на Конците      
Настройка на задвижващата система

Настройка на електрическо UT устройство 
1.  За  да  настроите  хода  махнете  маншона  1 
развийте  гайката  2  настроите  хода  на  17,9  mm 
посредством стопера 3.
2. Разстоянието между левия край на фланеца 5 
до десния край на коляното 4 трябва да е 66,5 mm 
когато  магнита  е  в  неутрално положение  (виж 
илюстрацията).  Настройката  се  извършва 
посредством развиването на гайката 6 и винта 11.
3.  Разстоянието  между  центъра  на  болта  7  и 
центъра  на  болта  9  монтиран  върху връзката  8 
трябва  да бъде 36 mm.  Тази  фина  настройка  се 
прави след като настроите долния нож, временно 
стегнете лоста с гайките 10.

Настройка на пневматично UT устройство 
Разстоянието между десния край на фланеца 13 до 
десния  край  на  коляното  12 трябва  да  е  100мм, 
когато  въздушния  цилиндър  е  в  неутрално 
положение  (виж  илюстрацията).  Настройката  се 
извършва посредством развиването на гайката 14 и 
винта 19.
Разстоянието между центъра на болта 16 и центъра 
на болта  17 монтиран върху връзката  15 трябва да 
бъде 36мм. Тази фина настройка се прави след като 
настроите долния нож, временно стегнете лоста с 
гайките 18.

За  да  настроите  ножа  развийте  винт  11 (при 
електрическо UT)  или винт  19 (при пневматично 
UT) така задвижващия лост 20 ще може да се движи 
лесно с ръка. Преди да раздвижите лоста 20 убедете 
се, че иглите са в горно положение.

Настройка на долния нож
Позициониране долния нож на ляво или  дясно
Разстоянието между центъра на винтовете 2 и точка А на 
долния  нож  1 трябва  да  бъде  66,5мм. Разхлабете 
винтовете  2 и  преместете  долния  нож  наляво  или 
надясно.
Разхлабете винт 6 и настройте конецоводача  5 така, че 
конецоиздърпвача  4  да  не  го  докосва  при  своето 
движение на горе.



Позициониране на долният нож напред - назад
Позиционирайте долният нож така, че точка А да е на 
9мм от десния край на плетача 9. Развийте винт  10 и 
преместете носача на долния нож 11 напред или назад 
така, че точка А да застане в центъра на плетача 9.

Позициониране на ножодържачът
Когато върха на ножа стигне на  9мм  от десния край 
на  плетача,  водача  на  на  ножодържача  2 трябва  да 
контактува  леко  с  края  на  ножодържача  1. 
Настройката се извършва посредством винтът 3.

Позициониране на долният нож нагоре – надолу
Когато  върха  на  ножа  стигне  на  9мм  от  десния 
край  на  плетача,  долната  повърхност  на  ножа  7 
трябва да контактува леко с горната повърхност на 
плетача  8.  Настройката  се извършва посредством 
разхлабването  на  винтовете  10 на  скобата  9 и 
преместването и нагоре или надолу.



Позициониране  на  долният  нож  в  крайно 
ляво положение
Когато  долният  нож  1 достигне  в  крайно  ляво 
положение разстоянието между върха на ножа А 
и центъра на иглената бара трябва да е 22мм.

Настройката се извършва посредством винтът 3 
Проверете дали върхът на долния нож 1 е в една 
линия с левия край на отвора на плетача 2.

Проверка
Проверете следното:
а)Разстоянието В е около 2мм когато долния нож е в 
крайно ляво положение.

б)Разстоянието С между десния край на ножодържача 
и края на плочата е около 1мм, когато долния нож е в 
крайно дясно положение.

Позициониране на задвижващия лост
Когато електромагнита или въздушния цилиндър са 
в неутрално положение трябва да има дистанция от 
3мм (за електрическо UT) или 1мм (за пневматично 
UT) от левия край на скобата  5 до десния край на 
пръстена  4.  Настройката  се  извършва  посредством 
винтът 6.



Настройка на горния нож
За да настроите припокриването на долния нож 2 и горния 
нож  1 разхлабете  винтовете  3 и  изравнете  върха  А  на 
горния нож с предния край на долния нож. Припокриването 
трябва  да  е  0,5мм,  когато  долния  нож е  в  крайно  дясно 
положение.

Важно!
След  настройка  на  горния  нож  задължително  направете 
настройка и на притискащата пружина на долния нож.

Настройка на притискащата пружина на долния нож

Позицията на притискащата пружина 4 е на 2мм вдясно 
от  върха  на  горния  нож.  Настройката  се  извършва 
посредством  разхлабването  на  винтовете  3 и 
преместването на пружината  наляво или надясно,  като 
пружината остава успоредна на долния нож.

Настройка на задържащата пружина
Позицията  на задържащата пружина  5 е  на  2мм в 
ляво  от  върна  на  горния  нож.  Настройката  се 
извършва посредством винтовете 6 и преместването 
на пружината наляво или надясно, като пружината 
остава успоредна на долния нож. 
Тази пружина задържа конеца на плетача след като е 
отрязан.
За  да  увеличите  натиска  на  пружината завъртете 
винтът В обратно на часовниковата стрелка.

Настройка на стопера на горния нож

Разстоянието между стоперът 1 и ножодържача 2 
трябва да е 7,0мм ~ 7,5мм, когато ножодържача 2 
е в крайно дясно положение. Разхлабете винтът 3 
и настойте.

Увеличаването  на  разстоянието намалява 
дължината  на  иглените  конци  след  отрязването 
им.
Намаляването  на  разстоянието  увеличава 
дължината  на  иглените  конци  след  отрязването 
им.



Настройка на пружината
Пружината 4 трябва да задържа ножодържача 5 така, 
че  горния  и  долния  нож да  се  припокриват.   При 
стандартна  настройка   винтът  6 трябва  да  е  в 
центъра на отвора на пружината.
Ако  при  стандартна  настройка  ножовете  не  режат 
добре разхлабете  винтът  6 и  настройте  натиска  на 
пружината.
Ако натиска на пружината е много голям ножовете 
няма да могат да се връщат в основна позиция.

Проверка на рязането
Проверката се извършва с вълнени конци. Проверете дали конеца на плетача  7 и иглените конци 8 се 
отрязват лесно и дали конеца на плетача  7 се задържа от задържащата пружина  9. Ако конците не се 
отрязват  лесно  настройте  притискащата  пружина  10 отново.  Ако  конеца  на  плетача  не  се  задържа 
настройте задържащата пружина 9 отново.

Настройка електромагнитния вайпер
Монтирайте  основата  1 хоризонтално  така  че 
винтовете 2 да са центрирани. Настройте рамото 3 
така че отстоянието от основата 1 и пръстена 4 да 
е  0  ~  0,3мм.  Разстоянието А трябва  да  е 10мм. 
След настройката затегнете винт 5. 
Настройте ос  6 така че дистанцията  B да е  2мм. 
След настройката затегнете винт 7. 
Преместете вайпера 8 в крайна лява позиция  .  За 
да направите това преместете рамото 3 в посока на 
стрелката  D. При вайпер  8 в крайна лява позиция 
дистанцията  от  края  на  вайпер  8 до  центъра  на 
иглодържача  (при  горно  положение  на  иглите) 
трябва  да  е  около  19мм. При  това  положение 
разстоянието между вайпер 8 и лявата игла трябва 
да  бъде 0,7мм.  След  настройката  затегнете 
винтове 9 и 2. 
Настройте  плоската  пружина  10 успоредно  на 
вайпер 8. След настройката затегнете винт 11.



Настройка пневматичния вайпер
Когато иглите са в най-горно положение централната 
линия на отвора а на вайпера 2 трябва да е на 1~2мм 
под центъра на отвора на лявата игла. 
Разстоянието  А между  отвора  на  лявата  игла  и 
централната линия на отвора на вайпера 2 зад иглите 
трябва да е 0.5 ~ 1.5мм.
ъгълът на издухване В трябва да е 0° ~ 5°.
Настройката  се  извършва  чрез  разхлабването  на 
винтът 1 и преместването на вайпера 2.

Регулирането на силата на издухване се извършва чрез 
разхлабването на гайката 3 и завъртането на винта в 
посока на часовниковата стрелка или в посока обратна 
на часовниковата стрелка. 
След като настроите затегнете гайката 3.

За да намалите силата на издухване завъртете в посока 
на часовниковата стрелка

За  да  увеличите  силата  на  издухване  завъртете  в 
посока обратна на часовниковата стрелка.

Настройка отрязването на горния покривен конец
Когато  издърпвача  1  е  издаден  напред  върхът  А трябва  да 
минава над горния покривен конец  2.
Настройката се извършва чрез разхлабването на винтовете 3 и 
преместването на устройството напред или назад.
Настройте  издърпвача 1  спрямо  плетача  4 и  лявата  игла 5 
както е показано на илюстрациите. 
За да го преместите напред–назад използвайте винтовете 3.
За да го преместите наляво–надясно използвайте винтовете 6.
За да го преместите нагоре–надолу използвайте винтовете 7.



Настройка освобождаването на конците
Разхлабете  винтът  1.  Поставете валът  3 в  положение 
при  което  разстоянието  между  рогчетата  на 
освобождаващата планка 2 и притискащите дискове да 
е 0,2~0,5мм. След настройката затегнете винтът 1.
Развийте  винтът  5.  Настройте  оста  4 така  че 
разстоянието А да е 30мм.  След настройката затегнете 
винтът 5.
Количеството освободен конец зависи от разстоянието 
между конецоводача  6 и  издърпвачите  на  конците  7. 
Настройката  се  извършва  с  памучни  конци. 
Разстоянията за настройката са следните:
В=6мм; C=7мм; D=8,5мм; E=6,5мм; F=9мм; G=15мм
За разтегливи конци, всички разстояния трябва леко да 
се намалят.

Настройка на позициониращия датчик
Разхлабете винтовете 9. Настройте разстоянието между датчика 10 и магнита 11 да е 0,5мм.
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