
Wood-Mizer SW Setworks –  Устройства за задаване на дебелините Wood-Mizer. Кратко ръководство за основните функции. Стойте близо до банцига за лесна проверка. 
Винаги се консултирайте с ръководството за работа, което сте получили с Вашия банциг за пълните инструкции.

Въвеждане на програма в режим „Ръчна програма”/
“Manual Program”  - Разбичване на различни размери

Поставете главата така, че лентата да е малко над трупа 
Натиснете  (Светва лампа 
“Program” и на дисплея се 
появява надпис “Р-1”)

Използвайки клавиатурата, 
въведете размера на първата -
дъска смятана от леглото.

Натиснете бутон   и задайте 
следваща дебелина на дъска.
Повторете.

Натиснете, за да 
позиционирате режещата 
глава (лентата) за първи ряз

 

Потвърдете програмата 

Започнете да разбичвате

Режими на рязане

Използване на запаметени програми 

Съвети

Натиснете и задръжте на 
съответния бутон на програмата 
A, B или C 
(На дисплея ще се появи “StrPro”)

-  След завършване на програма за разбичване, натиснете “Exit” (Изход), 
     за да се върне главата в изходна позиция за следващия труп.
-  По време на програма, ако искате да използвате ключа (бутони) 
     нагоре/надолу вместо автоматичното повдигане на режещата 
     глава след ряз, натиснете бутона “Kerf”. 

С използване на бутоните със 
стрелки се избира позицията по 
програмата, от която ще започне 
разбичването. 

Опция: Променете всеки 
един размер

Натиснете и режещата глава
ще се премести на височина
съответстваща на избраната. 

Запаметете

Режим “Бърза програма” / „Quik Program” 
- Разбичване на еднакви размери 
Позиционирайте режещата глава на височина малко над трупа 
Въведете желаната дебелина на 
дъската Натиснете. (Ще светне 
лампичката “Program” на дисплея 
ще се появи текст “StrPro”)
Опция: Използвайте бутоните със 
стрелки, за да посочите размер на 
дъската, който да бъде променен. 
Въведете новият размер, 
използвайки клавиатурата. 
Режещата глава се премества на 
височина съответстваща на 
избраната позиция.

Потвърдете програмата. 

Започнете да разбичвате. 

Режим на работа с пулта за управление
Натиснете да активирате 
или деактивирате

Използвайте ключа (бутони) нагоре/надолу за следващ 
ряз/повдигане на главата. 

Започнете да разбичвате

Започнете да разбичвате.

Работа в нормален режим
Въведете дебелина 
на дъската.

ИЛИ използвайте 
запаметените дебелини 
в програмите A, B или C.

Натиснете

Бутони и техните функции
Бутони с памет за дебелината 
на дъските. Бутони за 
запаметяване на програмите.

Бутон за потвърждаване на 
програма. Въвеждане на висо-
чина за връщане на главата.

Активиране на ръчна програма.
Подреждане на дъските нагоре.

Активиране на бърза програма. 
Подреждане на дъските надолу.

Въвеждане на “реалната 
височина”- Размерат от лентата 
до напречните опори 

Изтриване на предишна 
зададена програма. Изход от 
активна в момента функция.

Режим на автоматично 
повдигане на режещата 
глава след ряз.

Режещата глава автоматично се 
премества надолу до следващия ряз.
Запазване на въведените стойности.

Настройка на дебелината на 
ряза. Активиране/дезактивиране
на автоматичен режим.

Активиране на режим на автома-
тична калибровка. Въвеждане на 
коефициент (делител)
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Калибриране и Настройки

Въвеждане и съхраняване на ABC нова програма
Натиснете и задръжте един 
от бутоните, за да посочите 
програма. 

Натиснете и задръжте, за да 
изтриете стара програма. 
На дисплея се изписва “Clr” 
(Изчистване), потвърждавайки 
изчистването на програмата, 
след което контролерът 
автоматично се 
връща в нормален режим. 

Още веднъж се натиска и 
задържа бутон на програмата, 
която е изчистена.

С използване на клавиатурата 
се въвежда дебелината на 
първата дъска считано от 
леглото на трупа (призмата).
Натиснете   и въведете 
дебелината на следващата 
дъска. Повторете.

Запаметете

Въвеждане на дебелини в A, B или C програмите

Натиснете отново избрания 
бутон A, B или C

Натиснете отново избрания бутон 
A, B или C Въведете от клавиатура-
та  желаната дебелина на дъската. 

Запаметете като натиснете 
“SAVE”

Въвеждане на големината на ряза 
Натиснете и задръжте докато 
малка нула и зададената 
дебелина на ряза не се появят 
на долния дисплей
Въведете стойността на ряза 
(За ленти WOOD-MIZER 2.0 мм, 
така че трябва да 
натиснете “2” и “0”) 
Запаметете

Настройка на функцията BUMP UP 
Включете устройството
Като се изпише на екрана 
‘SW-10’, натиснете 
и задръжте.
Използвайте бутоните със 
стрелките, за да изберете ‘Hi’ or ‘Lo’. 
‘Hi’ = след натискане на Bump Up, 
режещата глава се повдига над 
обработвания материал 12 мм + 
последната дебелина на дъската. 
‘Lo’ = след натискането на Bump Up, 
режещата глава се повдига над 
обработвания материал 
с предварително зададени 12 мм. 
 Запаметете
*Контролерът фабрично е настроен за 
работа в режим “LO”

Автоматично калибриране на височината 
на режещата глава
Нагласете режещата глава на височина 150 мм 

Натиснете и задръжте. 
На дисплея ще се появи 
текст ’’Auto CALL”.

Натиснете. Банцигът се 
калибрира автоматично. 
След завършване на движението 
на режещата глава на горния 
дисплей ще се 
появи текст ’’End Call”.   

Въвеждане на коефициент (делител)
Включете устройството 
Когато се появи на дисплея 
надписът “SW-10”, натиснете 
и задръжте докато не се появи
делителната константа в 
долния дисплей.

Първо изключете и после включете таблото
Когато на дисплея се изпише
“SW-10”, натиснете и задръжте 
бутона - A, B или C. 

Въведете стойност на 
делителя-за LT15 въведете 
20, за LT20, LT40 и WM1000, 
въведете 5

Запаметете

Въвеждане на действителната височина 
на лентата 
Натиснете и задръжте

Въведете коректната 
височина без прекъсване 
между цифрите

Запаметете

Запаметяване на избрана височина за 
връщане на режещата глава
Позиционирайте главата на желаната височина над призмата
Натиснете и задръжте 
докато се появи светлина

Натиснете, за да излезете

Проверете дали действителната 
височина на лентата съответства 
с показаната.
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