
Wood-Mizer SW Setworks –  lühiülevaade Setworksi elektroonilise joonlaua põhifunktsioonidest. Hoidke seda saeraami lähedal. 
 Detailsema informatsiooni saamiseks lugege Wood-Mizeri saeraami juhendit.

Režiim „Manual Program“ - eri mõõtudes materjali saagimine
Seadke saag laua ülemise osa tasemele 
Vajutage (süttib P-1 nupp)

Sisestage alumise laua 
soovitud mõõt. 

Vajutage ning sisestage 
järgmise laua mõõt. Korrake.

Vajutage, et tuua esialgsele 
kõrgusele 

 

Salvestage programm

Saagige

Lõikerežiimid

„ABC programmide“ kasutamine 

Soovitused

Vajutage ning hoidke all 
vajaliku programmi nuppu 
A, B või C (kuvatakse StrPro)

-  Saagimisprogrammi lõpetades vajutage „Exit“, et tõsta 
    saagimispea järgmise palgi lõikamiseks. 
-  Kui programmi kasutamise ajal soovite kasutada käsitsi juhtimiseks 
    üles/alla kangi, vajutage nuppu „Kerf“

Valige nooltega esimene l
õikamisasend. 

Valikuline: saate muuta iga 
mõõtu

Vajutage, et tuua esialgsele 
kõrgusele

Salvestage

Režiim „Quick Program“ - samas mõõdus materjali saagimine
Seadke saag laua ülemise osa tasemele 
Sisestage laua soovitud mõõt.
Vajutage (süttib StrPro nupp)

Valikuline: Valige laua 
vajalikud mõõtmed nooltega. 
Sisestage uus mõõt.
Tooge esialgsele kõrgusele 

Salvestage programm

Saagige

Režiim „Remote Mode“
Vajutage, et lülitada sisse 
või välja

Liigutage kangi üles/alla järgmiseks lõikeks/tõsteks. 

Saagige

Saagige

Režiim „Normal“
Sisestage laua mõõt.

VÕI kasutage eelnevalt 
salvestatud A, B või C mõõte.

Vajutage

Nupud ja nende funktsioonid 
Laua mõõdu mälu nupp.
Programmide mälu nupp. 

Programmi kinnitamine.
Pea kõrguse seadmine 
tagasitulekul.

Režiimi „Manual Program“ 
aktiveerimine.
Positsioonide viimine üles. 

Režiimi „Quick Program“ 
aktiveerimine. 
Positsioonide viimine alla.

Saetera ja sängi vahelise 
tegeliku kauguse määramine. 

Programmi kustutamine.   
Aktiivsest funktsioonist 
väljumine. 

Pea automaatne tõstmine 
enne prussi ümberpööramist.

Pea automaatne allalaskmine. 
Sisestatud andmete 
salvestamine.

Sissesaagimise laiuse väärtuse 
määramine. Režiimi „Remote 
mode“ sisse-/väljalülitamine. 
Autokalibreerimine.   
Sisendi eraldaja väärtuse 
määramine. 
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Kalibreerimine ja andmete sisestamine

Uute „ABC programmide“ salvestamine 
Programmi valimiseks 
vajutage ning hoidke all.

Vana programmi 
eemaldamiseks vajutage 
ning hoidke all.
Programmi valimiseks 
vajutage ning hoidke all.

Sisestage alumise laua 
soovitud mõõt.

Vajutage ning sisestage 
järgmise laua mõõt. Korrake.

Salvestage

ABC mõõtmised

Vajutage uuesti A, B või C.

Sisestage mõõdud

Salvestage

Sissesaagimise laiuse väärtuse määramine 
Vajutage ning hoidke all

Sisestage väärtus 
(WM saagidele 2,0 mm)

Salvestage

Sae Bump Up funktsiooni juurde tagasipöördumise 
kõrguse määramine
Lülitage sisse Setworks
‘SW-10’ kuvamise ajal vajutage 
ning hoidke all 

Kasutage nooli ‘Hi’ või ‘Lo’ 
valimiseks.
   
‘Hi’ = kõrgus viimase laua kohal. 
‘Lo’ =kõrgus pindlaua kohal. 

Salvestage

Pea kõrguse autokalibreerimine
Määrake sae kõrguseks 150 mm

Vajutage ja hoidke all, kuni 
ekraanile ilmub ‘Auto Call’  

Vajutage. Saeraami 
kalibreerimine toimub 
automaatselt. Peale lõpetamist 
ilmub ekraanile ‘End Call’.  

Sisendi eraldaja seadistamine
Lülitage sisse Setworks
Kui ekraanile ilmub ‘SW-10’, 
vajutage ja hoidke all

Lülitage sisse Setworks  
‘SW-10’ kuvamise ajal 
vajutage ning hoidke all 
A, B või C.

LT15 – sisestage 20
LT20/40 – sisestage 5

Salvestage

Sae tegeliku kõrgus määramine
Vajutage ning hoidke all

Sisestage sae õige kõrgus 
ilma numbrite vahel pausi 
jätmata.

Salvestage

Pea kõrgus tagasipöördumisel
Asetage saepea vajalikule kõrgusele palgi kohal.
Vajutage ning hoidke all, 
kuni tuli süttib.

Vajutage väljumiseks

Veenduge, et sae tegelik kõrgus 
vastab ekraanil näidatud 
kõrgusele. 
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