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 ماز خرید شما متشکری

خیر مقدم عرض مهندسی رایاصنعت  شرکت فنی تالکنندگان محصوورود شما را به خانواده مصرف

راهنما را مطالعه دقت کلیه مطالب مندرج در این دفترچه ه است ب الزمپیش از شروع بکار  .نماییممی

نمایید. مطالب این دفترچه، در عین جامعیت، با توضیحات کامل و تصاویر گویا، به زبانی ساده بیان 

اندازی شده که شامل معرفی و نحوه عملکرد کلیه اجزای دستگاه و موارد ضروری و مهم جهت راه

  .باشددستگاه می

سیستم یاری خواهد این را در استفاده مطلوب از  است شماکلیه مواردی که در این دفترچه بیان شده

بود و مانع از توقف تی که ممکن است در حین کار ایجاد شود، به راحتی قابل رفع خواهدالکرد و مشک

است تا صحت مطالب، راستی آزمایی شده گردد. در تهیه این راهنما سعی شدهمی ماشین بافندگی کار

حال، شرکت سازنده حق اعمال تغییرات در مطالب این  ا اینترین شکل منتشر شود، بو به کامل

  .داردع قبلی برای خود محفوظ میالدفترچه را در هر زمان بدون اط

اجازه ندارد بدون دریافت مجوز کتبی از شرکت سازنده،  قی یا سازمان، شرکت و موسسههیچ فرد حقی

آن برای مقاصد تجاری یا علمی استفاده برداری یا از قالب از مطالب این دفترچه، به هر شکل کپی

، باید برگه صورتجلسه تحویل و نیز برگ ضمانت کارت دابی الکترونیکیپس از اولین راه اندازی  .نماید

ت تماس کاربر به دفتر مرکزی اعانامه دستگاه توسط نماینده شرکت سازنده مهر و امضا گردد و اط

 .دستگاه آغاز گرددارسال شود تا دوره گارانتی رایاصنعت گروه 
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 18.منوی عیب یابی تخصصی.....................................................................23تصویر

 18.....................برنامه.......................................................................نوشتن 24تصویر

 18....................................................انتخاب نام برنامه جهت نوشتن........25تصویر

 19...................................................................نوشتن برنامه جاری.............26تصویر

 19..........................................مگنت ها برای نوشتن برنامه.فعال کردن 27تصویر

 20...........................................سازی برنامه نوشته شده......نحوه ذخیره 28تصویر

 20...........................................برنامه نوشته شده......نحوه ذخیره سازی 29تصویر

 21..............................................................ویرایش برنامه............................30تصویر

 21..............................................ض دستگاه..............برنامه های پیش فر31تصویر

 Zero.................................................22های روی برد در برنامه  LED.32تصویر 

 Raise.................................................23های روی برد در برنامه  LED.33تصویر

 24........................................................1:1ای روی برد در برنامه هLED.34تصویر

 25........................................................2:2های روی برد در برنامه LED.35تصویر

 26.................................................................فعال کردن مگنت ها...............36تصویر

 26.......................................فعال........................نمایش تعداد مگنت های 37تصویر

 27....................................میزان پارچه بافته شده در صفحه اصلی..........38تصویر
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 27...............................................ر واحد سانتی مترپارچه......تعداد پود د39تصویر

 28..........................................ا..........................جهت فعال شدن مگنت ه40تصویر

 28........................................................................منوی شیفت کاری.................... .41تصویر 

 RPM.......................................................................................................29منوی  .42تصویر 

 29وارد شده................ RPM. سنجش بازدهی شیفت کاری بر اساس 43تصویر

 مشخصات دستگاه:
مورد استفاده قرار  یاشتابل یهایکنترل داب یکه برا یکیالکترون یبرد داب ای یکیالکترون یارت دابک

راندمان محصول،  شیموجب افزاو است  یکاربرد در کارخانجات بافندگپر اریمحصول بس کی ردیگیم

صنعت با  ای. گروه راشودیپارچه م دیدر تول عاتیپارچه و کاهش ضا دیپارچه، تنوع تول دیتول شیافزا

 یهانیانواع ماش یبر رو یکیالکترون ینصب برد داب قادر به ایتالیو اآلمان  یاز تکنولوژ یریگبهره

 .استو ... شده کانولیزاور، پ ر،یغد ت،یسولزر، سومت، اسم ر،یاز جمله دورن یبافندگ

 :ستمیس نیجمله امکانات ا از

 هاترین پارچهمناسب برای بافت حساس ینیبرگردان به صورت تضم اتیعمل 

 یکیالکترون یفلش و خود دستگاه داب قیبرنامه از طر یرسانروز به 

 در صورت قطع برق حافظه 

 خطه 4000برنامه  100حداکثر  رهیذخ 

 قهیبر دق نیسرعت دستگاه بر حسب دور ماش شینما 
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 خط برنامه در حال اجرا برنامه شینما 

 برنامه رییمگنت بدون تغ یمعکوس مگنت در صورت خراب اتصال 

 یداب یگزارش خطا شینما 

 یکیالکترون یدستگاه داب یبودن برق ورود منیا یبه همراه محصول ) برا هیواحد تغذ یدارا 

 شود(یم هیتوص

 1سال خدمات پس از فروش 5و  یسال گارانت 

 لنگه 28های فعال حداکثر تا قابلیت تعریف لنگه 

 ها بر اساس کیلوپیکگیری شیفتامکان ثبت و گزارش 

 گزارش راندمان دستگاه 

 بافیلیت رنگیقاب 

 ایجاد برنامه بافت
( ایجاد کنید و نام Text) جهت نوشتن و ذخیره سازی برنامه بافت در کامپیوتر خود یک فایل تکست

 ، درون فایل تکست برنامه بافت را بصورت الگوی زیر بنویسید:قرار دهید Raya.txtآن را 

 .نام برنامه بافت، (space) سپس شماره برنامه بافت، فاصله  pr کلمه ابتدا

باشد .برنامه بافت بصورت کد های صفر و یک میبنویسید خط بعد الگوی برنامه بافت را خط به خط

 )بین هیچ کدام از خطوط فاصله ایجاد نکنید( عدد است. 28ها در هر خط که تعداد این صفر و یک
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تکست بنویسید و در آخرین  همراه نام و شماره برنامه( در همان فایله برنامه ها را پشت سرهم ) ب

 .را حروف بزرگ تایپ کنید( END)کلمه  را تایپ کنید ENDخط از آخرین برنامه کلمه 

 فایل را روی دسکتاپ ذخیره سازی کنید.

 را به برد دابی الکترونیکی اتصال دهید. USBذخیره کنید سپس  USBفایل تکست ایجاد شده را روی 

 ا ببینید:جهت درک بهتر ، تصویر صفحه بعد ر
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 اولیه تنظیمات

 روشن کردن دستگاه
 (1قرار دارد.)طبق تصویر Lockedدستگاه در حالت قفل یا بعد از روشن کردن، 

 

. 

 

 داریمرا چند ثانیه نگه می F2دکمه 

 دکمه چرخاندن با تا قفل باز شود 

 SELECT روتاری راست سمت به(- 

 .کنیممی حرکت منوها درسکتور( 

 و باال دکمه فشردن با را کار این)

  توانیممی هم هاجهت در پایین 

 .(دهیم انجام
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گر به هر شود.)جهت نشانهظاهر می USB Settingبه سمت راست منوی  SELECTبا اولین چرخش 

 (3طبق تصویریعنی در حال انتخاب آن مورد هستیم. کدام که اشاره کند

 

USB Setting 

 USBنوشتن روی 
 (. 4)تصویر   ،شودنمایش داده می USBصفحه نوشتن روی (  SELECT) یا  F2با فشردن دکمه 

USB نوشتن روی را وارد دستگاه می ( کنیم تا این عملیاتUSB  انجام ).شود 

 شود:آغاز می USBکار نوشتن روی  F2با فشردن دکمه 
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 (5است)مانند تصویردادهدستور توقف دستگاه را  شویم کهبه منویی وارد می F2با فشردن دکمه 

 

 

تا  6با طی شدن مراحل طبق تصاویر  USBفرآیند نوشتن روی انجام . کنیماین گزینه را انتخاب می

 شود:انجام می  9
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 با موفقیت انجام شد. USBمراحل نوشتن روی 
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 USBخواندن از 

و بارگذاری آن در حافظه دستگاه دابی الکترونیکی با  USBمراحل خواندن برنامه از حافظه 

SELECT  کردن گزینهREAD FROM USB شود.انجام می 

 

-های زیر پشت سرهم انجام میباشید مراحل بصورت عکس USBمنتظر انجام مراحل خواندن از 

 شود.)صفحه بعد(
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 با موفقیت انجام شد. USBمراحل خواندن از 
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Run Setting 
 شود.های روی پردازنده برد نمایش داده میبرنامه (Run settingبا ورود به این قسمت )

 

بینیم و هرکدام را که بخواهیم های مختلف را می( برنامهRotary selectorسلکتور)با چرخاندن روتاری

 کنیم:روتاری انتخاب می با فشردن

 

تعداد خطوط این برنامه را نیز نشان نمایشگر است.  Naziنام ه ها بیکی از این برنامه، 20مانند شکل 

 دهد.می
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Default Setting 
 است.این منو برای حذف کردن همه اطالعاتی که داخل پردازنده دستگاه است طراحی شده

 

 

در صورتی که از حذف تمامی ( 22ار الزم است که ماشین متوقف شود،)طبق شکلبرای این ک

 کنید. selectاطالعات مطمئن هستید 
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Troubleshooting 
-یابی دستگاه طراحی شدهباشد و جهت عیباین قسمت مربوط به تیم فنی شرکت رایاصنعت می

 (23)تصویر  است.

 

Write program 
 شویم.برای ایجاد برنامه جدید بافت توسط خود دستگاه وارد این قسمت می
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 کنیم.)ادامه در ص بعد(نام برنامه را انتخاب می

 

L1 خواهیم بنویسم و ای که میخط اول برنامهM1 است. با چرخاندن روتاری  شماره مگنت فعال

شود و شماره مگنت کنیم همان مگنت فعال می selectکنیم و هرکدام را ها حرکت میروی مگنت

 شود.ها ایجاد مینتفعال کردن مگشود.طرح پارچه با فعال نشان داده می

 

 است. فعال شده  25،   21،   19،    15،   11،  7،   3های مگنت 27تصویربه طور مثال در 

 (28)مانند تصویرشویم.برنامه می saveرا بزنیم وارد صفحه  F2در صورتی که دکمه 

F1  :شود برنامه ذخیره نمی 

F2 : شودبرنامه ذخیره می 
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Save & create line سازد.کند و الین جدید می: ذخیره می 

Save & delete line کند.کند و خط را حذف می: ذخیره می 

 

 شویم.می 29ای مانند تصویررا بزنیم وارد صفحه F1در صورتی که دکمه 

 

Edit program 
گیرد. صورت می)  write program  این منو جهت ویرایش برنامه بافت )مانند نوشتن برنامه بافت  

را  اندهایی که به صورت دستی ایجاد شدهو برنامه USBهای ذخیره شده از طریق برنامه)از این منو 

 توان ویرایش کرد.(می
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Sampling pattern 
 شود.می فرض خود برد نمایش دادهدر این قسمت الگوهای پیش

 

 باشد:بصورت زیر میفرض ذخیره شده در برد رایاصنعت های پیشبرنامه

 )صفحه بعد(
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Zero Harnesses 
 دهد.(تعداد خطوط برنامه را نشان می Ln1باشند.) ها خاموش می LEDدر این برنامه 
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Raise Harnesses 
 باشند.ها روشن می LEDدر این حالت 
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 1:1برنامه 

-برنامه دارای دو خط میباشند، بصورت یک در میان روشن می ها LEDدر این حالت برنامه 

 (Ln2باشد.)
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 2:2برنامه 

 باشند.دوتا دوتا روشن و خاموش می ها بصورت LEDدر این برنامه 
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Active Magnet 
 کنیم.های فعال دستگاه را مشاهده میتاز این منو تعداد مگن

 

که  36تصویر  )مانند های فعال را تعیین کنیمتوانیم عدد مربوط به تعداد مگنتمی این قسمتدر 

 عدد است.( 20های فعال تعداد مگنت
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Woven Fabric (wt) 
 بینیم ) بر حسب متر(را در این منو میمیزان پارچه بافته شده 

 

Weft per centimeter 
توانیم این تعداد را تغییر دهیم. )به برنامه بینیم و میمتر را در این منو میتعداد پود در واحد سانتی

 بستگی دارد.(بافت 

 

Magnet direction 
های ها معیوب شوند برای استفاده از بقیه مگنتها ممکن است مگنتدر اثر استفاده مداوم از مگنت

 ها را تغییر دهیم.توانیم جهت استفاده و فعال کردن مگنتسالم می
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 Leftتوان این جهت را به است و می Right to Leftها بصورت پیش فرض جهت فعال کردن مگنت

to Right   .تغییر داد 

شیفت کاریمنوی   
 شویم:زنیم وارد منوی شیفت کاری میرا می F1 منوی اصلی کلیداز 

    داریم که  A,B,C,Dشیفت کاری  4کند. و جهت راست شیفت کاری تغییر می F2 کلیدبا زدن 

 توانیم آن را تغییر دهیم.می

 

Total KP=0.0 شود.که برسد صفر می 100000به دهد، مجموع کیلوپیک دستگاه را نشان می 

 شود.می نمایش دادهبه ساعت و دقیقه نمایش )  ( Time = 00:10زمان شیفت کاری 
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 RPMمنوی 

 .شودوارد شده در این قسمت سنجیده می RPMبازدهی دستگاه بر اساس 

 

 کند.راست حرکت می چپ وشود و با کلید با کلید جهت باال ، زیاد می
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