
Wood-Mizer SW Setworks –  Īsa atgādne par elektroniskā lineāla Setworks pamatfunkcijām. Glabāt kokzāģēšanas iekārtas tuvumā. 
 Pilnīgāku informāciju skatiet Wood-Mizer iekārtas lietotāja pamācībā.

Režīms „Manual Program”   - dažādu izmēru materiālu 
                                                                       izzāģēšana

Iestatiet zāģlenti baļķa augšpuses līmenī 
Piespiediet 
(iedegsies poga Р-1)

Ievadiet vajadzīgo 
apakšējā dēļa izmēru. 

Piespiediet un ievadiet 
nākamā dēļa izmēru. 
Atkārtojiet.
Piespiediet, lai atgrieztos 
pie sākotnējā augstuma

 

Saglabājiet programmu

Zāģējiet

Zāģēšanas režīmi

„Programmu ABC” lietošana 

Padomi

Piespiediet un turiet piespiestu
vajadzīgo programmu A, B 
vai C (tiek attēlots StrPro)

-  Beidzot zāģēšanas programmu, piespiediet „Exit”, lai paceltu 
   zāģgalvu nākamā baļķa zāģēšanai. 
-  Ja programmas lietojuma laikā vēlaties izmantot manuālajai vadībai 
     paredzēto augšup/lejup rokturi, piespiediet pogu „Kerf”.

Ar bulttaustiņiem izvēlieties 
pirmo zāģēšanas pozīciju. 

Opcija: izvēlieties kādu izmēru.

Piespiediet, lai pārvietotu 
sākotnējā augstumā

Saglabājiet

Režīms „Quick Program” - vienāda izmēra materiālu 
                                                                 zāģēšana
Iestatiet zāģlenti baļķa augšpuses līmenī   
Ievadiet vajadzīgo dēļa 
izmēru. Piespiediet 
(iedegsies poga strPro)
Opcija: izvēlieties dēļa izmēru 
ar bulttaustiņiem. Ievadiet 
jaunu izmēru.
Pārvietojiet sākotnējā 
augstumā 

Saglabājiet programmu

Zāģējiet

Režīms „Remote Mode”
Piespiediet, lai ieslēgtu 
vai izslēgtu

Nākamajam zāģējumam/pacēlumam lietojiet 
funkciju augšup/lejup. 

Zāģējiet 

Zāģējiet

Režīms „Normal”
Ievadiet dēļa izmēru. 

VAI izmantojiet programmā 
A, B vai C saglabāto izmēru.

Piespiediet

Pogas un to funkcijas 
Dēļa izmēra atmiņas pogas.
Programmu atmiņas pogas. 

Programmas apstiprināšana.
Zāģgalvas augstuma 
iestatīšana atpakaļgājienā.

Režīma „Manual Program” 
aktivizēšana.
Pozīciju pacelšana uz augšu. 

Režīma „Quick Program” 
aktivizēšana. 
Pozīciju nolaišana uz leju.

Reālā atstatuma iestatīšana 
starp zāģlenti un statni. 

Programmas dzēšana.   
Iziešana no aktīvās funkcijas. 

Automātiska zāģgalvas 
nolaišana. 
Ievadīto datu saglabāšana.

Griezuma biezuma vērtības 
iestatīšana. Režīma „Remote 
mode” ieslēgšana/izslēgšana. 

Pjūvio storio reikšmės 
nustatymas. Režimo „Remote 
Mode” įjungimas / išjungimas.

Automātiskā kalibrēšana.   
Ievades dalījuma vērtības 
iestatīšana. 

www.woodmizer.lv



Kalibrēšana un datu ievadīšana

Jaunu „Programmu ABC” saglabāšana 
Piespiediet un turiet 
piespiestu, lai izvēlētos 
programmu.

Piespiediet un turiet 
piespiestu, lai dzēstu 
veco programmu.

Piespiediet un turiet 
piespiestu, lai izvēlētos 
programmu.

Ievadiet apakšējā 
dēļa izmēru.

Piespiediet un ievadiet 
nākamā dēļa izmēru. 
Atkārtojiet.

Saglabājiet

Izmēri ABC

Vēlreiz piespiediet A, B vai C.

Ievadiet izmērus

Saglabājiet

Griezuma biezuma vērtības iestatīšana 
Piespiediet un turiet 
piespiestu

Ievadiet vērtību 
(WM zāģlenšu 
gadījumā 2,0 mm)

Saglabājiet

Zāģlentes atgriešanās augstuma iestatīšana 
funkcijā Bump Up
Ieslēdziet Setworks
Kad displejā redzams 
„SW-10”, piespiediet un turiet 
piespiestu 
 Ar bulttaustiņiem izvēlieties
 „Hi” vai „Lo”.  
 
„Hi” = pozīcija virs pēdējā dēļa. 
„Lo” = pozīcija virs pamatnes.  

Saglabājiet

Zāģgalvas augstuma automātiskā kalibrēšana
Iestatiet zāģlentes augstumu kā 150 mm

Piespiediet un turiet 
piespiestu, līdz displejā 
parādās „Auto Call” 

Piespiediet. Kokzāģēšanas iekārtas 
kalibrēšana notiek automātiski. 
Kad kalibrēšana būs pabeigta,
displejā parādīsies „End Call”.    

Ievades dalījuma iestatīšana
Ieslēdziet Setworks
Kad displejā redzams „SW-10”, 
piespiediet un turiet 
piespiestu

Ieslēdziet Setworks 
Kad displejā redzams „SW-10”, 
piespiediet un turiet 
piespiestu A, B vai C

LT15 – ievadiet 20 
LT20/40 – ievadiet 5

Saglabājiet

Zāģlentes pozīcijas iestatīšana
Piespiediet un turiet 
piespiestu

Ievadiet pareizo zāģlentes 
augstuma vērtību bez 
atstarpēm ciparu starpā.

Saglabājiet

Zāģgalvas pozīcijas augstums atpakaļgājienā
Iestatiet zāģgalvu vajadzīgajā augstumā virs baļķa.
Piespiediet un nogaidiet 
indikatora iedegšanos.

Piespiediet, lai izietu

Pārliecinieties, vai zāģlentes 
faktiskais augstums atbilst 
displejā redzamajai vērtībai. 

www.woodmizer.lv


