
Wood-Mizer SW Setworks –  Pracovné nastavenie. Rýchly referenčný sprievodca bežnými funkciami. Majte ho pri píle, aby ste doň mohli rýchlo nahliadnuť. 
 Pre podrobné pokyny vždy použite váš manuál.

Režim podľa šablóny (Manuálne)  - Pílenie rôznych 
                                                                                             rozmerov

Polohujte pílový pás k hornej časti kmeňa
Stlače (rozsvieti sa 
kontrolka P-1)

Zadajte požadovanú 
hrúbku spodnej dosky.

Stlačte a zadajte hrúbku 
ďalšej dosky. Opakujte.

Stlačte pre pohyb 
do štartovacej výšky  

Program uložte

Pílte

Rezné režimy

Použitie programov ABC

Tipy

Stlačte a pridržte požadovaný 
program A, B alebo C 
(zobrazí sa StrPro)

-  Po dokončení rezného programu stlačte “Exit”, aby sa rezná 
    hlava zdvihla k ďalšiemu kmeňu.
-  Ak chcete v priebehu programu použiť páku nahor/nadol pre 
    manuálnu kontrolu nad jej poskočením nahor, stlačte tlačidlo “Kerf”.

Pomocou šípok zvoľte 
prvú reznú polohu.

Voliteľne: Zmeňte akúkoľvek 
hrúbku

Stlačte pre pohyb 
do štartovacej výšky

Uložte 

Režim podľa šablóny (Rýchly program)  - Pílenie 
rovnakých rozmerov
Polohujte pílový pás k hornej časti kmeňa
Zadajte požadovanú hrúbku 
dosky. Stlačte (rozsvieti sa 
kontrolka StrPro)

Voliteľne: Na zmenu hrúbky 
dosky použite šípky. Zadajte 
novú hrúbku.

Posuňte 
do štartovacej výšky

Program uložte

Pílte 

Režim diaľkového ovládania
Stlačte pre zapnutie 
alebo vypnutie

Použite páku nahor/nadol pre povyskočenie nahor 
pri ďalšom reze.

Pílte 

Pílte

Normálny rezný režim  
Zadajte hrúbku dosky. 

ALEBO  použite hrúbku 
dosky uloženú v A, B alebo C

Stlačte 

Tlačidlá a ich funkcie 
Tlačidlá pamäti hrúbky dosky.   
Tlačidlá programovania 
pamäte.

Potvrdiť program.    
Nastaviť návratovú výšku hlavy. 

Aktivovať režim 
Manuálny program.  
Listovať položkami nahor. 

Aktivovať režim Rýchly program.  
Listovať položkami nadol.

 Nastaviť skutočnú vzdialenosť 
medzi pílovým pásom 
a priečkami lôžka píly.     

Vymazať program.   
Opustiť aktívnu funkciu.

Automaticky zdvíha hlavu, 
aby pri návrate minula hranol.  

Automaticky zníži polohu 
hlavy. 
Uložiť zadané hodnoty.  

Nastaviť hodnoty hrúbky reznej 
škáry pílového pásu. Zapnúť/vy-
pnúť režim diaľkového ovládania. 

Automatická kalibrácia.   
Nastaviť hodnotu vstupného 
deliteľa.  
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Kalibrácia a nastavenie hodnôt

Uloženie nových programov ABC
Stlačte a pridržte, aby ste 
vybrali program

Stlačte a pridržte, aby ste 
vymazali starý program.

Stlačte a pridržte, aby ste 
vybrali program

Zadajte hrúku spodnej dosky

Stlačte a zadajte hrúbku 
ďalšej dosky. Opakujte.

Uložte

Miery ABC 

Stláčajte opäť A, B alebo C.

Zadajte miery

Uložte

Nastavenie reznej škáry pílového pásu
Stlačte a pridržte

Zadejte hodnotu (2,0 mm 
pre pásy WM)

Uložte

Vysoké/nízke povyskočenie

Zapnite Pracovné nastavene Setworks 
Akonáhle sa zobrazí ‘SW-10’, 
stlačte a pridržte 

Pomocou šípok vyberte ‘Hi’ 
alebo ‘Lo’.  
‘Hi’ = vôľa nad poslednou 
doskou. 
‘Lo’ = vôľa nad hranolom.

Uložte

Automatická kalibrácia výšky hlavy
Nastavte výšku pílového pásu na 150 mm

Stlačte a pridržte. 
Zobrazí sa ‘Auto Call’

Stlačte. Píla sama vykoná 
autokalibráciu. 
Keď skončí, 
zobrazí sa ‘End Call’. 

Nastavenie vstupného deliteľa
Zapnite Pracovné nastavenie
Akonáhle sa zobrazí ‘SW-10’, 
stlačte a pridržte

Zapnite Pracovné nastavenie 
Akonáhle sa zobrazí ‘SW-10’, 
stlačte a pridržte A, B alebo C

LT15 - zadajte 20
LT20/40 - zadajte 5

Uložte

Nastavenie skutočného pílového pásu 
Stlačte a pridržte

Zadajte správnu výšku bez 
medzier medzi číslicami.

Uložte

Návratová výška hlavy
Polohujte hlavu do požadovanej výšky nad hranolom.
Stláčajte, kým sa nerozsvieti 
kontrolka

Stlačte, aby ste opustili úkon

Overte, či skutočná výška 
pílového pásu zodpovedá 
zobrazenej výške.
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