
A Wood-Mizer SW beállítómű A leggyakoribb funkciók gyors áttekintése. Tartsa a dokumentumot közel a géphez, hogy könnyen elő tudja venni. Mindig tekintse meg a leírást a részletes beállításokhoz.

Minta üzemmód (kézi) - Különböző méretek vágásához

Állítsa a szalagot a rönk tetejéhez
Nyomja meg a P1 gombot 
(kivilágít)

Adja meg az alsó deszka 
kívánt méretét.

Nyomja meg és adja meg 
a következő deszka méretét. I
smételje meg.

Nyomja meg a kezdeti 
magasság eléréséhez

 

Mentse el a programot

Vágja el a deszkát

Vágási üzemmódok

Az ABC programok használata

Ötletek:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a kívánt A, B vagy C programot 
(Az StrPro jelenik meg)

-  Egy vágási program befejezése után, nyomja meg az “Exit” 
    gombot, hogy a fej felemelkedjen a következő rönkhöz.
-  Egy program során, ha szeretné a fel/le kart használni a fellökés 
    kézi vezérléséhez, nyomja meg a “Kerf” gombot.

Haszálja a nyilakat az első 
vágási pozíció kiválasztásához.

Opció: Változtassa meg 
bármelyik méretet 

Nyomja meg és mozgassa 
a kezdeti magasságra

Mentse el a programot

Minta üzemmód (gyors program) - Ugyanolyan méretek vágásához

Állítsa a szalagot a rönk tetejéhez
Adja meg a kívánt deszka 
méretet. Nyomja meg az 
StrPro gombot (kivilágít)

Opció: Használja a nyilakat a de-
szka méret megváltoztatásához. 
Adjon meg egy új méretet.

Mozgassa a kezdési 
magasságra

Mentse el a programot

Vágja el a deszkát

Távoli üzemmód
Nyomja meg az aktiváláshoz, 
vagy a deaktiváláshoz.

Használja a fel-le kart a következő vágáshoz/fellökéshez

Fűrészeljen

Vágja el a deszkát

Normál vágási üzemmód
Adja meg a deszka méretét.

VAGY használja az A, B vagy 
C-ben mentett deszka 
méreteket.

Nyomja meg

A gombok és a funkcióik
Deszka méret memória 
gombok.
Program memória gombok.
Program jóváhagyása.
A fej visszatérési magasság 
beállítása.

A kézi program üzemmód 
beállítása.
Tételek felfelé mozgatása

A gyors program üzemmód 
bekapcsolása.
Tételek lefelé mozgatása.

A szalag és a munkapad 
közötti valós távolság 
beállítása.

Egy program törlése.
Kilépés aktív funkcióból.

Automatikusan megemeli 
a fejet, hogy a bevágás tiszta 
legyen visszajövetelekor.

Automatikusan lesüllyeszti 
a fejet.
A bevitt értékek tárolása.

Állítsa be a szalag vágási 
szélességét.
Távoli üzemmód be/ki.

Automatikus kalibrálás.
Állítsa be a beviteli 
szétválasztó értékét.
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Az értékek kalibrálása és beállítása

Új ABC programok mentése
Nyomja le, és tartsa lenyomva
program kiválasztásához.

Nyomja le, és tartsa lenyomva 
régi program törléséhez.

Nyomja le, és tartsa lenyomva 
program kiválasztásához.

Adja meg az alsó deszka 
méretét

Nyomja meg, és adja meg 
a következő deszka méretet. 
Ismételje meg.

Mentse

ABC mérések

Nyomja meg újra az A, B 
vagy C gombot.

Vigye be a méréseket

Mentse

A szalag vágási szélességének beállítása
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva

Adja meg az értéket 
(2,0mm WM szalagok)

Mentse

Mags/alacsony fellökődés
Kapcsolja be a Beállítóművet
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva, amikor megjelenik 
az “SW-10” felirat
Használja a nyilakat a “Hi” vagy “Lo” 
lehetőségek kiválasztásához.
“Hi” = az utolsó deszka fölötti hézag.
“Lo” = a bevágás fölötti hézag.
Mentse

A fej magasságának automatikus kalibrálása
Állítsa be a fej magasságát 150mm-re
Nyomja le és tartsa lenyomva. 
Megjelenik az “Auto Call” 
felirat
Nyomja meg. A fűrészgép auto-
matikusan kalibrálja magát. 
Amikor elkészül ezzel, az 
“End Call” felirat jelenik meg.

Állítsa be a bemeneti elosztót
Kapcsolja be a Beállítóművet
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva, amikor megjelenik 
az “SW-10” felirat

Kapcsolja be a Beállítóművet
Amikor megjelenik az “SW-10”
felirat, nyomja meg és tartsa le-
nyomva az A, B vagy C gombot.

LT15 – 20-at adjon meg. 
LT20/40 – 5-öt adjon meg

Mentse

A valós szalag beállítása
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva

Adja meg a helyes magasságot,
 úgy, hogy ne tegyen szóközt 
a számok közzé.

Mentse

A fej visszatérésének magassága
Állítsa a fejet a vágás fölé a kívánt magasságra.
Nyomja le, addig, ameddig 
meg nem jelenik a fény

Kilépéshez nyomja meg

Ellenőrizze, hogy a valós 
szalagmagasság megegyezik-e 
a kijelzett magassággal.
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