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-Verique se a máquina não foi danicada durante o processo de transporte.

-Uma bomba de vácuo.
-Verique se a especicação da máquina que você adquiriu é compatível com a 
placa de identicação.

Antes da saída da fábrica, todos os transdutores dos nossos routers CNC são 
inspecionados estritamente e empacotados cuidadosamente. Contudo, danos 
podem acontecer durante o transporte devido a vários fatores. Por favor, verique 
os seguintes itens ao desempacotar. Entre em contato conosco caso encontre 
qualquer anormalidade:

-A máquina deve ser colocada em um local estável, ajustar o fundo para garantir 
que não irá se movimentar e ser mantida na horizontal.
-Utilize a voltagem indicada de acordo com as instruções: AC220V 60HZ. Conecte 
a alimentação e faça o aterramento.

Modelo：SK2030
Voltagem nominal:：AC 3PH  220V  50/60HZ

- Não conecte vários dispositivos em uma só tomada para evitar sobrecarga.

-Após abrir a embalagem para fazer a vericação, verique se há uma router, 
coletor de poeira, e um cartão de embalagem. Verique o número e os tipos de 
acessórios, de acordo com o cartão de embalagem.

Marca: Visutec

Este capítulo introduz as dicas de utilização da máquina. O usuário deve ler esse 
manual cuidadosamente am de evitar imprevistos. 

Instrução da placa de identicação

 Potência do eixo: 4.5KW

-Verique se há alguma anormalidade ou materiais estranhos na máquina.

-A máquina de gravação é um equipamento que trabalha em alta velocidade, a 
velocidade do eixo principal pode chegar a 24000 RPM. Assim, o operador deve 
utilizar roupas próprias para o trabalho e capacete; É proibido utilizar luvas.

-Certique-se de que a máquina esteja desligada da energia ao limpar a mesma. 
Não faça a limpeza utilizando líquidos ou spray, mas sim com pano seco.

-Não utilize essa máquina perto de água, por exemplo: perto de banheira, 
lavatório, cozinha, piso molhado, próximo a piscina e assim por diante.

-Não coloque nada sobre o cabo de alimentação elétrica, e não posicione o cabo 
em nenhum lugar que possa ser tocado por outros.
-Não deixe que os os de energia sofram excesso de tensão, pois corre o risco de 
incêndio e choques elétricos.
-Por favor, não coloque nada na abertura ou em cima da máquina, ou então 
pode receber um choque elétrico, fogo ou outro perigo causado por pressão 
indevida ou curto-circuito.
-A m de evitar um choque elétrico, por favor, não desmonte esta máquina. Caso 
seja necessário algum reparo, entre em contato com a nossa central de 
atendimento. Desmontar esta máquina pode causar vários perigos. A 
remontagem incorreta pode causar choque elétrico em futuras utilizações (a 
menos que a operação seja feita sob a instrução de prossionais).

A.Quando o cabo e o plug estiverem quebrados.

-A máquina deve ser utilizada somente com a variação elétrica contida na placa 
de identicação. Caso você não tenha as informações exatas da energia no seu 
local, peça a companhia de eletricidade na sua região que verique as 
informações do fornecimento de energia.

B.Se algum líquido cair na máquina.
C.Se chover ou molhar a máquina.

-Ao vericar as falhas na máquina, certique-se de que a energia esteja 
desligada.

-O plugue de três pinos (com aterramento) está disponível para esse 
equipamento. Este plugue é utilizado somente para o aterramento, garantindo a 
segurança do equipamento. Caso você não possa utilizar este tipo de plugue, 
chame um técnico em eletricidade para auxiliá-lo na instalação. Não descarte o 
dispositivo de segurança.

D.Se ocorrerem mudanças óbvias de funcionamento da máquina. 

-Sob as seguintes condições, é necessário retirar o plugue da tomada, e entrar em 
contato com nossa equipe técnica para que sejam feitos os reparos necessários:

-Quando a máquina estiver em operação, o operador deve manter distância da 
mesma. É proibido tocar o cortador e outras partes motoras.

Leia o manual atentamente e guarde essas instruções  para consultas 
futuras.

 INSPEÇÃO DE DESEMPACOTAMENTO:

 AVISOS DE SEGURANÇA:
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1) Posicione a máquina de gravação em uma superfície plana, utilizando o bloco 
de dimensionamento para ajustar os quatro ângulos da máquina. Sugerimos o 
uso de gradiente para ajustar os ângulos niveladamente. 

E. Se a operação for realizada conforme as instruções, mas o equipamento não 
realiza o trabalho, você só pode ajustar as partes controladoras da máquina. 
Caso contrário, se você ajustar outras partes incorretamente, você pode danicar 
a máquina. Quanto aos ajustes mais complexos, indicamos que um prossional 
adequado seja contatado, para que o reparo seja feito adequadamente.

 Instruções de Instalação da Router CNC:

2) Fixe o suporte do tubo de poeira ao eixo Z e o lado do suporte do torno. Existem 
parafusos no ponto de conexão, retire os parafusos e xe o suporte.
3) Tanque de água:  O motor de corte do eixo principal é arrefecido por água, por 
isso, xamos um tanque de água na caixa da máquina, molhando a partir da 
entrada de água.

Processo de instalação da máquina de gravação:

4) Há quatro linhas de energia no lado esquerdo e parte de trás da caixa da 
máquina. Conecte as quatro linhas à fonte de alimentação trifásica, uma linha 
preta precisa se conectar a linha zero. Retire a alavanca de controle e a linha on-
line da caixa de montagem, e conecte à caixa da máquina, pressione o botão, a 
tela da alavanca de controle cará iluminada e mostrará se retornará a zero ou 
não. Selecione sim para retornar a zero, a máquina começará a se mover, o eixo 
Z levanta até em cima, o eixo X retorna para o lado esquerdo e o eixo Y retorna 
para frente. Verique se a bomba de água funciona normalmente, dessa 
maneira: puxe o tubo de saída de água para ver se há água uindo pra fora. 
Caso não tenha água uindo do tubo após um longo tempo de trabalho, isso 
mostra que a bomba de água está invertida. Troque as duas linhas ligadas à 
bomba, para fazer rodar a bomba corretamente. Nota: a tensão ligada à bomba 
deve ser 220V / 60HZ.

-O transporte, instalação e manutenção adequados fazem a máquina operar 
corretamente.

5) Instalar o tubo de pó: Existem três tubos de poeira, dois tubos são iguais, um 
outro é mais longo e mais espesso. Uma ponta do tubo maior deve ser conectado 
ao coletor de poeira. Há três furos no coletor de pó para sucção, um deles é 
equipado com protetor de contenção, os outros dois orifícios são para ligar a 
extremidade do tubo. Se um só for suciente pra você, o outro orifício pode ser 
selado com algum tipo de material.

1) A bomba de vácuo deve ser instalada em uma superfície plana, não é 
necessário nenhum outro material para xá-la, somente os parafusos.

 -Instrução para instalação da bomba de vácuo:

2) Utilize ta adesiva e faça círculos passando várias vezes sobre o tubo de ajuste. 
Gire para a válvula de não-retorno do motor, para certicar-se que está bem 
estancado.
3) Antes de utilizá-la, insira água na entrada de água até que ela saia pela local 
designado. Após utilizar por um certo tempo, a água vai diminuir e a temperatura 
da mesma vai aumentar. Assim, deve-se levar em conta que sempre é necessário 
adicionar água fria. Certique-se de que a temperatura da água esteja abaixo de 
80ºC. Cuidado: Não ligue a bomba de vácuo sem água. As instruções de 
entrada e saída de ar e o sentido de rotação da bomba estão marcados na 
mesma.

- Instalação da extração de poeira
1) Faça a instalação de acordo com a imagem ilustrativa na embalagem.
2) Para ligar a fonte de alimentação de três fases, o tubo de pó deve ser retirado, 
ou então o motor estar revertido. Trocar as duas linhas também pode resolver 
esse problema.

Ligue o tubo de sucção para ajustar a bomba.

-Teste de funcionamento

Ligue o interruptor da máquina e todo o equipamento estará em modo de 
utilização. 
Quando o interruptor das seis sub áreas de sucção – na parte de frente da 
máquina – estiver ligado, o material na mesa não pode se mover. Abra o capô de 
poeira, a sucção poderá ser percebida nos dois tubos. Após todos esses passos 
serem vericados, a máquina opera normalmente.
Para ver a instalação detalhada e as instruções de operação do software de 
controle, por favor, consulte o documento eletrônico no disco.

Após os três conjuntos anteriores estiverem preparados, puxe o tubo de absorção 
a partir da parte de trás do suporte, insira-o na porta de sucção e aperte com a 
braçadeira do tubo. 

-Por favor, consulte as instruções de instalação e operação do software de 
gravação no arquivo do CD.
-Instalação e operação do sistema DSP.

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA E TESTE:

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE:
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1. Contate o controlador através da linha de ligação de 50 núcleos, e então a 
eletrique. 

1. “menu” + “num”, altera o sistema de coordenadas

5. Após ter aparecido o parâmetro do arquivo, pressione “Y+” e “Y-” para alterar 
a relação de velocidade, pressione “Z+” e “Z-” para alterar a velocidade do eixo, 
pressione “yes” para conrmar e iniciar o trabalho.

O método de utilização da combinação de teclas é: pressione a primeira tecla, 
em seguida pressione a segunda tecla, e libere as duas teclas quando o conteúdo 
correspondente aparecer, de acordo com a descrição a seguir:

 Utilização de combinação de teclas

2. O visor mostra “voltar para origem”, pressione “sim” para voltar ao ponto de 
origem. Pressionar “delete” não fará voltar a origem.

6. Durante o funcionamento da máquina, pressione “Pause” para ajustar a 
posição dos três eixos, aparecerá “original position?”. Pressione “pause” 
novamente para conrmar a nova posição e começar o trabalho. Se você 
pressionar “yes”, vai continuar a fazer o trabalho que ainda não terminou.
7. Durante o trabalho da máquina, pressione “Stop” para parar o trabalho, 
aparecerá “Keep the braking point” (manter o ponto de interrupção). Se você 
precisar continuar o trabalho a partir da posiução atual, pressione “1”, “2” ou “3” 
e pressione “yes”, e então continuará do ponto que parou. Caso não seja 
necessário mais fazer o trabalho que estava em andamento, pressione “stop” 
novamente, aparecerá na tela “whether get back to 0?”, pressione “yes” para 
voltar a posição original. Pressionar “stop” somente não fará voltar a posição 
original.

3. Mova os eixos X, Y e Z para a posição desejada, pressione “XY�0" e “Z�0” para 
resetar a origem.
4. Pressione “operate”, irá aparecer “choose le” para selecionar o arquivo de 
acordo com o trabalho a ser realizado, pressione “menu” para encontrar o 
arquivo.

3. “função” + “num”, para a função de processamento de ponto
4. “função” + “alta velocidade”, processos
5. “sim” + “parar”, informações de ajuda

2. “menu” + “início do eixo”, alinhamento do cortador

Operação de atualização
Quando o sistema precisa ser atualizado, a operação é a seguinte:

4. Clique no programa, conrme a indicação de atualização.

3. Abra o programa de controle, clique em “manutenção do sistema ->atualizar 
o programa do controlador”, encontre o programa baixado no menu.

5. De acordo com a indicação, pressione a tecla cor de rosa, então clique “sim”, a 
atualização se iniciará e será feita até o nal, quando aparecerá 100% indicando 
que a atualização foi concluída. Libere o botão cor de rosa.

7. Remova o cabo USB.

A Router CNC é um equipamento que possui um certo período de 
funcionamento. Indicamos que seja utilizado em uma velocidade baixa nos 
primeiros três meses de operação. Utilize o equipamento de forma intermitente e 
não permita que o motor que muito quente. Limpe frequentemente a poeira do 
rolamento do eixo e de seu parafuso e lubrique-o. 

9. Insira o cabo USB, entre no menu para alterar um parâmetro (exemplo: 
direção do motor, nível de reset, limite de movimento, parâmetro de movimento), 
e então pressione “menu -> manutenção do sistema ->manutenção de 
dados -> copiar dados” e formate os dados.

2. Se o material é muito grosso ou muito difícil de ser processado, pode fazer 
passar pelo cortador duas vezes.

1. Baixe o programa de atualização.

3. A água deve ser mantida limpa e manter a temperatura abaixo de 70ºC. 
Certique-se de que a temperatura no termômetro não está muito alta.

6. Repita a operação acima, atualize o programa de recuperação de 
emergência.

1. Para fazer o corte, você deve escolher o cortador de acordo com o material. Se 
a profundidade do material for de 15mm, o cortador deve ser de 17mm. O 
comprimento do cortador deve ser 2mm maior do que o material.

2. Conecte o controlador ao cumputador.

8. Pressione o botão cor de rosa, então insira o cabo USB, verique que ambos os 
programas de recuperação de emergência e o programa comum do 
equipamento estão nalizados com sucesso após a formatação do sistema. 
Remova o cabo USB.

Manutenção da Router CNC

-A habilidade de operação e aviso de máquina de Router CNC

MANUTENÇÃO:
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5) Método de lubricação: utilize um copo de graxa para encher o bloco de 
deslizamento, as outras peças podem ser lubricadas com um pote para fazer o 
óleo escorrer, ou passar um pano com óleo nas mesmas.

-Manutenção do vácuo.

É necessário limpar impurezas e aplicar o óleo durante o uso diário de máquina 
de gravação, caso contrário a máquina trabalhará de maneira lenta e incorreta, 
devido ao longo período de trabalho sem limpar as impurezas e poeira do 
parafuso da esfera,  deslizando o bloco e rolamento interno.

-Regras de manutenção da máquina Router CNC.

Métodos de manutenção:

3) Processo de lubricação: limpe a sujeira do rack, axletree, parafuso mestre, 
trilho de guia, porca e bloco de tapume de axletree antes de lubricar.

1) Escolha o óleo de lubricação: 

4) Período de lubricação: depende do ambiente de trabalho e do tempo de 
trabalho, mas no geral deve ser feito a limpeza das peças diariamente. Complete 
o óleo das peças mensalmente e então as mova rapidamentepara lubricar, sem 
realizar o trabalho em nenhum material.

2) Peças a serem lubricadas: parafuso mestre, parafuso guia, bloco deslizante e 
axletree dos eixos X, Y e Z.

A m de evitar o desgaste do impulsor e do corpo da bomba, ou o bloqueio do 
impulsor, certique-se que o pó que entra na bomba com o ar, e a água devem 
ser lavados através do vaso de lavagem que está na parte inferior da tampa da 
bomba.

Nas circunstâncias de trabalho, usando o motor 50Hz: após 20000 horas ou três 
anos de trabalho, a graxa em desuso e sujeira entre os eixoe e seus acessórios 
devem ser limpos e deve ser adicionado um novo óleo. O novo óleo de 
lubricação a ser adicionado deve ocupar 50% do espaço dos eixos e 65% do 
espaço da capa dos eixos.

-Exaustor
Depois de retirar o ar, abra a saída de água do tanque para fazer a água sair.
Gire a bomba de vácuo por acionamento manual, até que não haja mais água 
para sair.

-Lubricação

Se as condições de trabalho forem muito ruins, o período para troca do óleo deve 
ser menor.

- Manutenção do coletor de pó

-A haste deve ser inserida na pinça com boa osculação e ser apertada 
rmemente. Se após apertar a haste na pinça, a superfície da haste estiver 
irregular ou existirem dentes nele, indica que a haste deslizou para dentro, ou que 
há alguma deformação dentro da pinça. Nesse caso, substitua a pinça 
imediatamente.

-Caso o material de trabalho esteja torto, poderá afetar a vida útil dos cortadores. 
Especialmente quando a profundidade de corte é maior do que a profundidade 
da borda de corte, a parte acima da borda irá tocar os itens de trabalho. Nesse 
caso, a temperatura da parte acima da borda aumentará demasiadamente, o 
que fará com que o cortador se deforme ou quebre, ou até mesmo cause algum 
outro acidente.

-Todos os cortadores de série SK são projetados em sentido horário
- Você deve escolher as pinças com o tamanho apropriado pro material a ser 
utilizado. As pinças que estiverem desniveladas, danicadas ou afuniladas, não 
podem segurar os cortadores rmes o suciente.

- Operação dos cortadores

Frequentemente limpe a poeira e dê mais atenção à lubricação de manutenção 
para a parte de rotação.

-Pare de trabalhar com pinças que já estão sem corte. Manter o trabalho com 
pinças sem corte aumentará a força de torção do cortador, o que poderá fazer 
que a pinça quebre ou até cause algum acidente, quando a força exceder a 
resistência da ferramenta de corte.

Incline a bomba de vácuo a um ângulo de 45 graus para escoar a água 
completamente. Nesse caso, a bomba não irá se romper, mesmo que não esteja 
sendo utilizada por um longo período. 

-Métodos de como lidar com a bomba inutilizada por um longo período: caso a 
bomba não tenha sido utilizada por mais de 4 semanas, ela deve ser drenada de 
acordo com o método 3. Após isso, deve ser realizado um tratamento 
anticorrosão, isto é, insira ½ litro de óleo anticorrosivo pela porta de sucção, e 
então funcione a bomba de vácuo por um curto período de tempo. Se o impulsor 
estiver bloqueado após a inutilização por um longo tempo por ter utilizado água 
dura,  a bomba de vácuo deve ser vertida com ácido oxálico a 10% durante cerca 
de 30 minutos.

SELEÇÃO DE CORTE E MANUTENÇÃO:
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-Passe uma quantidade de óleo de máquina na superfície dos cortadores para 
evitar ferrugem e outros danos.

-Grandes cortadores movem-se lenta e continuamente, em velocidade uniforme 
e constante.

- Sopre para limpar o pó e outras sujeiras que possa ter no rolamento. É proibido 
fazer a limpeza com óleo diesel ou óleo de carvão, ou então poderá danicar o 
lipídio especial.

-Após conectar o controlador ao computador, a tela acenderá normalmente. 
Abra o Programa de Controle (o Programa de Controle é um conjunto de 
programas no computador, através do qual o controlador se comunica com o 
computador), mas aparece “não pode abrir o programa de conguração do 
controlador ou não está conectado com a interface USB”

-Manutenção dos cortadores

-É necessário utilizar os equipamentos devidos e ter as habilidades especícas 
para realizar o processo de fresagem. É proibido alterar a forma dos cortadores 
aleatoriamente, ou poderá causar que a borda do cortador se quebre.

-Escolha a velocidade de corte adequada

-Impulsionar as fresas com maior diâmetro várias vezes para o corte de 
acabamento, irá prolongar a vida útil dos cortadores e tornar a operação mais 
segura.

-Mantenha os cortadores limpos. Use limpador de qualidade especial para 
cortadores am de limpar a sujeira e impurezas.

Solução de software e do programa de driver:

Nota: sem pausa durante o corte.

-É muito importante para a vida útil dos cortadores e para a qualidade dos 
trabalhos de corte escolher a velocidade de corte adequada para os diferentes 
materiais. A velocidade de corte adequada proporcionará um corte melhor e 
mais apropriado.

-Mantenha seu corpo, roupas, cabelo, ou outros artigos diversos longe do 
material de trabalho.

-Utilize equipamentos de proteção próprios para os olhos durante a operação. Análise e solução:

2. O cabo de conexão USB está danicado. Substitua o cabo USB.
3. A interface USB está danicada devido a má utilização por um longo período. 
Deve ser realizada a visita de um técnico para manutenção.

1. O driver USB não foi instalado, ou então se perdeu. Reinstale o programa de 
controle.

-Após conectar o controlador ao computador, abra o Programa de Controle, e 
aparece a mensagem “A versão é muito antiga, por favor baixe a atualização”.

Análise e solução:
A versão do controlador não é compatível com o Programa de Controle. Atualize 
a versão.

-Ao baixar os arquivos, o Programa de Controle lê “o tamanho do arquivo não é 
o mesmo. Download incorreto”.

Análise e solução:
O sistema do computador está danicado, ocorreu um erro na transmissão de 
dados via USB. Faça o download utilizando outro computador ou faça a 
formatação do mesmo.

-O computador reinicia ao fazer o download de arquivos grandes.

Atualize o driver do programa ou utilize outro computador com uma melhor 
compatibilidade.

Análise e solução:

Foi feito o download do Programa de Controle incompatível, ou foi desligado 
acidentalmente durante o retorno a origem. 

Análise e solução:

Existe uma incompatibilidade da placa mãe USB, fazendo que a memória seja 
utilizada excessivamente ao fazer o download.

- Após conectar o equipamento no computador e abrir o Programa de Controle, 
aparece a mensagem “Dados variáveis do controlador apresentaram erro. 
Formate o controlador”

 FALHAS E SOLUÇÕES COMUNS AO DSP



-O tamanho nal não é compatível com o tamanho esperado. 

Análise e solução: 
Houveram fragmentos no Dispositivo de Armazenamento USB devido ao uso por 
longo tempo. Entre no menu controlador e clique em "Manutenção do Sistema", 
em seguida clique em “Manutenção de Dados” e nalmente, clique em "Formatar 
área de dados", e formate a área de dados.

Problemas comuns durante o processamento:

-Ao processar os materiais utilizando o controlador de arquivos, lê “pulso de 
equivalência não é compatível”.

Análise e solução:

Pressione a tecla de reinicialização e ligue novamente para voltar a condição de 
conguração original, e então desligue novamente. Por m, ligue a energia para 
fazer o backup de dados no controlador.

A equivalência de pulso controlador não é compatível com a equivalência de 
pulso da máquina. Entre em contato com o fabricante para obter os dados 
corretos e fazer a alteração.

-Ao fazer o donwload do arquivo, aparece a mensagem “o byte XX não é 
compatível, impossível baixar”. 

Análise e solução:

A equivalência pulso de arquivo escolhido não é compatível com a equivalência 
de pulso do controlador.
Altere o valor da equivalência de pulso com o arquivo escolhido, ou baixar o 
arquivo novamente. 

- O cortador danica e corta o material durante a realização do trabalho.

Análise e solução:

1. A velocidade de trabalho do arquivo excede o limite do eixo Z. O eixo Z não 
chega a altura devida quando se levanta e cai de uma altura antecipada, 
cortando então o material de trabalho.

-Quando retorna a origem e começa a processar o arquivo da mesma maneira, 
a profundidade do eixo Z não está igual toda vez,

Entre no menu do Programa de Conteole “manutenção do sistema”, clique em 
seguida “denir o modo de sistema”. Dena a velocidade do eixo Z à velocidade 
disponível (Padrão do Windows: 2000MM).
2.O processamento de arquivos não deu certo. Ajuste o arquivo de 
processamento e baixe-o novamente.
3.As peças de ligação relaxam ou as peças de transmissão derrapam. Ajuste as 
peças de ligação.
4.A linha de sinal entre a placa de interface e o driver está interferida. Reajuste o 
circuito.
5. A linha entre o driver do eixo Z e motor do eixo Z está danicada por causa do 
uso por longo tempo, ou a linha de conexão é muito na e o plugue relaxa, que 
faz que ocorra perda de corrente elétrica. Altere a linha.

1.Apuramento em peças de transmissão de máquina. Ajuste as peças de 
transmissão

Análise e solucão: 

4. Há problemas com o percurso de processamento. Mude para outro software 
de design para redesenhar modelos de processamento.

-O projeto de processamento deu errado, ou há bordas e cantos sobre 
processamento de elipse. Há traço de conexão em um ponto próximo.

3. A máquina foi interferido extensivamente, de modo que a origem falsa 
aparece quando o eixo Z retorna à origem. Reajuste o circuito.

3. O sinal da interface da placa sofreu interferência. Altere o modo do circuito.

1. A mesa da máquina não está plana, ou o material não está bem xado. 
Reajuste a mesa para certicar que a mesma esteja plana.

Análise e solução: 

2. A linha entre o driver do eixo Z e motor do eixo Z está danicada por causa do 
uso por longo tempo, ou a linha de conexão é muito na e o plugue relaxa, que 
faz que ocorra perda de corrente elétrica. Altere a linha.

2. Há erro de posição quando o eixo Z volta à origem por causa da chave de 
detecção de erro ter sido resetada. Ajuste o modo de detecção da chave ou altere 
a chave de detecção para alta qualidade.
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Análise e solução:

Análise e solução: 
Velocidade de processamento ou aceleração está muito baixa. Ajuste a 
velocidade de processamento ou aceleração de acordo com o processamento 
atual.

-Não consegue baixar os arquivos com o código de erro durante o processo. A 
gravação com erro ocorre durante o processo atual, embora os arquivos tenham 
sido baixados para o cartão.

-Pressione “pulse” durante o processo, a máquina desacelera lentamente. 
Reinicie o procedimento e começa devagar.
 

2. O Programa de Controle não coincide com o controlador. Entre em contato 
com o fornecedor para atualizar a versão do Programa de Controle.

-Inicie a ferramenta de alinhamento, a lâmina não pára quando toca o bloco de 
alinhamento.

Análise e solução: 

1. Circuito aberto entre a linha de alinhamento e a porta de conexão do cortador 
na placa da interface.
2. A porta de conexão na placa da interface não está conectado com o motor do 
eixo.

1. Operação errada e parâmetro do sistema em desordem. Pressione a tecla de 
reset e ligue a alimentação para restaurar a condição de original de 
conguração.

3. O cortador na placa de interface e a porta de conexão “CUT-” estão 
conectados corretamente, mas não passa nenhuma corrente através das portas 
de conexão “CU-” e “CU+”, pois não há nenhum ciclo. Verique as linhas.

- Inicie a ferramenta de alinhamento, o eixo Z se move para a origem, detecta 
algo e para.

O nível de entrada da ferramenta de alinhamento está denido como "1" (o 4º 
nível é o nível da ferramenta de alinhamento). Reinicie para o nível 0.

Análise e solução:

1. O limite de velocidade de direção positiva do eixo Z está muito baixo. Altere o 
valor numérico do limite de velocidade.

-Após ligar a energia, a tecla que pressiona para direcionar os três eixos não 
funciona. Outras teclas funcionam normalmente.

2. A taxa de velocidade de processamento está muito baixa. Redena a taxa para 
“1”.

Análise e solução:

1. Um ou mais dos quatro cabos que estão conectadas ao motor, não estão bem 
conectadas. Verique se os plugues estão soltos ou não. Caso esteja, altere as 
conexões e as disponha em conformidade.

4. Os cabos de sinal de pulso do driver ou as saídas de pulso da placa da 
interface estão soltas.
5. Chip na interface está danicado porque a placa de interface foi impulsionado 
com frequência por um longo período pela tensão e corrente momentânea, de 
modo que o sinal de impulso de saída não está normal. Troque a placa da 
interface.

2. O cabo que conecta o motor de passo já foi utilizado por muito tempo, ou 
então está muito no e o plugue se soltou, causando que a corrente elétrica se 
perca. Troque o circuito.

-Um ou mais eixos para de funcionar de repente e são bloqueados durante a 
movimentação ou, um eixo está se movendo em alta velocidade enquanto isso 
outro eixo começa a se mover.

Análise e solução:

Peças elétricas e problemas de circuitos:

Ou, retire o cabo de conexão do motor de passo do seu encaixe, e verique a 
resistência de duas fases utilizando um multímetro e então compare com o motor 
normal para descobrir o problema.

3. Os cabos de conexão entre o controlador e a placa da interface não estão bem 
conectados. Verique se o plugue de conexão está danicado, ou mal inserido. 
Reinsira o plugue de maneira rme.

-O motor de passo faz um barulho, ou se mantém totalmente quieto em curta 
distância quando o eixo volta à origem, ou se move de acordo com o manual de 
instruções.
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3. O chip da interface na placa está danicado. Não há saída de sinal de pulso.

6. A velocidade de processamento é muito alta e excede o limite de frequência da 
interface do driver. Ajuste o parâmetro de velocidade de processamento.

Análise e solução:

5. O cabo de sinal do pulso controlador não está conectado rmemente. Aperte o 
cabo de conexão.

2. A potência de saída do condutor ou a fonte elétrica está muito baixa. Aumente 
a corrente de saída do condutor ou troque por uma fonte elétrica com maior 
potência.

1. A velocidade de trabalho do motor está muito alta. Reduza um pouco a 
velocidade de processamento ou a aceleração.

1. Há algum problema com o sinal na interface do driver de direção, ou algum 
problema com o cabo que liga o conjunto da extremidade positiva.

Análise e solução:

1. A direcção do driver está ligado ao contrário em relação ao sinal de impulso. 
Ajuste a sequência dos cabos de conexão.

2. A placa da interface está danicada. Troque a placa da interface.

-Um ou mais eixos só pode se mover em uma única direção após ligar a energia. 

4. A peça de conexão entre o motor e o driver não está bem soldada, ou a 
corrente permitida para passar para a peça de ligação é muito baixa. Troque a 
peça de conexão, ou conecte o motor diretamente ao driver, e não através do 
plugue de conexão.

2. O driver do eixo está danicado. Empurre o motor após ligar a energia.

-

3. O cabo ligado com o motor é muito no, de modo que não pode fornecer 
corrente suciente para o motor. Troque por um cabo com maior diâmetro.

Análise e solução:

Um eixo não se move após ligar a energia. 

-Ligue a energia, mas o controlador não pode exibir nada. No entanto, pode 
exibir normalmente se conectado ao computador com cabo de dados USB.

3. Está conectado com outra fonte elétrica de alta tensão, não uma fonte elétrica 
de 5V, portanto o controlador e placa de interface estão danicados. Envie de 
volta a fábrica para manutenção.

1. O controlador foi danicado por causa de força externa, portanto, o 
processador não pode funcionar. Envie de volta a fábrica para manutenção.

1. A linha de conexão do interruptor de origem não está conectado à porta de 
origem correta na placa de interface, ou não há tensão fornecida de fora para a 
porta de origem de tensão.

1. Não há tensão de 5V para suportar o controlador. Verique a saída de tensão 
de 5v da fonte elétrica. Se a saída estiver normal, então verique o cabo de 
conexão entre a fonte elétrica e a placa de interface.

(1) Interruptor de fotoeletricidade: nível de entrada está denido como "111" para 
três dígitos frontais.

Análise e solução:

2. Os núcleos do cabo de conexão entre o controle e a placa de interface estão 
danicados. Ou o plugue de ligação não está bem conectado.
-Ligue a energia, mas o controlador não pode exibir nada. O controlador não 
pode exibir nada, mesmo se conectado ao computador com cabo de dados USB.

Análise e solução:

2. Curto-circuito, porque as agulhas do cabo de 50 núcleos de conexão estão 
distorcidos, consequentemente o controlador está queimado. Envie de volta a 
fábrica para manutenção.

-Um ou mais eixos se movem lentamente em direções opostas ao voltar para a 
origem.

Análise e solução:

Verique se o cabo de conexão de 50 núcleos está bem conectado ou não. Caso 
esteja bem conectado, verique de acordo com os seguintes itens:

Verique o circuito e certique-se que a voltagem do “SE-” e “SE+” é compatível 
com a voltagem “on-off” de trabalho. (Mantenha a tensão máxima abaixo de 
24V).
2. Erro de conguração de nível no menu de opções. Aqui estão três tipos comuns 
de vericação e redenição do nível em conrmadade com o ajuste necessário:
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(2) Interruptor mecânico: programe os três dígitos frontais para “000” para a 
conexão aberta e “111” para conexão fechada.
(3) Interruptor de aproximação: programe os três dígitos frontais “000” para 
NPN e “111” para PNP.
3. A porta de conexão do interruptor de inspeção de origem do eixo não está 
conectado à porta correspondente na caixa de controle, ou há curto-circuito ou 
circuito aberto no cabo de ligação. Verique o circuito.

-Sem função durante o movimento pelo controlador.

Análise e solução:

1. Sem função ao ajustar o eixo Z ou outro eixo. Altere o programa do controlador 
atualizado.
2. Sem função por causa de interferência de radiação. Adicione um o terra na 
máquina.

ANOTAÇÕES:

ANOTAÇÕES:
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