Wood-Mizer SW Setworks – Короткий посібник основних функцій електронної лінійки. Зберігайте біля пилорами. Для більш детального вивчення користуйтесь інструкцією.
Режими різання
Режим «Normal»

Кнопки та їхні функції

Введіть розмір дошки.

Кнопки пам’яті розміру
дошки.
Кнопки пам’яті програми.

АБО використовуйте
збережені розміри A, B, C.

Введіть бажаний розмір
нижньої колоди.

Підтвердження програми.
Встановлення висоти
повернення голови.

Натисніть

Натисніть та введіть розмір
наступної дошки. Повторіть.

Активація режиму
«Manual Program».
Пересування позицій вгору.

Розпилюйте

Активація режиму
«Quick Program».
Пересування позицій вниз.

Режим «Manual Program» - різання різних розмірів
Встановіть пилку на рівні верху колоди.
Натисніть
(загориться кнопка P-1)

Натисніть, щоб вивести
на початкову висоту.
Збережіть програму
Розпилюйте

Режим «Quick Program» - різання однакових розмірів
Встановіть пилку на рівні верху колоди.
Введіть бажані розміри
дошок. Натисніть
(загориться кнопка StrPro)
Опціонально: Використовуйте
стрілки, щоб вибрати розмір
дошок. Введіть новий розмір.
Перемістіть на стартову
висоту.
Збережіть програму
Розпилюйте

Використання «Програм ABC»
Натисніть та утримуйте
бажану програму A, B, або C
(відображається StrPro)

Виставити реальну відстань
між пилкою та ложем
пилорами.

Використовуйте стрілки,
щоб вибрати позицію для
різання.
Опціонально: виберіть
будь-який розмір.

Видалення програми.
Вийти з активної функції.

Натисніть, щоб
переміститись на стартову
висоту.
Збережіть

Автоматичне опускання.
Зберігання введених
значень.

Розпилюйте

Автокалібрування.
Встановіть значення
вхідного розділювання.

Режим «Remote Mode»
Натисніть, щоб активувати
або деактивувати
Використовуйте вгору/вниз для наступного різу/підйому

Автоматичний підйом
голови перед повертанням
бруса.

Встановіть значення різу.
Вмикання/вимкнення
Remote mode.

Поради

- Закінчивши програму різання, натисніть «Exit», щоб підняти
ріжучу голову до наступної колоди.
- Під час програми, якщо ви хочете використовувати ручку вгору/вниз
для ручного управління, натисніть кнопку “Kerf”.
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Калібрування та встановлення значень
Виміри ABC

Встановити значення пропилу

Встановлення вхідного розділювання

Увімкніть Setworks
Коли відображається
‘SW-10’, натисніть та
утримуйте A, B, або C.

Натисніть та утримуйте

Увімкніть Setworks
Коли відобразиться ‘SW-10’
натисніть та утримуйте

Натисніть знову A, B, або C.

Введіть значення
(2.0 мм для пилок WM)
Збережіть

Введіть виміри
Збережіть

Зберігання нових «Програм ABC»
Натисніть та утримуйте,
щоб вибрати програму
Натисніть та утримуйте, щоб
видалити стару програму.
Натисніть та утримуйте,
щоб вибрати програму
Введіть розмір
нижньої дошки
Натисніть та введіть розмір
наступної дошки.
Повторіть.
Збережіть

LT15 – введіть 20
LT20/40 - введіть 5
Збережіть

Встановлення висоти повороту пилки
у функції Bump Up
Увімкніть Setworks
Коли відобразиться
‘SW-10’ натисніть
та утримуйте
Використовуйте стрілки, щоб
обрати ‘Hi’ або ‘Lo’.
‘Hi’ = позиція над останньою
дошкою.
‘Lo’ = позиція над колодою.

Встановіть виміри пилки
Натисніть та утримуйте
Введіть правильну висоту
без пауз між цифрами.
Збережіть

Збережіть

Автокалібрування висоти голови
Встановіть висоту пилки до 150 мм
Натисніть та утримуйте,
поки відобразиться
‘Auto Call’
Натисніть. Пилорама
автоматично відкалібрується.
Після закінчення
відобразиться.

Висота повернення пилки
Виставте голову на бажану висоту над колодою.
Натискуйте, поки не
засвітиться.
Натисніть, щоб вийти

‘End Call’ Переконайтесь, що
фактична висота пилки відповідає висоті, яка відображається.
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