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Przedmowa 

Dziękujemy za zakup maszyny do szycia marki Minerva.  
Maszyna jest urządzeniem typu stębnówka przystosowanym do pracy na specjalnie dla niej 
zaprojektowanym stole.  
Maszyna jest przeznaczona do szycia materiałów tekstylnych. Wykorzystanie maszyny niezgodne z 
przeznaczeniem grozi uszkodzeniem urządzenia a także zagraża bezpieczeństwu użytkownika.   
Przed rozpoczęciem pracy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach, projekcie i wyposażeniu. Montaż, 
serwis oraz naprawy gwarancyjne nie są obowiązkiem importera a sprzedawcy.  

 

Zasady bezpieczeństwa 

OSTROŻNIE - aby uniknąć porażenia prądem nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. 
Zawsze wyłączaj zasilanie maszyny do szycia po pracy i przed czyszczeniem. 
 
UWAGA - W celu zmniejszenia ryzyka poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażenia ciała: 
- Napięcie sieciowe musi odpowiadać znamionowemu napięciu zasilania maszyny. Nie należy używać 
maszyny, jeśli przewód elektryczny bądź gniazdo zasilania nie posiadają uziemienia.  
- Używaj maszyny do szycia wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej 
instrukcji. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta. 
- Przed odłączeniem przewodu zasilającego zawsze najpierw należy wyłączyć maszynę przy pomocy 
przełącznika w maszynie.  
- Wyłącz maszynę do szycia podczas wykonywania jakichkolwiek regulacji w obszarze igły, takich jak 
zakładanie igły, wymiana igły, wymiana bębenka, zmiana stopki itp. 
- Zawsze odłączaj maszynę do szycia od gniazdka elektrycznego podczas zdejmowania osłony, 
smarowania lub innych działań serwisowych określonych w instrukcji obsługi. W przypadku 
konieczności dokonania napraw bądź regulacji skontaktuj się ze sprzedawcą. 
- Aby odłączyć przewód zasilający, chwyć za wtyczkę, nie za kabel. 
- Nie umieszczaj na regulatorze nożnym jakichkolwiek przedmiotów. 
- Podczas szycia na maszynie zalecamy stosowanie okularów ochronnych.  
- Uważaj na włosy i części ubrania, które mogą zostać „wciągnięte” przez koło zamachowe i inne 
części ruchome, zabezpiecz je przed taką ewentualnością.  
- Nie używaj wygiętych lub starych i zużytych igieł. 
- Trzymaj palce z dala od wszystkich ruchomych części. Przy obsłudze igły wymagana jest szczególna 
ostrożność. W trakcie szycia nie można ciągać materiału, ponieważ może to spowodować wygięcie i 
złamanie igły. 
- Nigdy nie używaj maszyny do szycia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa 
prawidłowo, została przewrócona, uszkodzona lub wpadła do wody. W takich przypadkach skontaktuj 
się ze sprzedawcą w celu przeprowadzenia kontroli, naprawy oraz regulacji elektrycznej i 
mechanicznej. 
- Nie używaj maszyny na zewnątrz. 
- Nie należy używać maszyny w miejscach, w których są używane produkty w aerozolu (łatwopalne) 
lub w pobliżu zbiorników z tlenem. 
- Maszyna ta jest urządzeniem przeznaczonym jedynie dla wykwalifikowanych osób dorosłych. Nie 
pozwalaj dzieciom bawić się z maszyną. Jeśli w pobliżu znajdują się dzieci nigdy nie pozostawiaj 
maszyny do szycia bez nadzoru. 
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie przechowuj jej w 
miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności. 
- Nie dotykaj kabla mokrymi rękoma ani innymi częściami garderoby zawierającymi wilgoć. 
- Maszynę należy instalować tylko na płaskiej i stabilnej powierzchni. 
- Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić, czy są zamknięte wszelkie pokrywy. 
- Przed wymianą żarówki należy zaczekać, aż ostygnie. 
- Nigdy nie demontuj maszyny i nie dokonuj żadnych zmian w urządzeniu samodzielnie. 
- Gdy podczas dokonywania czynności konserwacyjnych, smar lub olej dostanie się do oczu, skóry lub 
zostanie połknięty, należy natychmiast dokładnie przemyć wodą miejsca kontaktu i skontaktować się z 
lekarzem 
- Regularnie usuwaj pozostałe resztki nici i materiałów z transportera oraz chwytacza poprzez ich 
odsysanie.  
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- Zawsze odłączaj maszynę do szycia od gniazdka elektrycznego podczas smarowania lub 
jakichkolwiek działań serwisowych. 
- W przypadku jakichkolwiek problemów w obsłudze skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą lub 
autoryzowanym serwisem.  
 
 
 
 
 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie 
maszyny łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego 
kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany 
do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały 
wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W 
sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na 
środowisko i zdrowie ludzi. 
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Przegląd maszyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przewód zasilający  

2. Wyłącznik zasilania 

3. Nożny regulator (tzw. pedał) 

4. Kolanowy podnośnik stopki 

5. Uchwyty szpuli 

6. Prowadniki nici 

7. Szpulownik (nawijacz nici szpulki) 

8. Naprężacz szpulownika 

9. Okienko rewizyjne smarowania 

10. Stopka oraz igielnica 

11. Klamra nici 

12. Naprężacz nici igłowej 

13. Dźwignia ręcznego podnoszenia stopki (na tylnej części obudowy) 

14. Regulacja docisku stopki 

15. Ręczne koło zamachowe (możliwy obrót tylko do siebie, w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara) 

16. Dźwignia szycia wstecz 

17. Chwytacz i bębenek  

18. Panel sterowania 

19. Pokrętło regulacji długości ściegu 

20. Szuflada na akcesoria 

21. Przyciski pojedynczego ściegu oraz szycia wstecz 
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Smarowanie 

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczyć maszynę kompletną, wyregulowaną oraz gotową do 

szycia.  

Obowiązkiem użytkownika jest kontrola stanu oleju, jakości pracy maszyny oraz zgłaszanie 

konieczności wszelkich regulacji, konserwacji i napraw maszyny.  

Użytkownik w szczególności powinien zwrócić uwagę, aby poziom oleju w maszynie mieścił się w 

granicach pomiędzy HIGH (A) a LOW (B). Oznaczenie to jest widoczne w misce olejowej (1) po 

odchyleniu główki maszyny do tyłu. W przypadku zbyt niskiego poziomu oleju należy go niezwłocznie 

uzupełnić poprzez jego dolanie bezpośrednio do miski olejowej. Do maszyny należy stosować jedynie 

olej maszynowy specjalnie przeznaczony do tego typu urządzeń.  

Podczas szycia należy również zwrócić uwagę czy smarowanie przebiega bez przeszkód. Widać to 

dobrze w okienku rewizyjnym smarowania (2). Jeśli podczas szycia olej przepływa przez okienko to 

maszyna działa prawidłowo, jeśli nie to zakończ szycie i skontaktuj się ze sprzedawcą.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto należy pamiętać o regularnej wymianie oleju. Pierwszej wymiany oleju należy dokonać po 

miesiącu użytkowania. Kolejne wymiany należy dokonywać w zależności od intensywności 

użytkowania, ale nie rzadziej niż raz na rok.  

 

Mocowanie szpulki w bębenku 

1. Złap za zatrzask uchwyty bębenka i unieś go, aby zwolnić 

blokadę i móc wyjąć go z chwytacza 

2. Włóż szpulkę do bębenka jak pokazano na rysunku tak 

aby pociągając za nić rozwijała się ona zgodnie ze 

wskazówkami zegara.  

3. Przełóż nić przez szczelinę A a następnie poprowadź pod 

blaszką B w kierunku szczeliny C 

4. Przeprowadź nić pod szczeliną C 

5. Trzymając zatrzask bębenka zamontuj bębenek w 

chwytaczu 
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Montaż igły 

W celu zamontowania igły w uchwycie 

należy:  

1. Obracając kołem zamachowym ustawić 

igłę 1 w najwyższej pozycji 

2. Poluzować śrubę mocującą 2 obracając 

ją przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara a następnie wyjąć starą igłę 

3. Umieść nową igłę w uchwycie 

wsadzając ją do końca uchwytu tak aby 

rowek C był skierowany w stronę D a 

wcięcie A w stronę B 

4. Dokręć śrubę mocującą  

Należy pamiętać o regularnej wymianie igieł, 

średnio co 8 godzin ich ciągłej pracy. 

Nawlekanie maszyny 

Wykonaj nawlekanie nici igłowej jak pokazano na rysunku 

 

 

Ustawienie długości ściegu i szycie wstecz 

 

 

Aby wyregulować długość ściegu należy obrócić 

pokrętłem 1 w odpowiednim. Pokrętło jest 

wyskalowane w mm a aktualna długość ściegu to 

wskazanie na pokrętle znajdujące się najbliżej kropki 

B znajdującej się na obudowie maszyny.  

 

Aby szyć wstecz należy nacisnąć i przytrzymać 

dźwignię 2 a następnie nacisnąć regulator nożny. 
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Działanie regulatora nożnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienie naprężenia nici igłowej  

 

 

Aby wyregulować naprężenie nici igłowej należy obrócić 

pokrętło 1 w kierunku: 

- A aby zwiększyć naprężenie nici 

- lub B, aby zmniejszyć naprężenie nici. 

 

 

 

 

 

 

Ustawienie naprężenia nici dolnej  

 

Aby wyregulować naprężenie nici dolnej należy obrócić pokrętło 3 w 

kierunku: 

- E, aby zwiększyć naprężenie nici 

- lub F, aby zmniejszyć naprężenie nici. 
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Regulacja docisku stopki 

Aby wyregulować docisk stopki: 

- poluzuj nakrętkę 2 obracając ją w kierunku B 

- aby zwiększyć docisk obróć śrubę 1 w kierunku A 

- aby zmniejszyć docisk stopki obróć śrubę 1 w 

kierunku B 

- po zakończeniu regulacji dokręć nakrętkę 2 

obracając ją w kierunku A 

Dla większości materiałów prawidłowa regulacja 

docisku stopki mieści się w zakresie wysokości 

śruby regulacyjnej 1 między 29 a 32mm 

 

Podnoszenie stopki 

 

 

Aby unieść stopkę obróć 

dźwignię 1 w kierunku A. 

Aby opuścić stopkę obróć 

dźwignię 1 w kierunku B. 

 

 

 

 

 

 

Przyciski funkcyjne przy igielnicy 

 

 

Przycisk dodawania pojedynczego ściegu 

 

 

 

 

Przycisk szycia wstecz 
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Panel sterowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlacz – opis komunikatów 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - podnoszenie stopki po obcięciu nici 

2 – podnoszenie stopki po zatrzymaniu szycia 

3 – ryglowanie początkowe 

4 – ryglowanie końcowe 

5 – ryglowanie wg ustawień indywidualnych 

6 – wolne szycie 

7 – wielosekcyjne szycie ściegiem stałym 

8 – czterosekcyjne szycie ściegiem stałym 

9 – automatyczne obcinanie 

10 – klamra nici 

11 - automatyczne szycie jednym przyciskiem (tzw. tryb One-Shot) 

12 – wolny start 

13 – górne pozycjonowanie igły 

14 – dolne pozycjonowanie igły 

15 – wyświetlacz numeryczny (np. do wielosekcyjnego szycia ściegiem stałym) 

16 – indeks segmentów szycia 

17 – test automatyczny 
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Opis przycisków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przycisk funkcja / opis

Ustawienie ryglowania początkowego:

- bez rygla

- pojedynczy rygiel (B)

- podwójny rygiel (AB)

- poczwórny rygiel (ABAB)

Ściegi ryglowania AB ustawia się przyciskami ˄ i ˅
Ustawienie ryglowania końcowego:

- bez rygla

- pojedynczy rygiel (B)

- podwójny rygiel (AB)

- poczwórny rygiel (ABAB)

Ściegi ryglowania AB ustawia się przyciskami ˄ i ˅

Pozycjonowanie igły w górze lub w dole

Automatyczne obcinanie nici

Wybór trybu podnoszenia stopki:

- bez podnoszenia

- podniesienie po obcięciu nici

- podniesienie po zatrzymaniu szycia

- podniesienie stopki po zatrzymaniu szycia i obcięciu nici

Automatyczne szycie jednym przyciskiem (tzw. tryb One-Shot):

- jednorazowe naciśnięcie regulatora nożnego powoduje automatyczne wykonanie zadanej liczby ściegów w każdej sekcji.

- drugie i trzecie naciśnięcie regulatora nożnego powoduje kończenie reszty sekcji aż do odszycia pełnego wzoru

Zwiększanie prędkości szycia

Zmniejszenie prędkości szycia

Funkcje specjalne

Przycisk włączenia funkcji wolnego startu

Przycisk zwiększania wartości danego parametru

Przycisk zmniejszania wartości danego parametru

- ustawianie parametrów

- potwierdza wprowadzony parametr, cofa do poprzedniego menu w trybie szycia operatora

- w połączeniu z innymi przyciskami przenosi na kolejny poziom parametrów

Wielosekcyjne szycie ściegiem stałym - po przyciśnięciu regulatora nożnego palcami u stopy, sekcje P01, P02, P03, itd. będą 

wykonywane kolejno jedna po drugiej. 

Jak odczytywać kod na wyświetlaczu na przykładzie ustawień P24-03-12

- P24  ilość sekcji (maksimum 24) regulowana przyciskami ˄ i ˅
- -03-  aktualna sekcja

- 12  ilość ściegów w sekcji  regulowana przyciskami ˄ i ˅
Ryglowanie - po naciśnięciu palcami stopy przedniej części regulatora nożnego maszyna wykona obie sekcje AB ryglowania w 

ilości D razy a następnie automatycznie obetnie nici. 

Przy włączonym ryglowaniu początkowym proces będzie wykonywany aż do momentu zakończenia obcinania nici, chyba że 

przyciśnięcie regulatora nożnego piętą odwoła go.  

Przycisk włączenia funkcji klamr

Wolne szycie:

- po naciśnięciu palcami stopy przedniej części regulatora nożnego maszyna zaczyna szyć, po puszczeniu zatrzymuje się

- po naciśnięciu tylnej części regulatora nożnego (piętą) maszyna wykona automatyczne obcinanie

Czterosekcyjne szycie ściegiem stałym:

- po przyciśnięciu regulatora nożnego palcami u stopy sekcje szycia ściegiem stałym E, F, G lub H będą wykonywane kolejno 

jedna po drugiej

- po ustawieniu regulatora nożnego w pozycji neutralnej w czasie trwania którejś z sekcji - maszyna

zatrzyma się natychmiast, a po ponownym wciśnięciu pedału podejmie pracę w sekcji

- przy włączonym trybie one-shot maszyna nie zatrzyma się a automatycznie rozpocznie cykl

obcięcia nici oraz ryglowania końcowego ustawionego na końcu ostatniej sekcji H

Przycisk włączenia funkcji korekty ściegu do przodu
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Opis programów oraz możliwych ustawień 

 

 

 

 

 

numer
zakres

ustawień

ustawienie

fabryczne
opis

100 100-800 200 Prędkość minimalna

101 200-5000 3500 Prędkość maksymalna

102 200-5000 3000 Prędkość szycia ściegiem stałym

105 100-500 250 Prędkość obcinania nici

106 0/1 0

Tryb wolnego startu: 

- 0 - tylko po obcięciu nici, 

- 1 - po obcięciu nici i zatrzymaniu maszyny

107 1-9 2 Liczba ściegów wolnego startu

108 100-800 200 Prędkość wolnego startu

110 200-2200 1800 Prędkość ryglowania początkowego

111 200-2200 1800 Prędkość ryglowania końcowego

112 200-2200 1800 Prędkość ryglowania

113 1-70 24 Balans ściegu dla ryglowania początkowego numer 1

114 1-70 20 Balans ściegu dla ryglowania początkowego numer 2

115 1-70 24 Balans ściegu dla ryglowania początkowego numer 3

116 1-70 20 Balans ściegu dla ryglowania początkowego numer 4

117 1-100 90 Balans ściegu dla prędkości ryglowania @(P107 - ściegi rygla A = 1)

118 1-100 30 Balans ściegu dla prędkości ryglowania @(P107 = ściegi rygla A)

11B 0-4 0

Typ rygla początkowego i końcowego (CD i AB):

- 0 - B->AB->ABAB->brak

- 1 - B->brak

- 2 - B->AB->brak

- 3 - AB->brak

- 4 - AB->ABAB->brak

11C 0-9999 0 Dziesiątki dla każdego segmentu A/B/C/D

11D 0-9999 0 Dziesiątki dla każdego segmentu E/F/G/H

11E 0-9999 0 Dziesiątki dla każdego segmentu A/B/D

11F 0-359 0 Ryglowanie pod kątem

130 0/1/2/3 2

Regulacja krzywej prędkości:

- 0 - krzywa nachylenia

- 1 - krzywa wieloboczna

- 2 - krzywa kwadratowe

- 3 - krzywa typu S

131 200-4000 3000 Punkt zwrotny prędkości dwóch segmentów krzywej

132 0-1024 800
Punkt zwrotny próbnego woltażu pedału przy dwóch segmentach krzywej (pomiędzy parametrami 138 

and 139)

133 1/2 1

Typ krzywej wielobocznej:

- 1 - kwadrat

- 2 - owal

134 0-1024 90 Punkt pedału do obcinania nici

135 0-1024 300 Punkt pedału do podnoszenia stopki

136 0-1024 460 Punkt neutralny pedału

137 0-1024 480 Punkt startu silnika z małą prędkością

138 0-1024 580 Punkt przyspieszenia

139 0-1024 962 Punkt maksymalnej prędkości

13A 0-800 100 Opóźnienie podnoszenia stopki

140 0/1 1

Wolny start w pierwszym cyklu po włączeniu zasilania:

- 0 - niedostępny

- 1 - dostępny

Tryb techniczny
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numer
zakres

ustawień

ustawienie

fabryczne
opis

141 0/1 1

Funkcja automatycznego ryglowania:

- 0 - niedostępne

- 1 - dostępne

142 0/1 0

Wybór trybu ryglowania:

- 0 - tryb Juki (aktywne przy pracującym i stojącym silniku)

- 1 - tryb Brother (aktywne tylko przy pracującym silniku)

143 0/1/2/3 0

Tryb specjalny:

- 0 - tryb normalny

- 1 - tryb prostego szycia

- 2 - pomiar kąta początkowego silnika (nie usuwać paska)

- 3 - automatyczne ustawienie współczynnika naciągu przez CPU (niezbędny synchronizator, nie wolno 

zdejmować paska)

144 0-31 0

Moment obrotowy silnika:

- 0 - normalne funkcje

- 1-31 - poziom momentu w przód

148 0/1/2 0

Tryb korekty ściegu:

- 0 - ciągła

- 1 - pół ściegu

- 2 - jeden ścieg

149 0-10 0 Czas opóźnienia przy podniesieniu stopki dociskowej (skok co 100 µs)

14C 1-9999 40 Czas opóźnienia przy opuszczeniu stopki dociskowej (skok co 100 µs)

150 1-100 1 Współczynnik proporcji licznika ściegów

151 1-9999 1 Maksymalna ilość ściegów na liczniku

152 0-6 0

Wybór trybu licznika dla nici dolnej:

- 0 - licznik wyłączony

- 1 - naliczanie ściegów, po dojściu do maksimum automatyczny reset licznika.

- 2 - odliczanie ściegów, po dojściu do minimum automatyczny reset licznika

- 3 - naliczanie ściegów, po dojściu do max. silnik zatrzyma się, reset licznika zewnętrznym 

przełącznikiem lub przyciskiem P na panelu operacyjnym

- 4 - odliczanie ściegów, po dojściu do minimum silnik zatrzyma się, reset licznika zewnętrznym

przełącznikiem lub przyciskiem P na panelu operacyjnym

- 5 - naliczanie przez obcinanie nici, po dojściu do maksimum alarm panelu i stop silnika po obcięciu

- 6 - odliczanie przez obcinanie nici, po dojściu do minimum alarm panelu i stop silnika po obcięciu

153 1-100 1 Współczynnik proporcji licznika elementów

154 1-9999 1 Maksymalna ilość elementów na liczniku

155 0-4 0

Wybór trybu licznika dla odszywanych elementów:

- 0 - licznik wyłączony

- 1 - naliczanie elementów, po dojściu do maksimum automatyczny reset licznika

- 2 - odliczanie elementów, po dojściu do minimum automatyczny reset licznika

- 3 - naliczanie elementów, po dojściu do maksimum silnik zatrzyma się, reset licznika zewnętrznym

przełącznikiem lub przyciskiem P na panelu operacyjnym

- 4 - odliczanie elementów, po dojściu do minimum silnik zatrzyma się, reset licznika zewnętrznym

przełącznikiem lub przyciskiem P na panelu operacyjnym

156 0-9999 0 Cykl roboczy przerywania elektromagnesu nr 1/2/3/4 w każdym bicie

157 0-9999 0 Cykl roboczy przerywania elektromagnesu nr 5/6/7/8 w każdym bicie.

158 0-1 0

Regulacja licznika:

- 0 - dostępna

- 1 - niedostępna

161 0/1/2

162 1, 2

163 1, 2

164 -

165 -

Tryb techniczny - ciąg dalszy

Aby włączyć parametry 160~164 należy przytrzymać przycisk P przez 3-5 sekund



12 
 

 

 

 

 

numer
zakres

ustawień

ustawienie

fabryczne
opis

200 0/1/2 0

Wybór trybu obcinania nici:

- 0  stębnówka

- 1 - maszyna łańcuszkowa - igła zatrzyma się w górnej pozycji i nastąpi obcięcie nici

- 2 - overlock - obcinanie ręczne

201 0-359 0 Kąt mechaniczny po obcięciu nici

203 5-359 10 Kąt początkowy obcinania TS (kąt dolnej pozycji igły jako punkt odniesienia)

204 10-359 120
Kąt końcowy obcinania TE (kąt dolnej pozycji igły jest referencyjny i wartość ta musi być

większa niż TS)

20A 10-60 20 Współczynnik postępu momentu obrotowego silnika w czasie obcinania

211 5-359 25 Kąt początkowy zwalniania nici LS (kąt dolnej pozycji igły jako punkt odniesienia)

212 10-359 350
Kąt końcowy zwalniania nici LE (kąt dolnej pozycji igły jest referencyjny i wartość ta musi być większa 

niż LS)

213 1-999 1 Opóźnienie startu zwalniania nici T1 (ms)

214 1-999 10 Opóźnienie końca zwalniania nici T2 (ms) po osiągnięciu górnej pozycji igły

215 0/1 1

Odrzutnik:

- 0 - wyłączony

- 1 - włączony

216 1-999 10 Opóźnienie odrzutnika (ms)

217 1-9999 70 Czas odrzutnika (ms)

219 0/1 0

Klamra nici:

- 0 - wyłączona

- 1 - włączona

21A 10-359 120 Kąt początkowy klamry nici

21B 11-359 218 Kąt końcowy klamry nici

21E 11-359 160 Kąt solenoidu stopki w czasie klamrowania nici

220 200-360 360 Pozycja zatrzymania po obcięciu nici (silnik może zatrzymać się pod odwrotnym kątem)

231 0/1 0

Tryb auto-testu:

- 0 - tryb ściegów

- 1 - tryb czasów

232 0-1000 300 Czas filtrowania wyłącznika bezpieczeństwa (ms)

234 0/1 0

Kierunek obrotów silnika:

- 1 - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

- 0 - zgodnie z ruchem wskazówek zegara

240 0-9999 1000 Współczynnik między silnikiem a maszyną (1000 oznacza 1:1)

242 0-359 0 Kąt zatrzymania igły w górnej pozycji (po wykryciu sygnału synchronizera)

243 0-359 175 Kąt zatrzymania igły w pozycji dolnej

244 0-800 200 Opóźnienie biegu w czasie opuszczania stopki (ms)

247 0-2000 0 Sygnał potrzeby dolania oleju (w godzinach), funkcja wyłączona przy ustawieniu 0

Tryb administratora

numer opis numer opis

010 Licznik ściegów 024 Kąt maszyny

011 Licznik elementów 025 Próbne napięcie pedału

013 Stan enkodera 026 Współczynnik między silnikiem i maszyną

020 Napięcie DC 027 Całkowity czas użytkowania silnika (w godzinach)

021 Prędkość maszyny 028 Próbne napięcie interakcji

022 Faza prądu 029 Wersja oprogramowania

023 Początkowy kąt elektryczny 030-037 Historia błędów

Tryb wyświetlacza

1. Naciśnij przycisk P oraz automatycznego obcinania - na wyświetlaczu pojawi się: Monitor 0240000

2. Przyciskami wolniej, szybciej, F, powolnego startu oraz ˄ i ˅ dokonuje się zmiany parametru, aktualna 

wartość jest od razy wyświetlana na wyświetlaczu

3. Naciśnij P aby wrócić do normalnego trybu szycia
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kod alarmu opis kasowanie

ALA - 1 Ostrzeżenie o przepełnieniu Naciśnij P aby zresetować

ALA - 2 Koniec licznika ściegów Licznik osiągnął limit - naciśnij P aby zresetować

ALA - 3 Koniec licznika elementów Licznik osiągnął limit - naciśnij P aby zresetować

ALA - 4 Zatrzymanie bezpieczeństwa Wciśnij przycisk bezpieczeństwa

ALA - 5 Blokada podnoszenia igły Wciśnij przycisk blokady podnoszenia igły, aby go zwolnić

PoUoFF Brak zasilania Odczekaj 30 sekund, potem włącz maszynę włącznikiem

Arn UP Alarm bezpieczeństwa Ustaw maszynę w prawidłowej pozycji

Ostrzeżenia

Kod opis rozwiązanie

Err - 01 przepięcie na maszynie

Err - 02 przepięcie w sterowaniu

Err - 03 zbyt niskie napięcie Sprawdź napięcie zasilania sieciowego

Err - 04
zbyt wysokie napięcie przy 

wyłączonej maszynie

Err - 05
zbyt wysokie napięcie w 

czasie szycia

Err - 06
błąd obwodu solenoidu 

(napięcie 24V)

Odłącz, jeśli błąd się powtarza wymień kontroler

Wykonaj test wejścia/wyjścia dla obwodu 24V

Err - 07
Błąd pomiaru natężenia

w silniku

Wyłącz zasilanie, zrestartuj po 30 sekundach, aby sprawdzić czy pracuje 

poprawnie. Jeśli błąd powtarza się często skontaktuj się z serwisem

Err - 08 Silnik zablokowany
Usuń przyczynę blokowania maszyny lub skontaktuj się ze sprzedawcą lub 

wykwalifikowanym serwisem

Err - 09 Błąd hamulca obwodu Sprawdź podłączenie opornika hamulca na płycie elektronicznej

Err - 10 Błąd komunikacji Sprawdź podłączenia, gniazda i wtyczki

Err - 11 Błąd pozycjonowania igły

Sprawdź połączenie między synchronizatorem głowicy maszyny i 

kontrolerem, przywróć je i zresetuj system. Jeśli w dalszym ciąg nie działa 

poprawnie skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem

Err - 12
Błąd kąta początkowego

silnika

Należy kilkukrotnie wyłączyć i włączyć zasilanie. Jeśli błąd wciąż jest 

wyświetlany to skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem

Err - 13 Błąd silnika HALL

Wyłącz zasilanie, sprawdź czy wtyczka czujnika silnika się nie 

poluzowała/wypadła, zresetuj system. Jeśli w dalszym ciągu nie działa 

poprawnie skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem

Err - 14
Błąd DSP odczyt / zapis 

EEPROM

Err - 15
Ochrona przed zbyt dużą 

prędkością silnika

Err - 16 Odwrócenie silnika

Err - 17
Błąd HMI odczyt/zapis 

EEPROM

Err - 18 Przeciążenie silnika

Kody błędów

Po pojawieniu się kodu błędu najpierw:

- sprawdź czy maszyna jest prawidłowo ustawiona

- przywróć ustawienia fabryczne

Wyłącz zasilanie, włącz ponownie po 30 sekundach, jeśli kontroler dalej nie 

pracuje skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem

Odłącz zasilanie kontrolera i sprawdź czy napięcie na wejściu nie jest za 

wysokie (powyżej 264V). Jeśli tak, włącz kontroler po ustabilizowaniu napięcia. 

Jeśli kontroler dalej nie działa mimo normalnego napięcia skontaktuj się ze 

sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem

Wyłącz zasilanie, zrestartuj system po 30 sekundach, jeśli w dalszym ciągu 

nie działa skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem
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Regulacja górnej pozycji igły: 

1. Naciśnij przycisk P oraz obcinania nici (na wyświetlaczu pojawi się Monitor 024-0000) 

2. Obracając kołem zamachowym ustaw prawidłową pozycję górną 

3. Naciśnij przycisk P oraz wolnego szycia, aby zapamiętać ustawienie 

 

 

Przywracanie ustawień fabrycznych 
1. Naciśnij przycisk P i obcinania nici (na wyświetlaczu pojawi się Monitor 024-0000) 

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk F, aby przywrócić ustawienia fabryczne (początkowo 

na wyświetlaczu pojawi się - - - - - - - a po chwili 8888888 co oznacza zakończenie resetowania 

ustawień) 

 

 

 

Specyfikacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

model Minerva M9800je4

przeznaczenie do szycia materiałów lekkich orz średnich

maksymalna prędkość obrotowa 5000 obrotów na minutę

rodzaj napędu bezpośredni

maksymalna długość ściegu 5 mm

wznios stopki
5,5 mm ręcznie

13 mm podnośnikiem kolanowym

typ igły DBx1 #14

smarowanie
automatyczne

z użyciem specjalnego oleju maszynowego 10#

moc 550 W

napięcie zasilania AC 230 V

częstotliwość zasilania 50-60 Hz

maksymalny pobór prądu 2,4 A

hałas

1. poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy: wartość ważona skorygowana 

charakterystyką A 83,5 dB; (w tym Kpa = 2,5 dB), zgodnie z ISO 10821-C6.2.-ISO 11204 GR2 

dla 5000 obrotów na minutę

2. poziom mocy akustycznej Lwa: wartość ważona skorygowana charakterystyką A 88,0 dB; 

(w tym Kwa = 2,5 dB), zgodnie z ISO 10821-C6.2.-ISO 3744 GR2 dla 5000 obrotów na minutę
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Importer: 

Revorm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ul. Przemysłowa 6, 52-333 Wrocław 

 

Wyprodukowano w zakładach: 

Zhejiang Shanggong Gemsy Sewing Techoloty Co., Ltd. 

No. 1 Jichang Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China 

 

REVORM sp. z o.o. deklaruje, że maszyna do szycia Minerva model  M9800je4 jest zgodna z 

następującą dyrektywą (dyrektywami), łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami: 

EN ISO 12100:2010 

EN 60335-1:2012+A11:2014 +AC:2014 

EN 60335-2-28:2003+A1:2008 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 55014-2:2015 


