








































































8 Status of System Error
Error codes Contents Checking and treatment Error codes

E011
E012
E013
E014

electric engine signal error Motor position sensor signal failure

If electric engine plug is well contacted
if electric engine signal detecting device
has been broken
if sewing machine handwheel correctly
installed

E021
E023 Electric engine overload Motor stall electric engine overload

If electric engine plug is well contacted
if materials are too thick
Electrical signal detection signal whether
the normal

E101 Hardware drivers fault Current detection of non-normal
Driving through the device

Current detection loop system is working
properly
Whether the damage to the device driver

E111
E112
E113

Voltage too low
High-voltage reality
Brake failure loop
Motor testing is wrong

If the voltage on the inlet wire is too high
Braking resistance is the normal work
Whether the system voltage detection
circuit the normal work

E121
E122 Voltage too low Actual low voltage

Voltage detection is wrong

If the voltage on the inlet wire is too low
Whether the system voltage detection
circuit the normal work

E131 Circuit fault detection
circuit Current detection of non-normal Current detection loop system is working

properly

E141 Failure to read and write
data system Non-normal data systems to read and write

Current detection loop system is working
properly
Whether the data chip damage

E201 Motor current excessive Current detection of non-normal
The normal functioning of non-motor

Current detection loop system is working
properly
Electrical signal is normal

E211
E212

Abnormal electric engine
operation Abnormal electric engine operation If electric engine plug is well contacted

If electric engine signal is matched

E301 Poor operation box
communication

The digital of operation box communication
missing

if operation box plug is well contacted
if operation box components are damaged

E401
Operation box store data
errors Operation box store data errors Check the operation box memory chip for

damage

WR50S/WR50T ACCESSORY

NO. Product name Amount Product specification Confirm Remarks

1 Ball section connecting rod 1

2 Electric control box 1 WR50S/WR50T

3 Operating box 1 EP-012

4 pedal 1 PL-101 with bracket

5 Screw 3 M4×8 The supplied pan-head three combination

6 Screw 3 M5×30 Outside hex flange tapping screws

7 Screw 3 M5×23 Outside hex flange tapping screws

8 The instructions 1

9 certificate 1

10 cable ties 2 CV-160L

2. Adjustment of pedal
The parts of pedal are as shown
in the right figure.
A、Operation spring
B、Bolt for heeling adjustment
C、Pedal lever
D、Ball joint link

3. Connection & Earthing
Qualified electric engineering professionals must be invited for system earthing.

4.Names of Chassis Components
4.1 Front Side 4.2 Back Side: connector

5. Instructions for the Operation Panel of the Chassis
Layout of the operation box of chassis, 6 digital tubes (abcdef) and 5 keys (12345)
5.1 Setting of Sewing Functions
Chassis operation panel of the default setting pattern, through the button 1 and digital tube a can set a needle
a: 0 on a needle; Under a needle 1
About digital tube e display function：
Show the state of safety switch security switch failed don't show, safety switch that effective animation
6.Operation box of instructions

6.1Description of Function of the Keys

：Sensor dust removal (reserved)； ：Adjustment of photoelectricity strength and sensitivity； ：Front cutting/Back cutting；

： Front air suction/Back air suction； ：AUTO/SEMI-AUTO/MANUAL；

： Mode (reserved) ； ：Parameter setting； ：Needle bar light indicator； ：Parameter modulation and the “OK” button。

6.2指示灯说明：

AUTO：Automatic pre-running mode (for manufacturer) F-CHK：Front sensor receiving indicator SAFE：Safety switch indicator
RUN：Motor running indicator B-CHK：Back sensor receiving indicator MODE： Mode running indicator (reserved)
6.3Notices：
a．After connecting the power the six LED lights will be on, and then the self check will be performed. After the self check the machine enters the
standby mode.

b．Only when the whole sewing process is completed and the button is pressed can the user enter the operator parameter setting interface:
buttons are for the modification of parameter sequence number, and buttons are for the modification of parameter value. Shortcut

keys can be used for common parameters to enter the setting of corresponding parameters. Under this status, the user cannot use the pedal to run
the machine, please press the OK button to return the standby interface.
c．On the standby interface, the user can press the button to display the software version of the operation box, press the button to display
the software version of the drive, and the OK button to return the default interface. The default interface will also display if no action is taken
within 2 seconds.
d．The buttons on the control panel are blocked when a sewing process is uncompleted.
e．If the safety switch is turned on and is effective, the safe indicator will be on and the LC screen displays the following information：

Safety switch not the action, returned to normal interface

AC Servo motor

UserManualV2.0

Model：WR50S&WR50T

1. Notes on safety
Please read carefully User’s Guide and the manual of sewing machinery accompanied before use. Installation and operation by trained

professionals and correct use are required.

Read carefully the following instructions for proper use. EasyDriver servomotor series can only be used for designated sewing machinery, with

no exception.

1.1 (1) Power Supply:Please follow the 200V—240V indicated on the nameplates of motor and control box.

(2) Electromagnetic wave interference: Keep away from high frequency electromagnetic wave machines or electric wave emitter

so as to avoid interference.

(3)Humidity and temperature: a.Working environment: 5℃~ 45℃, room temperature b. Keep away from sun light, indoor use

only.c. Keep away from (electric) heating appliances d. Relative humidity: 30％~95%, keep away from dew.

(4)Air：a. Keep away from dusty or corrosive environment. b. Keep away from volatile substance.

1.2 (1)Motor, control box: follow the steps indicated in the manual

(2)Accessories: power off and unplug power cord before installing any optional accessories.

(3) Power cord: a.Avoid pressure or over distortion.

b. Keep the power cord at least 3 cm away from upper roller c.Make sure that supply voltage is between 200V—240V.

(4) Earthing: a. Handle earthing (including sewing machine, motor, control box, locator) correctly to avoid interference or creepage.

b. The earthing cord of power cord must be connected to user’s system earthing cord with proper conducting wire and joint and fixed

permanently.

1.3 (1) Operate at low speed to check if rotation direction is correct when the sewing machine is powered on for the first time.

(2) Do not touch the upper roller or needles when the sewing machine is running.

(3)All movable components must be isolated by protection apparatus provided to avoid unnecessary contact and nothing shall be

put inside the machine.

(4) No operation is allowed in the absence of belt guard and other security apparatus

1.4 Turn off power before conducting the following operations:

(1) Removing motor or control box, or plugging of unplugging any plugs from the control box.

(2) There is hazardous high voltage inside the control box. Do not open the control box until the power has been off for at least 1

Minute.

(3)Moving machine head, replacing needles or shuttle or threading.

(4) Repairing or any mechanical adjustment.

(5) The machine is not running.

1.5 (1) Repair and maintenance can only be performed by trained technicians.

(2) No irrelevant articles should be put near the motor’s air vent, the back vent head, in particular, shall be kept free of dust, waster

paper, broken fabric, etc to avoid overheating of the motor.

(3) Do not hammer this machine or motor (motor) spindle.

1.6 Used where potential dangers exist.

Used where high voltage and electric danger exist.

1.7 Free repair service up to 12 months since leaving factory on condition that this machine is operated correctly and no human error

occurs to it.

AC
power switch

Parameter control
(Function key)

Displa
yNeedle position

Operationbox outlet

Treadle box outlet

Motor coder outlet

Motor outlet
Outlet for automatic
pressor foot lifting
Signal outlet for
machine head reversing

No. Adjustment Result

1
Adjustment of toeing

force

Move spring A to the right to increase the toeing force.

Move spring A to the left to reduce the toeing force.

2
Adjustment of heeling

force

CCW turn the bolt to reduce the heeling force.

CW urn the bolt to increase the heeling force.

3

Adjustment of pedal

stroke

Secure the ball joint link D to the right hole to increase

the pedal stroke. Secure the ball joint link D to the left

hole to reduce the pedal stroke.

Plug wires in accordance with connector requirements; make sure
that all plugs, DB in particular, have been fastened correctly.

-4-

-1-

Signal outlet for
machine head function

7.Description of Parameters
7.1 General parameters
Serial No. Functional Parameter Default Range Description

1 Operation modes 0 0~2 0: Semi-auto 1: Auto 2: Manual
2 Length of front cutting 46 0~50 0: Invalid front cutting
3 Length of back cutting 12 0~100 0: invalid back cutting
4 Front air suction 1 0~1 0: No front air suction 1: Front air suction
5 Duration of back air suction 0.5 second 0~5s 0: without back air suction

6 Long air suction 0 0, 100, 150, 200, 250,1（ valid）
0: invalid long air suction
100~250: intervening air suction
Valid: valid all the time

7 Strength of front photoelectricity 70 0~100
8 Location of front Luminous intensity Actual value Actual range Read-only parameter
9 Sensitivity of front photoelectricity 20 0~100
10 Sensitivity of back photoelectricity 70 0~100
11 Location of back Luminous intensity Actual value Actual range Read-only parameter
12 Sensitivity of back photoelectricity 20 0~100

13 Presser bar lifter 3 0~3

0: no presser bar lifter
1: front presser bar lifter
2: back presser bar lifter
3: front & back presser bar lifter

15 Brightness of needle bar light 3 0~5 0: dark 5: quite bright
16 Brightness of back light 3 0~5 0: dark 5: quite bright
17 Power indicator light of the operation box 0 0~1 0: on 1: off

19 The seam/termination of the speed 3500rpm 300~4500

*20 Sewing speed 5000rpm 300~P50

21 Recover parameter of leaving factory 0 0~2
0: Do not recover
1: Recover general parameters
2: Recover all parameters

7.2 Description of Advanced Parameters

On the parameter interface, a long press over three second will turn on the setting interface of advanced parameters: .

Then the user can change the setting value via the buttons and reset the password via the buttons. Enter the password (4

characters) and press the OK button. If the password is right, then will display; if the password is

wrong, then the user will be brought back to the password entering interface. The default password is 2010. Press the button P to exit the password

interface and return the normal interface.
Password resetting mode: After entering the setting interface of advanced parameters, a long press of the button P will turn on the password
resetting mode. The new password shall be entered twice to be effective.

7.3Advanced Parameters

Serial No. Functional Parameter Default Range Description

*50 MAX
Maximum sewing speed 5000rpm 300~7000rpm

*The value of the parameter relates to the
setting of the model (P55 parameter)
When P55=0, the default range is 300~70000
When P55=1, the default range is 300~8000

51 Needle mark 3 1.0~4.0

52 Needles between the front
and back sensor 35 1~50

53 Duration of the cutting line 100ms 10~1000ms

54 Duration of the lifting of
the presser bar 500ms 100~2000ms

55 Model setting 0 0~1 0: 700 Serial head 1: 900 Serial head

59 Manual switch during
operation 0 0~1

0: Invalid during operation
1: Valid during operation
The function is only valid in manual mode
(P1=2)

60 Safety Switch 1 0~1 0: Off 1: On

61 Language
(Chinese/English) 0 0~1 0: Chinese 1: English

-3-
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Safety switch
Operation mode Semi-auto

Please enter the password: 0000

P50 Maximum sewing speed 5000rpm



 PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI 
Choć Pegasus z najwyższą starannością produkuje bezpieczne maszyny i urządzenia do 
szycia, operatorzy powinno przestrzegać niniejszych podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 Aby zapobiegać wypadkom, nie zdejmować zabezpieczeń ani części podczas pracy 
maszyny. 

 Nie zostawiać narzędzi ani innych niepotrzebnych przyrządów na blacie maszyny 
podczas jej pracy. 

 Przed konserwacją, regulacją, czyszczeniem, nawlekaniem lub wymianą igły, w celu 
zapobiegania wypadkom, sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone. Upewnić się, że 
maszyna nie zacznie działać po wciśnięciu pedału. 

 

Uwaga 
W przypadku używania silnika sprzęgłowego, będzie obracał się siłą bezwładności 
po odłączeniu zasilania. (1) Jeśli pedał maszyny (2) zostanie nieumyślnie 
wciśnięty, będzie to niebezpieczne, ponieważ maszyna zacznie nieoczekiwanie 
pracować. Wciskać pedał (2), aż maszyna zatrzyma się po wyłączeniu zasilania. 

 

 

 Odłączyć zasilanie przed odejściem od blatu maszyny 
 W przypadku awarii zasilania koniecznie wyłączyć maszynę. 
 Sprawdzić, czy maszyna jest bezpiecznie uziemiona. 
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SPIS TREŚCI 
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Napełnianie urządzenie HR olejem silikonowym…………………………………... 4 
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Regulacja długości ściegu …………………………………………………………… 8 

Regulacja naciągu nici ……………………………………………………………… 9 

KONSERWACJA PODCZAS UŻYTKOWANIA   

Czyszczenie maszyny ………………………………………………………………... 10 

Wymiana igły …………………………………………………………………………  11 

Sprawdzanie obiegu oleju………………………………………………………….. 12 

Sprawdzanie i wymiana filtra oleju ………………………………………………… 13 

Sprawdzanie oleju…………………………………………………………………….  14 

Wymiana dolnego noża………………………………………………………………. 15 

WSZYSTKIE CZĘŚCI KOMPONENTÓW …………………………………………. 16 
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PRZED UŻYCIEM Schemat blatu maszyny 

 

Przekrój schematu. 

 

Uwagi 

 Wymiar dla silników w Japonii ……………… 306 mm 
 Wymiar dla silników …………………..... EFK 334 mm 
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PRZED UŻYCIEM  Smarowanie 

 

Po napełnieniu zbiornika olejowego góra wskaźnika powinna znajdować się między liniami 
(H) a (L). 

Dolać oleju, gdy wskaźnik oleju osiągnie poziom lub spadnie poniżej (L). 
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PRZED UŻYCIEM Smarowanie ręczne 

Wkropić 2 lub 3 krople oleju ręcznie, gdy maszyna jest używana po raz pierwszy lub przez 
jakiś czas stała nieużywana. 

 
[High-speed sewing machine oil – olej do maszyn do szycia wysokiej prędkości] 
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PRZED UŻYCIEM Napełnianie urządzenia HR olejem silikonowym 

 

Napełnić urządzenie HR olejem zanim poziom będzie za niski, aby zapobiec złamaniu nici i 
zniszczeniu tkaniny. 

Uwaga: Używać zalecanego przez Pegasus oleju silikonowego. [UNION CARBIDE 
CORPORATION] 
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PRZED UŻYCIEM Nawlekanie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otworzyć trzy pokrywy.  
Odsunąć na bok stopkę dociskową. 
 

 
Związać w supeł ustawioną wcześniej nić oraz używaną nić razem, aby nawlec maszynę. 

 

Nić igły  
Przyciąć dokładnie supły przed przejściem przez oko igły, aby nawlec ponownie. 

Upewnić się, że maszyna jest nawleczona prawidłowo – zgodnie ze schematem nawlekania. 

Nić pętlownicy 
Przyciąć dokładnie supły po przejściu przez oko pętlownicy 

[Threading diagram – schemat nawlekania] 
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TEST SZYCIA Regulacja ciśnienia stopki dociskowej 

Okręcić nakrętkę regulacyjną (1) i przekręcić śrubę regulacyjną (2), aby wyregulować 
ciśnienie stopki dociskowej. Powinno być możliwie jak najlżejsze, ale wystarczające do 
uzyskania właściwego formowania ściegów. 

 
[Heavy – wysokie; light – niskie] 
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TEST SZYCIA Regulacja podawania różnicowego 

 

Odkręcić nakrętkę regulującą (1) i przekręcić nakrętkę regulującą (2), aby wyregulować podawanie 
różnicowe. 

 
[To shrink – ściągnąć; to strech – rozciągnąć] 
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TEST SZYCIA Regulacja długości ściegu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Coarse – gruby, fine – drobny, aligning mark – znak 
wyrównania, handwheel – pokrętło] 

 

Naciskając przycisk, obracać pokrętło, aby wyszukać pozycję, w której przycisk wchodzi 
dalej w głąb. 

Następnie, trzymając wciśnięty przycisk, obracać pokrętło i ustawić żądaną skalę do znaku 
wyrównania. 
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TEST SZYCIA Regulacja naciągu nici 

Wyregulować naciąg pokrętłem gwintu igły (1), pokrętłem górnym pokrywy nici (2) i 
pokrętłem dolnym pętlownicy (3).  

[tighten – ściślej; loosen – luźniej] 
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KONSERWACJA PODCZAS PRACY Czyszczenie maszyny 

Czyścić należy głównie rowki płytki ściegowej i rowki mechanizmu posuwu. 
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KONSERWACJA PODCZAS PRACY Wymiana igły 

 

 Sprawdzić dokładnie igłę, aby zobaczyć, czy zagłębienie jest zwrócone do tyłu maszyny. 
 Włożyć igłę na właściwą głębokość i bezpiecznie ją zamocować. 

Igła standardowa: Organ DCx27 

Seria 5200H(3200H): Organ DCx5 

[scarf – zagłębienie] 

 

Używać klucza imbusowego z rączką. 
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Siłownik AC 
Instrukcja obsługi wer. 2.0 
 
Model: WR50S&WR50T 
 

 
 
1. Zasady bezpieczeństwa 
Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonych maszyn do szycia przed użyciem. Wymagany jest montaż i 
obsługa przez przeszkolonych specjalistów oraz prawidłowe użytkowanie. 
Uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami w zakresie prawidłowego użytkowania. Siłownik EasyDriver może być 
używany wyłącznie z wyznaczonymi maszynami do szycia, bez wyjątków. 
1.1 (1) Zasilanie: Przestrzegać zakresu 200V-240V wskazanego na tabliczce znamionowej silnika i skrzynki sterującej. 
(2) Interferencja fal elektromagnetycznych: Przechowywać z dala od maszyn z falami elektromagnetycznych wysokiej 
częstotliwości i emiterów fal wysokiej częstotliwości, aby uniknąć interferencji. 
(3) Wilgotność i temperatura: a. Środowisko pracy: 5ºC~45 ºC, temperatura pokojowa. b. Przechowywać z dala od promieni 
słonecznych, tylko do użytku w pomieszczeniach. C. Przechowywać z dala od urządzeń grzewczych (elektrycznych). D. 
Wilgotność względna: 30%~95%, przechowywać z dala od rosy. 
(4) Powietrze: a. Przechowywać z dala od środowisk zapylonych i korozyjnych. B. Przechowywać z dala od substancji lotnych. 
1.2 (1) Silnik, skrzynka sterująca: postępować zgodnie z etapami wskazanymi w instrukcji 
(2) Akcesoria: wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód od gniazda przed montażem akcesoriów opcjonalnych. 
(3) Przewód zasilający: a. Unikać nacisku i nadmiernego zniekształcania. B. Trzymać przewód co najmniej 2 cm od górnego 
wałka. C. Zapewnić napięcie zasilania między 200V a 240V. 
(4) Uziemienie: a. Prawidłowo zamontować uziemienie (w tym maszyny do szycia, silnika, skrzynki sterującej, lokalizatora), aby 
uniknąć interferencji lub wypływu. B. Przewód uziemiający przewodu zasilającego musi być podłączony do przewodu 
uziemienia systemu użytkownika za pomocą odpowiedniego kabla przewodzącego, stosowanie połączony i trwale 
zamocowany. 
1.3. (1) Włączyć z niską prędkością, aby sprawdzić, czy kierunek obrotów jest prawidłowy, gdy maszyna zostanie włączona po 
raz pierwszy. 
(2) Nie dotykać górnego wałka ani igieł podczas pracy maszyny. 
(3) Wszystkie ruchome części muszą być zasłonięte odpowiednim aparatem, aby uniknąć zbędnego kontaktu i nie można było 
niczego włożyć do maszyny. 
(4) Praca nie jest dozwolona w przypadku braku pasa zabezpieczającego i innych środków bezpieczeństwa. 
1.4. Wyłączyć zasilanie przed wykonywaniem poniższych działań: 
(1) Wyjmowanie silnika lub skrzynki sterującej, wkładanie lub wyjmowanie wtyczek do/ze skrzynki sterującej. 
(2) Wewnątrz skrzynki sterującej jest niebezpiecznie wysokie napięcie. Nie otwierać skrzynki sterującej wcześniej niż minutę po 
wyłączeniu zasilania. 
(3) Przesuwanie głowicy maszyny, wymiana igieł lub czółna, nawlekanie. 
(4) Naprawa lub regulacja mechaniczna. 
(5) Maszyna nie działa. 
1.5 (1) Naprawę lub konserwację mogą przeprowadzać wyłącznie przeszkoleni technicy. 
(2) W przewodach wentylacyjnych silnika i głowicy tylnej wentylacji nie mogą znajdować się niepotrzebne przedmioty, a 
szczególnie muszą być one wolne od kurzu, odpadów papieru, kawałków materiału itp., aby uniknąć przegrzania silnika. 
(3) Nie uderzać młotkiem maszyny, silnika ani wrzeciona (silnika). 

1.6 Znak wskazujący na istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa. 

Znak używany w przypadku występowania wysokiego napięcia i zagrożenia elektrycznego. 
1.7 Bezpłatny serwis do 12 miesięcy od opuszczenia fabryki pod warunkiem, że maszyna jest używana prawidłowo i nie doszło 
w niej do błędów ludzkich. 
 
2. Regulacja pedału 
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Części pedału pokazane są na rysunku po prawej 
A. Sprężyna 
B. Rygiel do regulacji pochyłu 
C. Dźwignia pedały 
D. Przegub kulowy 

[lighter – lżej, tighter – mocniej] 
 
Nr Regulacja Wynik 
1 Regulacja siły nacisku palcami Przesunąć sprężynę A w prawo, aby zwiększyć siłę nacisku 

palcami. Przesunąć sprężynę A w lewo, aby zmniejszyć siłę 
nacisku palcami. 

2 Regulacja siły nacisku piętą 
Przeciwnie do kierunku ruch wskazówek zegara - przekręcić 
rygiel, aby zmniejszyć siłę nacisku piętą 

Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara - przekręcić 
rygiel, aby zwiększyć siłę nacisku piętą 

3 Regulacja uderzenia pedału Zamocować przegub kulowy D do prawej dziury, aby zwiększyć 
uderzenie. Zamocować przegub kulowy D do lewej dziury, aby 
zmniejszyć uderzenie pedału 

 
3. Podłączenie i uziemienie 
W celu wykonania uziemienia należy skorzystać z usług wykwalifikowanych zawodowych elektryków. 
4. Nazwy elementów ramy 
4.1 Część przednia 

 
[display – wyświetlacz, needle position – pozycja igły, AC power switch – włącznik zasilania AC, parameter control (function key) – sterowanie 
parametrami (przycisk funkcyjny)] 
 
4.2 Część tylna: złącz 

 
[Od góry od lewej: wyjście silnika, wyjście automatycznego podnoszenia stopki dociskowej, wyjście sygnału odwracania głowicy maszyny, wyjście 
sygnału funkcji głowicy maszyny, wyjście skrzynki operacyjnej, wyjście skrzynki pedału napędowego, wyjście kodera silnika] 
 
Podłączać przewody zgodnie z wymogami złącza; upewnić się, że wszystkie wtyczki, szczególnie DB, zostały prawidłowo 
przymocowane. 
 
5. Instrukcje panelu operacyjnego ramy 

Schemat skrzynki operacyjnej ramy, 6 lampek cyfrowych (abcdef) i 5 przycisków (12345)   
5.1 Ustawienie funkcji szycia 
Panel operacyjny ramy domyślnego wzoru ustawienia, za pomocą przycisku 1 i lampki cyfrowej może ustawić igłę a:0 na igle; 
pod igłą 1 
O lampce cyfrowej, funkcja wyświetlacza: 
Pokazać stan włącznika bezpieczeństwa, włączenie nie powiodło się – nie pokazuje się; włącznik bezpieczeństwa – efektywna 
animacja 
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6. Instrukcje skrzynki operacyjnej 

 
6.1 Opis przycisków funkcyjnych 

usuwanie pyłu z czujnika (zastrzeżone), Regulacja siły i czułości fotoelektrycznej, Cięcie z przodu/Cięcie z 

tyłu, Zasysanie powietrza z przodu/Zasysanie powietrza z tyłu,  AUTO/SEMI-AUTO/RĘCZNE; tryb 

(zastrzeżony), ustawianie parametrów;  wskaźnik świetlny igielnicy,  modulacja parametrów i przycisk 
„ok”. 
6.2 AUTO: tryb automatycznego biegu wstępnego (dla producenta); F-CHK: wskaźnik odbioru czujnika przedniego, SAFE: 
wskaźnik przełącznika bezpieczeństwa, RUN: wskaźnik pracy silnika, B-CHK: wskaźnik odbioru czujnika przedniego, MODE: 
wskaźnik działania trybu (zastrzeżony) 
6.3 Uwagi: 
a. Po podłączeniu zasilania sześć diod LED będzie włączonych i można na nich wykonać samodzielne sprawdzenie. Po 
samodzielnym sprawdzeniu maszyna wchodzi w tryb czuwania. 

b. Dopiero po zakończeniu całego procesu szycia i wciśnięciu przycisku  użytkownik może wejść do interfejsu ustawiania 
parametrów operatora: przyciski  służą do modyfikacji numeru sekwencji parametrów, a przyciski  służą do 
modyfikacji wartości parametrów. Przyciski skrótu mogą być używane do parametrów ogólnych, aby wprowadzić ustawienia 
odnośnych parametrów. W tym statusie użytkownik nie może używać pedału do pracy na maszynie. Prosimy wcisnąć przycisk 
OK, aby wrócić do interfejsu czuwania. 
c. W interfejsie czuwania użytkownik może wcisnąć przycisk , aby wyświetlić wersję oprogramowania skrzynki operacyjnej, 
wcisnąć przycisk , aby wyświetlić wersję oprogramowania dysku, a przycisk OK, aby wrócić do interfejsu domyślnego. 
Interfejs domyślny będzie również wyświetlać się, jeśli przez 2 sekundy nie zostanie podjęte żadne działanie. 
d. Przyciski na panelu sterowania są zablokowane, gdy proces szycia nie został zakończony. 
e. Jeśli przycisk bezpieczeństwa jest włączony i działa, wskaźnik bezpieczeństwa będzie włączony, a ekran LC wyświetla 
poniższe informacje: 

[Safety switch – przełącznik bezpieczeństwa, operation mode – tryb operacyjny] 
Przełącznik bezpieczeństwa nie działa, powrót do normalnego interfejsu 
 
7. Opis parametrów 
7.1 Parametry ogólne 
Nr seryjny Parametr funkcjonalny Domyślnie Zakres Opis 

1 Tryby operacyjne 0 0-2 0:semi-auto, 1:auto, 2:ręczne 
2 Długość cięcia przedniego 46 0-50 0:nieprawidłowe cięcie przednie 
3 Długość cięcia tylnego 12 0-100 0:nieprawidłowe cięcie tylne 
4 Przednie zasysanie powietrza 1 0-1 0:brak przedniego zasysania powietrza, 1: 

przednie zasysanie powietrza 
5 Czas trwania tylnego 

zasysania powietrza 
0,5 sekund 0-5s 0:bez tylnego zasysania powietrza 

6 Długie zasysanie powietrza 0 0, 100, 150, 200, 1 
(prawidłowe) 

100-250: interwencyjne zasysanie powietrza, 
prawidłowe: prawidłowe cały czas 

7 Siła fotoelektryczności 
przedniej 

70 0-100  

8 Lokalizacja intensywności 
światła przedniego 

Wartość 
aktualna 

Aktualny zakres Parametr tylko do odczytu 

9 Wrażliwość fotoelektryczności 
przedniej 

20 0-100  

10 Wrażliwość fotoelektryczności 
tylnej 

70 0-100  

11 Lokalizacja intensywności 
światła tylnego 

Wartość 
aktualna 

Aktualny zakres Parametr tylko do odczytu 

12 Wrażliwość fotoelektryczności 
tylnej 

20- 0-100  

13 Podnośnik stopki 3 0-3 0: brak podnośnika stopki 
1:przedni podnośnik stopki 
2: tylny podnośnik stopki 

3: przedni i tylny podnośnik stopki 
15 Jasność światła igielnicy 3 0-5 0:ciemny, 5: bardzo jasny 
16 Jasność światła tylnego 3 0-5 0:ciemny, 5: bardzo jasny 
17 Światło wskaźnika zasilania 

skrzynki operacyjnej 
0 0-1 0: włączone, 1: wyłączone 

19 Prędkość szwu /wykończenia 3500 rpm 300-4500  
*20 Prędkość szycia 5000 rpm 300-P50  
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21 Parametry odzyskiwania 
opuszczenia fabryki 

0 0-2 0:nie odzyskuje, 1: odzyskaj parametry ogólne, 
2: odzyskaj wszystkie parametry 

 
7.2 Opis parametrów zaawansowanych 
W interfejsie parametrów długie naciśnięcie przez trzy sekundy włączy interfejs ustawień parametrów zaawansowanych: 

. Użytkownik może wtedy zmienić wartość ustawienia przyciskami , a hasło zmienić 

przyciskami . Wprowadzić hasło (4 znaki) i wcisnąć przycisk OK. Jeśli hasło jest prawidłowe, pojawi się 

; jeśli hasło jest błędne, użytkownik wróci do interfejsu wprowadzania hasła. Hasło domyślne to 
2010. Wcisnąć przycisk P, aby wyjść z interfejsu hasła i wrócić do normalnego interfejsu. 
Tryb resetowania hasła: Po wejściu do interfejsu ustawiania parametrów zaawansowanych długie naciśnięcie przycisku P 
włączy tryb resetowania hasła. Nowe hasło należy wprowadzić dwukrotnie, aby zostało aktywowane. 
 
7.3 Parametry zaawansowane 
Nr seryjny Parametr funkcjonalny Domyślnie Zakres Opis 

*50 MAX 
Maksymalna prędkość szycia 

5000 rpm 300-7000 rpm *Wartość parametru odnosi się do ustawienia 
modelu (parametr p55) 

Gdy P55=0, zakres domyślny to 300-70000 
Gdy P55=1, zakres domyślny to 300-8000 

51 Znak igły 3 1,0-4,0  
52 Igły pomiędzy czujnikiem 

przednim a tylnym 
35 1-50  

53 Czas trwania linii cięcia 100 ms 10-100 ms  
54 Czas trwania podnoszenia 

drążka dociskowego 
500 ms 100-200 ms  

55 Ustawienie modelu 0 0-1 0: 700 głowica seryjna, 1: 900 głowica seryjna 
59 Przełączenie ręczne podczas 

pracy 
0 0-1 0: Nieważna w czasie pracy 

1: Ważna w czasie pracy 
Funkcja jest ważna tylko w trybie ręcznym 

(P1=2) 
60 Wy1łącznik bezpieczeństwa 1 0-1 0: Wyłączony, 1: włączony 
61 Język (chiński/ angielski) 0 0-1 0: chiński, 1: angielski 

 
8. Błąd statusu systemu 

Kody błędu Treść Sprawdzanie i naprawa Kody błędów 
E011 
E012 
E013 
E014 

Błąd sygnału silnika 
elektrycznego 

Błąd sygnału czujnika pozycji 
silnika 

Jeśli wtyczka silnika elektrycznego jest dobrze włożona 
Jeśli urządzenie wykrywające sygnały silnika 
elektrycznego jest zepsute 
Jeśli pokrętło maszyny do szycia jest zamontowane 
prawidłowo 

E021 
E023 

Przeciążenie silnika 
elektrycznego 

Przeciążenie silnika elektrycznego 
– zgaszenie silnika 

Jeśli wtyczka silnika elektrycznego jest dobrze włożona 
Jeśli materiały są zbyt grube 
Czy normalny sygnał wykrywania sygnału 
elektrycznego 

E101 Usterka sterowników 
sprzętu 

Nietypowe wykrywanie prądu System pętli wykrywania prądu działa prawidłowo 
Czy uszkodzenie sterownika urządzenia 

E110 
E112 
E113 

Zbyt niskie napięcie Rzeczywiste wysokie napięcie 
Pętla usterki hamulca 

Test silnika nieprawidłowy 

Jeśli napięcie na przewodzie wlotowym jest zbyt 
wysokie 
Rezystancja hamowania pracuje normalnie 
Czy obwód wykrywania napięcia systemu działa 
normalnie 

E121 
E122 

Zbyt niskie napięcie Niskie napięcie rzeczywiste 
Wykrywanie napięcia jest 

nieprawidłowe 

Jeśli napięcie na przewodzie wlotowym jest niskie  
Czy obwód wykrywania napięcia systemu działa 
normalnie 

E131 Obwód wykrywania 
usterek obwodu 

Wykrywanie natężenia nie działa 
normalnie 

System pętli wykrywania natężenia działa prawidłowo 

E141 Usterka odczytu i zapisu 
systemu danych 

Anormalny odczyt i zapis 
systemów danych 

System pętli wykrywania natężenia działa prawidłowo 
Czy chip danych jest uszkodzony 

E201 Nadmierne natężenie 
silnika 

Anormalne wykrywanie natężenia 
Anormalna praca silnika 

System pętli wykrywania natężenia działa prawidłowo 
Sygnał elektryczny normalny 

E211 
E212 

Anormalna praca silnika 
elektrycznego 

Anormalna praca silnika 
elektrycznego 

Jeśli wtyczka silnika elektrycznego jest dobrze włożona 
Jeśli sygnał silnika elektrycznego pasuje 

E301 Słaba łączność skrzynki 
operacyjnej 

Brak cyfrowej łączności skrzynki 
operacyjnej 

Czy skrzynka operacyjna jest dobrze podłączona 
Czy elementy skrzynki operacyjnej są uszkodzone 

E401 Błędy przechowywanych 
danych skrzynki 

operacyjnej 

Błędy przechowywanych danych 
skrzynki operacyjnej 

Sprawdzić chip pamięci skrzynki operacyjnej pod kątem 
uszkodzeń 

 
 

AKCESORIA WR50S/WR50T 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Nr Nazwa produktu Ilość Specyfikacja produktu Potwierdzenie Uwagi 
1 Łącznik sekcji kulkowej 1    
2 Elektryczna skrzynka sterująca 1 WR50S/WR50T   
3 Skrzynka operacyjna 1 EP-012   
4 pedał 1 PL-101  Ze wspornikiem 
5 Śruba 3 M4-8  Dostarczana kombinacja trzech z 

łbem płaskim 
6 Śruba 3 M5-30  Zewnętrzne śruby samogwintujące z 

łbem sześciokątnym 
7 Śruba 3 M5-23  Zewnętrzne śruby samogwintujące z 

łbem sześciokątnym 
8 Instrukcja 1    
9 Certyfikat 1    
10 Opaski kablowe 2 CV-160L   
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