GUIA DO USUÁRIO
114 G

20CFA/30CFA
20CFB/30CFB

PT BR

PREFÁCIO
Obrigado por adquirir este produto. Para melhor utilização do produto, antes de instalar, leia atentamente as
instruções de operação e as especificações do equipamento.
A instalação deve ser feita por pessoal especializado.
NOTA:
Este produto deve ser usado para costurar tecidos especificados, não use para outros fins.
Nossa empresa tem os direitos sobre este manual.
Caso haja alguma dúvida ao manusear o produto, qualquer comentário ou sugestão, entre em contato com o
SAC ou com a revenda.
O produto está sujeito a atualização dos recursos e das especificações sem aviso prévio.
O uso das instruções de manuseio:
As instruções de manuseio estão neste manual de instruções;
As informações que envolvem o equipamento e outras instruções como transporte, instalação, uso e manutenção;
As instruções de manuseio são destinadas aos usuários e equipe técnica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
(1) Antes de ligar o cabo de energia na tomada, certifique-se de que o interruptor esteja desligado.
(2) Antes de ligar o cabo de energia na tomada, certifique-se de que o o cabo do motor está conectado corretamente, caso contrário, haverá um erro.
(3) Cada plugue de contato tem um formato diferente. Por favor, confirme se os terminais coincidem antes de
conectar. Não force demais ao encaixar a conexão, para não causar danos ao sistema.
(4) Não use objetos externos para pressionar ou torcer o cabo do motor. Isso causa danos no cabo.
(5) Para evitar acidentes não desmonte o controlador.

ATENÇÃO
Para evitar choque elétrico, não toque no interior do controlador.
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1.Informações Técnicas da Caixa de Controle
Modelo da caixa de controle
para a máquina

114G-20CFA / 30CFA

114G-20CFB / 30CFB

Voltagem / Frequência

AC 220V 20%
50/60HZ

AC 110V 20%
50/60HZ

Potência

550W

550W

Torque

3 N·M

3 N·M

Velocidade

200rpm ~ 4000 ppm

200rpm ~ 4000 ppm

Cortador de linha

Sim

Sim

Proteção contra sobrecarga

Sim

Sim

2. Identificação das portas
Conexão do controlador de velocidade.
Conexão do LED.
114G-20CFx
114G-30CFx
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* Por favor siga o tipo de encaixe e a cor da conexão.
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3. Descrição do Painel
3.1 Manuseio do painel
No modo trabalho, altera a posição da agulha para
cima ou para baixo.
No modo parâmetro, define o parâmetro.
No modo trabalho, altera a intensidade do LED.
No modo parâmetro, salva o parâmetro.

No modo trabalho, ajusta a velocidade do motor.
No modo parâmetro, seleciona o parâmetro a ser
ajustado.

Habilita ou desabilita o cortador de linha.

E

Habilita ou desabilita o modo de costura livre.
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4. Ajustes dos Parâmetros e Exemplos
4.1 Ajustando a velocidade da máquina.
Ajuste a velocidade pressionando a tecla “

“, “

“, quando estiver no modo de trabalho.

4.2 Ajustando o posicionamento da agulha para cima ou para baixo.
No modo de trabalho, pressione a tecla “

“, quando a luz indicadora da posição da agulha para cima estiver acesa

a agulha irá parar em cima, quando a luz indicadora da posição da agulha estiver apagada a agulha irá parar embaixo.
Quando a luz estiver apagada a função está desativada.

4.3 Acessando e alterando o sistema de parâmetro.
Quando a máquina estiver ligada, pressione a tecla “
“ por alguns segundos e depois pressione a tecla “
para acessar o modo de parâmetro. O display mostra "P-00";
Pressione a tecla “

“ ou “

“

“ para alterar o número do parâmetro;

Após selecionar o parâmetro, pressione a tecla “

” para acessar o parâmetro e então você pode alterar a parâmetro

através das teclas “

“ ou “

“;

Pressione a tecla “

“ para salvar a alteração e pressione a tecla “

“ para retornar ao modo de trabalho.

4.4 Posição da agulha (P-02).
Quando a máquina estiver ligada, pressione a tecla “

” por alguns segundos e depois pressione a tecla “

”

para acessar o modo de parâmetro. O display mostra "P-00";
Pressione a tecla “

” para alterar o parâmetro para “P-02”;

Selecione o parâmetro, pressione a tecla “

” e usando “

” ou “

” altere o valor:

0: Agulha em cima;
1: Agulha embaixo;
Pressione a tecla “

” para salvar o valor e pressione a tecla “

“ para voltar ao modo trabalho.

4.5 Configurações de fábrica (reset).
Quando a máquinas estiver ligada, pressione a tecla “

” por alguns segundos e depois pressione a tecla “

para acessar o modo de parâmetro. O display mostra "P-00";
Pressione a tecla “

” por três segundos para voltar os parâmetro como estavam na fábrica.
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5. Códigos e Parâmetros de Erros
5.1 Lista de códigos de erros

Código
E-02
E-04
E-05
E-06
E-08
E-09

Descrição

Possível problema

A máquina foi ligada com o pedal
fora da posição neutra.
Baixa velocidade contínua e alta
corrente de saída no motor.
Aviso do circuito de acion. do motor.

Confirme se o pedal está conectado corretamente
e na posição neutra.

Verifique se a conexão do motor está feita
corretamente.
Verifique as conexões do sistena de controle.
Verifique se a conexão do motor e do sistema
Falha no autoteste ao ligar a máquina.
de controle estão corretas.
Interruptor de segurança.
Por favor coloque a máquina na pos. de costura.
Funcionamento em corrente alta
Verifique as conexões do sistena de controle.
por 4 segundos.

5.2 Lista de Parâmetros

Nº

Descrição

Faixa de
parâmetro

Padrão

1~100

30

Corrigur a curva do pedal

0/1

1

1 embaixo
0 em cima

200~2800

1800

Função

1

Curva do pedal

2

Posição da agulha

6

Início com velocidade lenta

7

Núm. de pontos c/ veloc. lenta

1~99

2

Número de pontos costurados
com velocidade lenta

8

Velocidade de costura constante

200~5000

3000

Manter a veloc. de cost. constante

13

Velocidade do ponto

200~800

300

20

Acionamento automático

0/1

0

21

Início lento

0/1

0

25

Corte de linha

0/1

1

32

Formato do ponto

0/1/2

4

Iniciar com velocidade lenta

Manter a velocidade do ponto
0
1
0
1
0
1
0
1
2

desabilitado
habilitado
desabilitado
habilitado
desabilitado
habilitado
meio ponto
um ponto
contínuo
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