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1 Sự an toàn

1.01 Nguyên tắc chỉ đạo
Máy được xây dựng theo các điều lệ Âu châu được cung cấp để giải thích việc tuân thủ hay 
lắp đặt.
Yêu cầu quý vị cũng xem xét thêm các điều lệ và luật lệ chung hiện hánh, theo luật và các điều 
lệ khác ngoài bản hướng dẫn sử dung này, cũng thuộc nơi hoạt động, củng như các điều kiện 
hiện hành bảo vệ môi trường! Các điều kiện hiện hành tại địa phương của hội bảo hiềm các 
công ty hay các cơ quan giám sát khác cần luôn luôn được tuân thủ!

1.02 Hướng dẫn chung về an toàn
 O Máy trước tiên cần được cho hoạt động sau khi có thông tin của bản hướng dẫn sử dung 
liên quan và chỉ được khởi động bởi nhân viên điều hành đã được huấn luyện thích hợp!

 O Trước khi tiến hành duy trí, xin đọc các hướng dẫn về an toàn và bản hướng dẫn sử dung 
của nhà sản xuất động cơ!

 O Cần chú ý đền các hướng dẫn về rủi ro và an toàn của máy!
 O Máy chỉ cần được điều khiển tùy theo điều kiện và không thiều bộ phận bảo vệ thích hợp, 
trong đó cũng cần chú ý đến tất cả luật lệ an toàn liên quan.

 O Khi thay thế các dụng cụ may (như kim, chân may, bàn chỉ và suốt), khi sỏ chỉ, khi rời chỗ 
làm việc cũng như khi tiến hành việc duy trì, máy được tách riêng bắng cách bật bộ công 
tắc chính hay bằng cách tháo ổ điện khỏi lưới!

 O Việc duy trì hằng ngày chỉ nên do nhân viên đã được huấn luyện về việc này tiến hành.
 O Việc sửa chữa cũng như việc duy trì chỉ nên do nhân viên đã được huấn luyện về việc này 
tiến hành.

 O Công việc tại thiết bị điện chỉ nên do nhân viên có trình độ chuyên môn tiến hành.
 O Không được phép tiến hành công việc tại các bộ phận và thiết bị có điện thế!
 O Các ngoại lệ trong luật lệ EN 50110.
 O Các sửa đổi hay thay đổi của máy chỉ nên được tiến hành khi tuân thủ tất cả các luật lệ an 
toàn thích hợp!

 O Khi sửa chữa, chỉ sử dụng những bộ phận thay thế do chúng tôi phát ra đề sử dụng! Chúng 
tôi tuyệt đối nhấn mạnh rằng những bộ phận thay thế và phụ tùng không do chúng tôi 
phân phối cũng không do chúng tôi kiểm soát và phát ra.  
Do đó, trong vài trường hợp, việc lắp đạt và / hoặc sử dụng những sản phẩm này có thể 
ảnh hưởng xấu đến tính chất cấu tạo của máy. Đối với các tổn hại gây ra do việc sử dụng 
các bộ phận không phải là nguyên bản,  chúng tôi không chịu trách nhiệm.
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1.03 Ký hiệu an toàn

Chỗ nguy hiểm!
Điểm chú ý đặc biệt.

Nguy cơ bị thương cho nhân viên điều hành hay nhân viên chuyên môn!

Điện cao thế!
Nguy cơ cho nhân viên điều hành hay nhân viên chuyên môn

Cẩn thận!
Không được làm việc mà không có bộ phận gạt tay và 
thiết bị bảo vệ! Trước khi sỏ chỉ, thay suốt, thay kim, rửa 
sạch, v.v..., tắt bộ công tắc chính!

1.04 Điềm chú ý đặc biệt của người điều hành
 O Bản hướng dẫn sử dung là bộ phận của máy và cần có sẵn cho nhân viên diều hành bất cứ 
lúc nào. Bản hướng dẫn sử dung phải được đọc trước khi tiến hành bảo quản lần đầu.

 O Nhân viên điều hành và chuyên môn được huấn luyện về các thiết bị bảo vệ của máy cũng 
như các phương pháp làm việc an toàn.

 O Người điều hành có trách nhiệm hoạt động máy chỉ trong trường hợp máy còn tốt.
 O Người điều hành cần chú ý rằng không có thiết bị an toàn nào được tháo gỡ hay ngưng 
hoạt động.

 O Người điều hành cần chú ý rằng chỉ có nhân viên có thẩm quyền được làm việc tại máy. 

Các thông tin khác có thể được truy vấn với nơi bán hàng thích hợp.
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1.05 Nhân viên điều hành và chuyên môn

1.05.01 Nhân viên điều hành
Nhân viên điều hành là nhân viên có trách nhiệm cho việc thiết lập, hoạt động và lau chùi máy 
cũng như cho việc sửa các hư hại vùng khâu.

Nhân viên điều hành có trách nhiệm chú ý đến những điểm sau:

 O Trong tất cả công việc, chú ý đến các hướng dẫn trong bản sách hướng dẫn sử dung!
 O Cấm làm các việc ảnh hưởng đến sự an toàn của máy!
 O Cần mặc quần áo ôm sát người. Cấm đeo nữ trang như vòng và nhẫn!
 O Cần chú ý rằng chỉ nhân viên được ủy quyền được lui tới trong khu nguy hiểm của máy!
 O Các thay đổi xảy ra ở máy ảnh hưởng đến sự an toàn cần được thông báo ngay đến người 
điều hành!

1.05.02 Nhân viên chuyên môn
Nhân viên chuyên môn là nhân viên có huấn luyên chuyên môn trong ngành điện/điện tử và 
cơ khí. Họ có trách nhiệm cho việc bôi trơn dầu, duy trì, rửa sạch và điệu chỉnh máy. 

Nhân viên chuyên môn có trách nhiệm chú ý đến những điểm sau:

 O Trong tất cả công việc, chú ý đến các hướng dẫn trong bản sách hướng dẫn sử dung!
 O Trước khi bắt đầu điệu chỉnh và sửa chữa, cần tắt bộ công tắc chính và tránh bật lên lần 
nữa!

 O Không được phép tiến hành công việc tại các bộ phận và thiết bị có điện thế! 
Các ngoại lệ trong luật lệ EN 50110.

 O Sau khi sửa chửa và duy trì, trùm các vỏ bao bảo vẽ lần nữa!
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Hình. 1 - 01

1.06 Hướng dẫn về các rủi ro

Trong khi hoạt động, một vùng làm việc có kích thước 1 m được giữ trống trước 
và sau máy để cho việc lui tới mà không có chướng ngại vật có thể tiến hành ở 
bất cứ lúc nào.

Trong khi may, không nắm kim! 
Rủi ro bị thương do kim!

Trong khi điều chỉnh, không để vật nào trên bàn! 
Có thể kẹp hay quàng các vật thể!  
Rủi ro bị thương do các bộ phận bay quanh!

Không hoạt động máy mà không có chốt bảo vệ đòn bẩy chỉ 1! 
Rủi ro bị thương do di động của đòn bẩy chỉ

Không hoạt động máy mà không có chỗ đỡ ngón tay 2!  
Rủi ro bị thương do kim!

Không hoạt động máy có động cơ tích hợp mà thiếu khóa liên động khởi đầu 3!  
Nguy cơ bị tổn thương vì vô tình khởi động máy!

Không hoạt động máy mà không có chỗ đỡ 4! Rủi ro do bộ phận trên nặng trên 
đầu! Máy có thể nứt khi thảy ra đàng sau!

1

2

3
4
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2 Áp dụng thích hợp

Máy PFAFF 2081 là một máy may tốc độ cao, có một kim với năng suất cao với kim và bộ vận 
chuyển vật liệu dưới. Máy PFAFF 2083 là một máy may tốc độ cao, có một kim với năng suất 
cao với bộ vận chuyển vật liệu dưới.
 
Các máy nhằm tạo ra các đường viền đôi trong kỹ nghệ quần áo. 

Mỗi áp dụng không được sự áp chấp thuận của nhà sản xuất không được xem là 
thích hợp! Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho các tổn hại từ việc áp dụng 
không thích hợp! Việc nhà sản xuất tuân thủ các biện pháp đề ra cho việc hoạt 
động, duy trì, điều chỉnh và sửa chữa cũng nằm trong việc áp dụng thích họp!
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3 Dữ liệu kỹ thuật  

3.01 PFAFF 2081; PFAFF 2083

Loại mũi khâu ..................................................................................................................................... 301 (khâu viền đôi)
Hệ thống kim .............................................................................134 hay 134 KK thuộc tầng lớp dưới -731/01
Thiết kế A: ........................................................................................dùng trong việc chế biến các vật liệu mỏng
Thiết kế B: ............................................ dùng trong việc chế biến các vật liệu có trọng lượng trung bình
Thiết kế CN: ................................ dùng trong việc chế biến các vật liệu có trọng lượng tương đối khó

Độ dày của kim trong 1/100 mm
Thiết kế A: .......................................................................................................................................................................60 - 80
Thiết kế B: ....................................................................................................................................................................90 - 110
Thiết kế CN: .............................................................................................................................................................120 - 150

Chiều dài tối đa của mũi chỉ
Thiết kế A: ...................................................................................................................................................................... 3,0 mm
Thiết kế B: ...................................................................................................................................................................... 4,5 mm
Thiết kế CN: .................................................................................................................................................................. 6,0 mm

Trục thanh kim: ............................................................................................................................................ 30 hay 36 mm

Tốc độ quay tối đa:
Thiết kế A và B ........................................................................................................................................ 5500 mũi/phút O

Tầng lớp dưới -731/01 ....................................................................................................................... 4500 mũi/phút O

Tầng lớp dưới -8/44 ............................................................................................................................. 3000 mũi/phút O

Thiết kế CN ............................................................................................................................................... 3800 mũi/phút O

Đoạn đường dưới chân khâu: ..........................................................................................................................5 - 9 mm
Chiều ngang độ chuyển tiếp: ........................................................................................................................... 300 mm
Chiều cao độ chuyển tiếp: ................................................................................................................................. 125 mm

Kích thước của tấm nền: ................................................................................................................................. 516 x 177

Kích thước của bộ phận trên
Chiều dài: ....................................................................................................................................................khoảng 580 mm
Chiều ngang:.............................................................................................................................................khoảng 180 mm
Chiều cao ( trên bàn): ...........................................................................................................................khoảng 300 mm

Dữ liệu về máy: .................................................................................................................................. xem nhãn của máy

Chi tiết về tiếng ồn:
Mức áp lực phát tiếng động nơi làm việc khi n = 2700 min-1: ......................................... LpA = 80 dB(A) 

(khi đo tiếng động theo DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871) 

Khối lượng riêng của bộ phận trên: ....................................................................................................khoảng 51 kg
Trọng lượng thô của bộ phận trên: ....................................................................................................khoảng 60 kg

 Bảo tồn các thay đổi kỹ thuật
O 3800 mũi chỉ/phút khi trục thanh kim là 36 mm.
 KpA = 2,5 dB



  Vấn đề thải bỏ máy

 11

4 Vấn đề thải bỏ máy
 O Khách hàng cần thải bỏ máy đúng mức.
 O Các vật liệu dùng trong máy là thép, nhôm, đồng thau và các kim loại khác. Dụng cụ điện 
gồm có chất dẻo và đồng.

 O Máy cần được thải tuân theo các điều kiện bảo vệ môi trường hiện hành tại địa phương, 
trong đó một công ty chuyên môn có thể được bổ nhiệm.

Cần chú ý rằng những bộ phận bị hư hại vì dầu nhờn được thải riêng biệt theo 
các điều kiện bảo vệ môi trường hiện hành tại địa phương!
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5 Vận chuyển, đóng hàng và tồn kho

5.01 Vận chuyển đến nơi khách hàng hoạt động
Tất cả máy móc được gửi đi sau khi hoàn toàn bọc hàng.

5.02 Vận chuyển nơi khách hàng hoạt động
Nhà sản xuất không có trách nhiệm cho vấn đề vận chuyển nơi khách hàng hoạt động hay 
bất cứ nơi làm việc nào. Cần chú ý rằng những máy móc chỉ được vận chuyển ở vị trí thẳng 
đứng.

5.03 Vấn đề tháo bỏ bao hàng
Các máy này được đóng hàng bằng giấy, cáctông và cụm xốp bằng chất ức chế dễ bay hơi 
chống xói mòn Khách hàng cần thải bỏ bao hàng đúng mức.

5.04 Tồn kho
Khi không dùng nữa, máy có thể tồn trữ đến 6 tháng. Sau đó, máy cần được bảo vệ tránh bụi 
bặm và độ ẩm. Để máy tồn trữ lâu hơn, các bộ phận riêng, nhất là bề mặt trượt của chúng, 
được bảo vệ chống xói mòn, ví dụ qua lớp dầu.
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6 Ký hiệu của công việc
Trong bản hướng dẫn sử dung này các hoạt động được liệt kê hay thông tin quan trọng được 
đánh dấu bằng các ký hiệu. Các ký hiệu được sử dụng có những ý nghĩa sau đây:

Tham khảo, thông tin

Cách lau chùi và giữ gìn

Cách bôi trơn

Cách duy trì, sửa chữa, điều chỉnh, bảo quản (chỉ cho các hoạt động do nhân 
viên chuyên môn thực hiện)
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7.02 Nút trên đầu máy (chỉ ở máy có hệ thống khóa -911/..)

 O  Nếu nút 1 ấn trong lúc khâu, máy sẽ 
khâu thụt lùi.

 O  Các nút 2 có thể được sử dụng bằng 
cách điều chỉnh các thông số (xem danh 
sách các thông số riêng biệt).

Hình. 7 - 02

7 Các bộ phận vận hành

7.01 Bộ công tắc chính

Trước khi bật, đem máy vào vị trí 
cao nhất của dòn bẩy sợi chỉ.
 

 O Bằng cách quay bộ công tắc chính 1, máy 
sẽ bật lên hoặc tắt đi.

Hình. 7 - 01

1

BA-P-114_Fig-7-01
1

2
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7.03 Bàn đạp
 O Khi bộ công tắc chính bật lên 

0 = Vị trí nghỉ
+1 = Khâu
-1 =  nâng chân khâu (trong máy 

có chân máy dập tự động 
-910/06)

-2 =  cắt chỉ khâu (trong máy có hệ 
thống cắt chỉ -900/24)

0

-2-1

Hình. 7 - 03

+1

Hình. 7 - 04

7.04 Cần trục tay để nâng chân máy may
 O Chân máy may được nâng bằng cách 
xoay cần trục tay 1.

1
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7.05 Bánh xe để điều chỉnh chiều dài mũi chỉ / nút bật
 O Chiều dài có thể được điều chỉnh bằng 
cách chất gánh nặng lên bánh xe điều 
chỉnh 1 và đồng thời xoay theo ý thích.

 O Nút 2 phải được ấn để khâu theo chiều 
hướng thụt lùi.

Hình. 7 - 05

1

2

7.06 Cần trục đầu gối
 O Chân máy may được nâng bằng cách ấn 
cần trục tay 1 theo chiều mũi tên.

Hình. 7 - 06

1
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7.08 Bảng điều khiển (chỉ trong máy có P40 CD)

7.07 Hệ thống cắt cạnh -731/01
Khong được với vào dao đang 
di độnt! Nguy hiểm bi trọng 
thương!

 O Bằng cách ấn hay râng nút 1, hệ thống 
cắt cạnh được bật hay tắt đi. 

Hình. 7 - 07

1

Phần mô tả có thể lấy được từ bản hướng dẫn sử dung riêng về cách khỏi động. 
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8 Cách dựng và duy trì đầu tiên

Máy chỉ nên được dàn dựng để hoạt động bởi nhân viên có đủ trình độ chuyên 
môn! Trong quá trình này, các điều lệ an toàn thích hợp cần được tuân thủ!
Nếu máy được chuyển đi mà thiếu bàn, khung đi kèm và mặt bàn phải chịu khối 
lượng máy may và bộ máy một cách an toàn.
Tình trạng ổn định thích đáng của bệ máy cũng như trong khi đang khâu cần 
được đáp ứng.

8.01 Cách dựng
Tại nơi dàn dựng, các nối kết cung cấp điện thích hợp cần có sẵn, xem Chương 3 Dữ liệu kỹ 
thuật. Ngoài ra, tại nơi dàn dựng cần có một lớp dưới bề mặt phẳng và bền cũng như ánh sáng 
đầy đủ.

Vì lý do kỹ thuật trong việc gói hàng, mặt bàn được hạ thấp. 
Việc điều chỉnh chiều cao bàn được mô tả ở dưới.

8.01.01 Cách điều chỉnh chiều cao bàn

Hình. 8 - 01

 O Gỡ đinh ốc 1 và 2.
 O Đem mặt bàn lên chiều cao làm việc mong muốn bằng cách kéo ra hay siết vào và điều 
chỉnh mặt bàn theo chiều ngang.  

Nhằm ngăn cản việc nghiêng, điều chỉnh khung ở hai mặt. 

 O Nhằm đảm bảo chỗ đứng chắc của khung, khung cần đứng chắc trên nền bằng tất cả bốn 
chân.

 O Siết chặt đinh ốc 1.
 O Tại đinh ốc 2, điều chỉnh vị trí bàn đạp mong muốn và siết chặt.

1
1

2
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Hình. 8 - 02

8.01.02 Đặt máy may trong khung

 O Khớp nối 1 được siết bằng tua vít tại đĩa nền của phần trên.
 O Đặt máy may trong mặt bàn.
 O Bịt nơi hỗ trợ bộ phận trên 2 trong lỗ khoan của mặt bàn.

1

Không hoạt động máy mà không có chỗ đỡ 2! Rủi ro do bộ phận trên nặng trên 
đầu! Máy có thể nứt khi thảy ra đàng sau!

2

1
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 O Đặt máy may trong mặt bàn, xem Chương 8.01.02 Đặt máy may trong khung 
 O Điều chỉnh bộ công tắc 1 sau khi nới lỏng đinh vít 2 sao cho bộ công tắc 1 bật lên trong 
phần trên đã được đặt.

 O Siết chặt đinh vít 2 trong vị trí này.

 

 

 

8.01.03 Lắp ráp khóa liên động khởi đầu

Hình. 8 - 03

1

2
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Hình. 8 - 04

8.02 Nối kết ổ cắm điện và dây cáp nối đất

 O Nối tất cả ổ cắm điện theo loại của chúng tại hộp điều khiển 2.
 O Tại bộ kết nối có lỗ để lắp E và M, cắm "động cơ" vào.

Chú ý 
Việc cắm sai ổ cắm điện có thể làm hại việc điều khiển!

 O Để làm chệch độ nạp điện tĩnh, nối dây cáp nối đất sau đây
 O Siết chặt bằng đinh vít dây cáp nối đất từ phần trên 1 đến điểm nối đất A.
 O Siết chặt bằng đinh vít dây cáp nối đất từ điểm kiểm soát B đến điểm nối đất B.
 O Siết chặt bằng đinh vít dây cáp nối đất từ bộ công tắc chính 3 đến điểm nối đất C.
 O Siết chặt bằng đinh vít dây cáp nối đất từ khung 4 đến điểm nối đất D.
 O Siết chặt bằng đinh vít dây cáp nối đất từ march điện động cơ M đến điểm nối đất E.

B

2

1

0

3

ABC
D

4

D

E
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8.03 Thiết lập cột guồng quay sợi tơ

 O Thiết lập cột guồng quay sợi tơ theo hình 
bên.

 O Sau đó điều chỉnh cột vào lỗ khoan trong 
mặt bàn và xiết chặt bằng đai ốc có sẵn.

Hình. 8 - 05
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8.07 Kiểm tra chức năng của khóa liên động khởi đầu

 O Bật bộ công tắc chính của máy và quay phần trên. 
Trong bảng điều khiển, thông báo lỗi "WRN: 3109" phải xuất hiện.

 O Nếu thông tin này không xuất hiện, kiểm tra sự điều chỉnh khóa liên động khởi đầu theo 
Chương 8.01.03 Lắp ráp khóa liên động khởi đầu.

 O Nâng phần trên và chứng nhận thông tin lỗi. 
Máy sẵn sàng hoạt động trở lại.

8.04 Việc duy trì đầu tiên

 O Trước việc duy trì đầu tiên, kéo ống bịt 1 
của chỗ chứa dầu 2.

Nguy hiểm bị thương do máy!
Ống bịt 1 chỉ giúp cho việc an 
toàn di chuyển và có thể không 
được sử dụng trong khi may.

 O Kiểm xem máy, nhất là các dây điện xem 
có những nơi hư hỏng có thể xảy ra.

 O Lau sạch kỹ máy và sau đó cho dầu, cũng 
xem Chương10 Cách duy trì và bảo 
quàn.

 O Các chuyên viên kiểm xem nếu động cơ 
máy cần được điều khiển bằng điện thế 
lưới có sẵn và xem động cơ có được nối 
kết đúng. 

Khi có sự chệch hướng, không bao giờ khởi động máy.

Máy chỉ cần nối kết ở ổ điện được tiếp điện.

Trước khi nhân viên chuyên môn duy trí lần đầu tiên, kiểm xem vị trí ban đầu của 
bộ phận khởi động máy! Nếu cần thiết, thực hiện việc điều chỉnh (xem bàn tài liệu 
duy trì động cơ trong chương 4.4.

Hình. 8 - 06

1

2

8.05 Cách bật / tắt máy

 O Bật máy lên (xem chương 7.01 Bộ công tắc chính).

8.06 Vị trí ban đầu của bộ khởi động máy

 O xem bản tài liệu bảo quản cho sự khởi động trong Chương 4.4
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9 Cách thiết lập

Tất cả hướng dẫn và chỉ dạo của bản hướng dẫn sử dung cần được tuân thủ. 
Tất cả luật lệ an toàn đòi hỏi sự chú ý đặc biệt!

Tất cả công việc thiết lập chỉ cần được thực hiện bởi nhân viên đã được huấn 
luyện cho việc này. Trong tất cả công việc thiết lập, máy cần được tách riêng 
bằng cách bật bộ công tắc chính hay bằng cách kéo ổ điện chính khỏi lưới điện!

Tắt máy! 
Nguy cơ bị tổn thương vì vô tình 
khởi động máy!

Chỉ sử dụng các kim của hệ 
thống trong máy, xem Chương 
3 Dữ liệu kỹ thuật!

9.01 Điều chỉnh kim 

 O Đem thanh kim lên vị trí cao.
 O Tháo đinh ốc 1 và đem kim 2 đến khi 
ngưng. Đường rãnh dài cần chỉ về bên 
trái.

 O Siết chặt đinh vít 1.

Hình. 9 - 01

2

1
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 O Đật suốt 1 trống ra ngoài lên trên cây quấn suốt 2 bằng buồng chỉ còn lại.
 O Cho chỉ vào theo Hình 9 - 02 và quấn vài lần lên suốt 1 theo chiều kim đồng hồ.
 O Bật cây quấn suốt để cho cây quấn suốt 2 và đòn bẩy 3 cùng ấn một lúc. 

Tiến hành cuộn đầy suốt trong khi may. 

 
Nếu máy chỉ được hoạt động để cuốn chỉ (mà không có chỉ), hộp suốt cần được 
cho vào thiết bị kẹp.
Nếu khong, việc chỉ bị kẹt chỉ có thể làm hư thiết bị kẹp.

 O Độ căng của chỉ trên suốt 1 có thể được điều chỉnh trên vít đầu có khía 4.
 O Cây quấn suốt tự động ngưng khi suốt 1 được đầy dủ.
 O Gỡ suốt 1 đã đầy và tách chỉ bằng dao 5.
 O Lượng làm đầy suốt 1 có thể được điều chỉnh bằng bút 8 (tháo gỡ đinh ốc 9 và siết chặt).

Nếu chỉ lên suốt không đều:
 O  Tháo đinh ốc 6. 
 O Siết chặt chỗ hướng dẫn chỉ 7 theo hướng đã định.
 O Siết chặt đinh ốc 6.

9.02 Cách cuộn lõi chỉ, điều chỉnh độ căng trước của chỉ

Hình. 9 - -02

4

3

1

2

6

7

5

8

9
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Tắt máy! 
Nguy cơ bị tổn thương vì vô tình 
khởi động máy!

Tháo gỡ hộp suốt.
 O Quay máy về phía sau.
 O Nâng cao khung 1 và tháo gỡ hộp suốt 2.

Tra hộp suốt:
 O Ấn hộp suốt 2 đến khi đã khóa chặt 
trong chỗ chứa hộp suốt.

Nâng máy bằng hai tay!
Nguy hiểm gập nếp giữ máy và 
mặt bàn

Hình. 9 - -05

Hình. 9 - -03

9.03 Tháo gỗ / tra hộp suốt

1

9.04 Cho chỉ vào hộp suốt, điều chỉnh độ căng chỉ suốt

1

3

5 cm

2

Hình. 9 - -04

2

 O Tra suốt1 vào hộp suốt 2 theo Hình 9 - 04.
 O Luồn chỉ qua khe dưới lò xo theo Hình 9 - 05.

 Khi gỡ chỉ, suốt phải quay theo hướng mũi tên.

 O Điều chỉnh độ căng của chỉ bằng cách xoay đinh vít 3.
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9.05 Cho chỉ vào chỉ trên / điều chỉnh độ căng chỉ trên 

Tắt máy! 
Nguy cơ bị tổn thương vì vô tình khởi động máy!

 O Cho chỉ vào phần chỉ trên theo Hình 9 - 06. Chú ý rằng kim sỏ từ bên trái.
 O Ở các máy có hệ thống kẹp chỉ -909/14, củng có thể dẫn chỉ qua hệ thống kẹp chỉ 2.
 O  Điều chỉnh độ căng của phần chỉ trên bằng cách xoay bánh xe điều chỉnh 1.

Hình. 9 - 06

+

-

1

2
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Thòi gian duy trì liên hệ đền thời gian máy chạy trung bình của hoạt động một 
vòng. Khi thời gian máy chạy trung bình gia tăng, khuyến nghị làm ngắn lại thời 
gian duy trì.

10.02 Cách rửa máy
Chu kỳ rửa sạch máy cần thiết cho máy tùy thuộc vào nhũng nguyên tố sau:

 O Hoạt động một hay nhiều vòng
 O Bụi trong hàng may

Các hướng dẫn rửa sạch tối ưu có thể chỉ được thiết lập cho mỗi trướng hộp riêng.

Trong tất cả công việc rửa sạch, máy cần được tách riêng bằng cách bật bộ 
công tắc chính hay bằng cách kéo ổ điện chính khỏi lưới điện! Nguy cơ bị tổn 
thương vì vô tình khởi động máy!

Để tránh vấn đề trục trặc, khuyến nghị tiến 
hành những bước sau đây trong hoạt động 
một vòng:

 O Quay máy về phía sau.
 O Hằng ngày, thường xuyên hơn khi hoạt 
động liên tục, lau sạch tay kẹp và chỗ tay 
kẹp.

Nâng máy bằng hai tay!
Nguy hiểm gập nếp giữ cạnh 
của máy và mặt bàn. 

10 Cách duy trì và bảo quàn

10.01 Thời gian duy trì

Rửa sạch ....................................................................hằng ngày, khi có hoạt động liên tục làm nhiều lần 

Rửa sạch khu vực kẹp chặt .............................hằng ngày, làm nhiều lần khi có hoạt động liên tục

Kiểm soát mức độ dầu hằng ngày trước khi duy trì máy

Bôi trơn dầu bánh răng côn ......................................................................................................một lần mỗi năm

Bôi trơn hệ thống cắt cạnh -731/01  ...........................hằng tuần, nhiều lần khi hoạt động liên tục

Hình. 10 - 01
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10.03 Việc rót đầy bình chứa dầu

Dầu phải luôn luôn có trong 
bình chứa.

 O Khi cần thiết, di chuyển máy về phía sau 
trên bộ phận hỗ trợ của phần trên.

 O Rót đầy dầu qua lỗ khoan 1 đến cạnh 
trước (xem mũi tên) trong bình chứa 2.

Nâng máy bằng hai tay!
Nguy hiểm gập nếp giữ máy và 
mặt bàn.

Chỉ sử dụng dầu có độ nhờn ở giữa là 22,0 mm2/giây ở 40 °C và tỷ trọng là 
0,865 g/cm3 ở 15 °C .

Chúng tôi đề nghị dầu máy may PFAFF số hóa đơn 280-1-120 144.

Hình. 10 - 02

2

1

10.04 Bôi trơn hệ thốn cắt cạnh -731/01

 O Cung cấp dầu cho máng dầu 1 mỗi tuần 
một lần qua lỗ khoan 2

 O Bôi trơn các ống dẫn 3 và 4 mỗi tuần một 
lần.

Chỉ sử dụng dầu có độ nhờn ở 
giữa là 22,0 mm²/giây ở 40 °C 
và tỷ trọng là 0,865 g/cm³ ở 
15 °C.

Chúng tôi đề nghị dầu 
máy may PFAFF số 
hóa đơn 280-1-120 144.

Hình. 10 - 03

1

2

3
4
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10.05 Điểu chỉnh các thông số 

Việc điều chỉnh các thông số được mô tả trong danh sách thông số riêng biệt 
cho việc khởi động và chỉ cần được nhân viên chuyên môn được ủy quyền và có 
huấn luyện tiến hành.
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11 Mặt bàn

11.01 Phần mặt bàn

  Phần mặt bàn
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Lắp ráp mặt bàn

A

B

A

C

D

E

F

550

Schublade /
drawer

20

40

60

570
180 150

65

150

25
65

80

220

30

160
60

55

50

150

115

1060

35
186

120102,5102,5

30

30

Doppel
Steckdose /
socket

Gestell / Stand

Sollwertgeber /
Speed control unit

Kabelkanal / cable duct 20 x 290

Steuerung / control box

Schalter /
Switch

Kabelkanal / cable duct 30 x 220

Gestell / Stand

Erdung /
grounding

Ausschnitt / cutout:                  906-4001-168
Tischplatte m

it Ausschnitt /
Table top with cutout         :    906-7001-492/601

optional

11.02 Lắp ráp mặt bàn
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12 Các bộ phận dễ hao mòn

Danh sách này liệt kê những bộ phận dễ hao mòn quan trọng nhất. 
Danh sách chi tiết cho các bộ phận trong toàn bộ máy có thể được tải xuống 
ở địa chỉ Internet www.pfaff-industrial.com/pfaff/de/service/downloads. Thay 
cho việc tải xuống bằng Internet, danh sách bộ phận cũng có thể được yêu cầu 
ở dạng sách với hóa đơn số 296-12-19 284.

91 -701 179-15 (2x)

91 -264 154-25 (2x)

11 -108 174-25 11 -330 085-15

Tầng lớp dưới -731/..

11 -330 958-15
Hệ thống 134 
Hệ thống 134 KK (-731/..)

PFAFF 2081; 2083  (A ; B) PFAFF 2081-D; 2083-D ( B )

91-262 250-91

91-262 377-91

91-262 437-05

99-137 193-05

99-137 192-05

99-137 194-05 99-137 191-05

99-137 188-15

99-137 186-05 99-137 415-05 (4x)

91-262 376-91

99-137 187-15 (2x)99-137 190-05 (3x)

99-137 187-15 (2x)

99-137 405-15 (4x)

91-264 310 -91

91-264 300-91

99-137 193-05

99-137 192-05

99-137 194-05

91-262 377-91

91-264 299-91

99-137 191-05

99-137 186-05

91-262 437-05

99-137 190-05 (3x)

99-137 188-15
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91-171 049-05

99-137 151-45

95-774 464-25
91-171 042-05

11 -108 087-15

91 -264 235-15

91 -264 338-91

11 -108 222-15

91 -264 240-05

11 -108 084-15 (2x)

Tầng lớp dưới -900/24

PFAFF 2081; 2083 ( C )

91-262 377-91

91-262 437-05

99-137 193-05

99-137 192-05

99-137 194-05 99-137 191-05

91-700 996-15

91-  -

Tầng lớp dưới -731/..

Tầng lớp dưới Khoảng cắt Số bộ phận
-731/01-8/11 4,0; 4,5 mm 91-069 595-04/002
-731/01-8/11 5,0 mm 91-169 395-04/002
-731/01-8/11 6,0; 7,0 mm 91-069 595-04/002
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