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1.1 Instrukcje  

Ważne informacje i instrukcje w tej dokumentacji są oznaczone w następujący sposób: 

:  

! 
 

Uwaga! 

 Wskazówki. Ułatwiają przebieg pracy lub zwracają uwagę na ważne procesy robocze. 

 
Środowisko! 

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska. 
 

 

 Instrukcja obsługi 
 

 Odniesienie do sekcji, pozycji, numeru ilustracji lub dokumentu. 
 

 Opcja (akcesoria, urządzenia peryferyjne, wyposażenie specjalne). 

 
1.2 Przeznaczenie  

 

• Urządzenie wykonane jest zgodnie z aktualnym stanem technologicznym i uznanymi zasadami 

bezpieczeństwa. Jednak podczas użytkowania może powstać zagrożenie życia i zdrowia 

użytkownika lub osób trzecich i/lub uszkodzenie urządzenia i innych dóbr materialnych.  

• Urządzenie może być używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko jeśli jest w idealnym 

stanie technicznym. Musi być używane z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zagrożeń, jak określono 

w instrukcji obsługi.  

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do oddzielania naciętych płytek PCB. Każde inne użycie lub 

użycie wykraczające poza to, będzie uważane za niewłaściwe użycie. Producent/dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego użycia; użytkownik sam ponosi 

ryzyko.  

• Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie instrukcji obsługi, w tym 

zaleceń i specyfikacji konserwacyjnych producenta. 

Uwaga! 
Pełną dokumentację można również obecnie znaleźć w Internecie. 

 
1.3 Instrukcja bezpieczeństwa 

• Urządzenie jest skonfigurowane na napięcie 115 lub 230 V AC. Wystarczy podłączyć go do 
uziemionego gniazdka. 

• Zagrożenie przez ładunek elektryczny. Zapewnij uziemienie za pomocą zatrzasku.  

• Urządzenie należy podłączać tylko do innych urządzeń, które mają niskie napięcie ochronne.  

• Wyłączyć wszystkie urządzenia, których dotyczy problem (np. przenośnik taśmowy) przed 
podłączeniem lub odłączeniem.  

• Ryzyko obrażeń dłoni. Podczas oddzielania PCB należy nosić rękawice ochronne.  

• Upewnić się, że odzież, włosy, biżuteria itp. nie mają kontaktu z odsłoniętym obracającym się 
ostrzem.  

• W sytuacji awaryjnej uruchomić wyłącznik awaryjny na panelu sterowania poprzez mocne wciśnięcie. 
Przerywa to zasilanie urządzenia.  

• Urządzenie może być używane tylko w suchym środowisku, nie wystawiać na działanie wilgoci 
(rozpryski wody, mgły itp.).  

• Nie używaj urządzenia w atmosferze wybuchowej.  

• Nie używaj urządzenia w pobliżu linii wysokiego napięcia.

1 Wprowadzenie 4 

Uwaga! 

Możliwe zagrożenia, szkody materialne lub utrata jakości. 

 

 

Zagrożenie! 

Wyjątkowo poważne, zbliżające się zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

 
Ostrzeżenie! 

Niebezpieczna sytuacja, która może prowadzić do obrażeń lub szkód materialnych. 
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• Prace wykraczające poza ten zakres mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel 
lub techników serwisowych.  

• Nieautoryzowane ingerencje w moduły elektroniczne lub ich oprogramowanie mogą spowodować 
nieprawidłowe działanie.  

• Inne nieautoryzowane prace lub modyfikacje urządzenia również mogą zagrażać bezpieczeństwu 
pracy.  

• Zawsze zlecaj prace serwisowe w wykwalifikowanym warsztacie, w którym personel posiada wiedzę 
techniczną i narzędzia wymagane do wykonania niezbędnych prac. 

• Na urządzeniu znajdują się różne naklejki ostrzegawcze. Zwracają uwagę na niebezpieczeństwa. 
Dlatego nie wolno usuwać naklejek  ostrzegawczych, ponieważ wtedy Ty i inne osoby nie jesteś 
świadomy zagrożeń i możesz doznać obrażeń. 

 

 

1.4  Oznaczenie bezpieczeństwa 

 
 
 
 
 
 

2 
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Rys. 1 Oznaczenie bezpieczeństwa 

 
 

Tabela 1 Oznaczenie bezpieczeństwa 

 
 

1.5 Środowisko 

Przestarzałe urządzenia zawierają cenne materiały nadające się do recyklingu, które należy wysłać do recyklingu. 

• Wysłać do odpowiednich punktów zbiórki, oddzielnie od odpadów resztkowych. Modułowa konstrukcja drukarki 
umożliwia jej łatwy demontaż na części składowe  

 Wysłać części do recyklingu.

1 Wprowadzenie 

1 

Zagrożenie!  

Zagrożenie życia i ciała spowodowane zasilaniem.  

 Nie otwierać obudowy urządzenia 

1 Ryzyko obrażeń dłoni !  

 Nosić rękawice ochronne podczas oddzielania PCB 

2 

 

 
3 

Możliwe uszkodzenie elektroniki !  

 Odłącz separator PCB od gniazdka elektrycznego przed montażem lub 
demontażem opcjonalnego przenośnika taśmowego.  

Zagrożenie ładunkiem elektrycznym !  

  Zapewnić uziemienie za pomocą zatrzasku. 



 

  

W przypadku opłacalnego komercyjnie montażu i montażu płytek drukowanych istnieje coraz większe 

zapotrzebowanie na materiały wielokrotnego użytku. Konieczność ręcznego odrywania części płytki 

drukowanej może jednak spowodować uszkodzenie delikatnych obwodów i komponentów. Włókno 

szklane rozdziera się na złamanej krawędzi, pozostawiając ją szorstką i spękaną. Używając MAESTRO 

4M, zarówno duże, jak i małe wstępnie nacięte płytki PCB mogą być czysto i ekonomicznie oddzielone. 

Oddzielana płytka drukowana jest układana na ostrzu liniowym w taki sposób, aby krawędź ostrza 

znalazła się we wcześniej naciętym rowku w płytce drukowanej. Gdy przełącznik nożny jest używany, 

zespół nośny trzymający okrągłe ostrze jest przeciągany po płytce drukowanej, rozdzielając ją na 

pojedyncze części. Nacięty rowek można przerwać dowolną liczbą wycięć. W celu zapewnienia 

optymalnego przebiegu separacji pięć klawiszy programowych umożliwia czterostopniową zmianę 

długości separacji. 

Odporne na zużycie ostrza i prowadnica wykonana ze specjalnej stali zapewniają maksymalne odstępy 

między ponowną regulacją. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2 Wymiary urządzenia i PCB 

27 21.5 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 2. Dane techniczne 

 
MAESTRO 

4M/450 
 

MAESTRO 
4M/70 

 

MAESTRO 
4M/600 

 

MAESTRO 
4M/70/520 

 

Długość D w mm 702 702 852 852 

Wysokość E w mm 434 492 434 492 

Długość separacji F w mm 450 370 600 520 

Komp.wysokość G przed ostrzami mm 40 70 40 70 

Komp.wysokość J za ostrzami mm 34 64 34 64 

Waga w kg 38 40 46 48 

Zasada separacji Components side circular blade, Soldering side lineal blade 

Grubość PCB A mm 0,8 - 3,2 

Grubość materiału B po nacięciu mm A/3, min. 0,25, max. 0,8 

Głębokość rowka C mm > 0,25 

Zwiększenie wymiarów zewnętrznych po separacji mm 0,1 - 0,2 

Separation Speed in mm/s 300, 500 

Voltage 230/115 V~ - 50/60 Hz 

Earthing Press Stud ø 10 mm 

Operating Temperature 10 - 35 °C 

Storage and Transport Temperature -20 - +50 °C 

Humidity 10 - 85%, non-condensing 

Maximum Sound Pressure Level LpA < 70 dB(A) 

Emergency Switch  
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3.1 Rozpakowanie i konfiguracja urządzenia 

 Wyjąć urządzenie z opakowania.

 Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.

 Ustaw urządzenie na równej powierzchni. 

 Sprawdź dostawę pod kątem kompletności. 

 Zawartość dostawy: 

• Separator PCB  

• Przewód zasilający  

• 2 bezpieczniki T 1,6 A do pracy przy 115 V 

• Przełącznik nożny  

• Klucz imbusowy 2 mm  

• Dokumentacja  

• Regulowana platforma z 3 śrubami M5x12  

 3 podkładki A5,3 

       Klucz imbusowy 4 mm 

• opcjonalnie : Zestaw czujnika zegarowego. (nr kat. 8970208), aby sprawdzić ustawienie ostrzy  

Uwaga! 
Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek konieczności zwrotu urządzenia. 

 

! 

3 Instalacja 

 

Uwaga!  

 Urządzenie i materiały do drukowania ulegną uszkodzeniu pod wpływem wilgoci i wilgoci. 

  Urządzenie należy ustawiać tylko w suchych miejscach zabezpieczonych przed dostępem do wody. 
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3.2  Podłączenie urządzenia 
 
 

 

1 
 

2 

3 

 

4 
 
 
 

 
1 Przełącznik napięcia 

2 Klapa 

3 Wyłącznik zasilania 

4 Moduł wejściowy zasilania 

5 Złącze przełącznika nożnego 
9 

6 Bezpiecznik 
10 

7 Moc wyjściowa do podłączenia przenośnika taśmowego 
11 

8 Zatrzask do podłączenia uziemienia 

9 9 Uchwyt na kabel 

10 Kabel przełącznika nożnego 

11 Kabel zasilający 

 

Rys. 3 Podłączenia 
 

3.2.1 Uziemienie 

 

! 
 
 

3.2.2 Podłączenie przełącznika nożnego 

 Podłącz kabel włącznika nożnego (10) do gniazda (5) 
 

3.2.3 Podłączenie zasilania 

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone wyłącznikiem zasilania (3). 

2. Sprawdź ustawienie selektora napięcia (1). 

• Aby zmienić ustawienie należy otworzyć klapę (2) na module zasilania. 

• Wyjąć selektor napięcia i włożyć go ponownie tak, aby prawidłowe napięcie było widoczne po 
zamknięciu klapki modułu. 

• Po zmianie ustawienia należy również odpowiednio zmienić bezpieczniki w module (T800 mA dla 230 

V; T1,6 A dla 115 V). 

3. Podłącz kabel zasilający do modułu wejściowego zasilania (4) i do uziemionego gniazdka. 

4. Jeżeli urządzenie nie pokazuje żadnej funkcji po włączeniu, należy sprawdzić bezpieczniki modułu 

sieciowego i bezpiecznik (T4A) (6) płytki elektroniki. 
 

! 
 
 

3.2.4 Podłączenie kabla 

 Podłącz kabel zasilający (11) i kabel (10) od włącznika nożnego za pomocą uchwytów kablowych (9) 

po wewnętrznej stronie maszyny. 

3 Instalacja 8 

5 

6 

 
7 

8 

Uwaga! 

Zagrożenie przez ładunek elektryczny!  

 Wykonać uziemienie za pomocą zatrzasku (8). 

Uwaga! 

Moc wyjściowa (7) jest przeznaczona do podłączenia przenośnika 

kabinowego. Jakiekolwiek inne użycie tego gniazda jest niedopuszczalne. 
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3.3  Regulacja wysokości górnego ostrza 

Uwaga! 

Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń ostrzy podczas transportu, górne ostrze (5) jest unieruchomione w 
„Pozycji parkowania”, aby zapewnić maksymalną odległość od dolnego ostrza. 

Ustaw górne ostrze w pozycji roboczej przed włączeniem maszyny. 

 

1 2 3 4 7 8a 8b 

 
4 5 6 

Rys. 4 Regulacja wysokości górnego ostrza 

 
 

1. Przesuń dźwignię (8) do pozycji „a”. Napęd silnika do nośnika noży (1) jest teraz odłączony. 

2. Przesuń wspornik ostrza (1) do mniej więcej środkowego położenia nad dolnym ostrzem (6). Na 
górnym wsporniku ostrza znajduje się podziałka (2), na której można zobaczyć regulację wysokości w 
krokach co 1/10 mm. Po otrzymaniu urządzenia wskaźnik (3) na skali znajduje się w pozycji „16”. 

3. Przytrzymaj pokrętło (4) i poluzuj pokrętło radełkowane (7). 

4. Obróć pokrętło (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.  

W ten sposób górne ostrze (5) przesuwa się w dół do dolnego ostrza (6), aż oba ostrza będą się 
stykać (dolna pozycja końcowa). Zwróć uwagę na położenie wskaźnika (3), aby użyć go do wszystkich 
dalszych regulacji. Ta dolna pozycja końcowa blokuje górne ostrze w miejscu, aby zapobiec jego 
wypadnięciu z regulacji. 

5. Przesuń pokrętło (4) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskaźnik znajdzie się w 
środkowej pozycji między dolną pozycją końcową a pozycją „16”. 

6. Dokręcić pokrętło (7). 

7. Przesuń dźwignię (8) do pozycji „b”. Napęd silnika do uchwytu noża (1) jest teraz ponownie 

podłączony. 

8. Wykonaj kilka próbnych cięć, aby sprawdzić, czy jest możliwe oddzielenie PCB. Jeśli nie jest to 

możliwe, zmniejsz odległość między ostrzami małymi krokami.  

 

Uwaga! 

Opisana regulacja pomaga zmniejszyć siły rozdzielające. Jest to ważne, gdy wrażliwe elementy znajdują się 

bardzo blisko rowka. 

3 Instalacja 
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3.4  Regulacja ogranicznika górnego ostrza  

Uwagi! 

Dolny ogranicznik regulacji górnego ostrza jest już fabrycznie wyregulowany.  

Po długim czasie pracy, podczas pracy w silnie zmieniających się temperaturach lub po wymianie ostrza, 

zaleca się ponowną regulację dolnego ogranicznika.

 

1 2 4 7 8a 8b 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 4 5 6 
 

Rys. 5 Regulacja ogranicznika górnego ostrza 

 

1. Przesuń dźwignię (8) do pozycji „a”. Napęd silnika do nośnika noży (1) jest teraz odłączony. 

2. Przesuń górny wspornik ostrza (1) do środkowej pozycji dolnego ostrza. 

3. Przytrzymaj pokrętło (4) i poluzuj pokrętło (7). 

4. Obróć wskazówkę (2) pokrętłem (4) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji 
„16”. 

5. Poluzuj śrubę cylindra (3). 

6. Przesuń pokrętło (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż górne i dolne ostrza delikatnie zetkną 
się, nie zachodząc na siebie. 

7. Przytrzymaj mocno pokrętło (4) i dokręć pokrętło radełkowane (7). 

8. Obróć rozpórkę (5) w prawo do oporu i dokręć śrubę cylindra (3). Ta regulacja blokuje górne ostrze w 
miejscu, aby zapobiec jego wypadnięciu z regulacji. 

9. Ponownie wyreguluj górną pozycję ostrza  3.3 na stronie 9. 

10. Przesuń dźwignię (8) do pozycji „b”. Napęd silnika do uchwytu noża (1) jest teraz ponownie 
podłączony. 

3 Instalacja 10 

 



 

10  

3.5  Sprawdzenie ustawienia ostrza 

Uwaga! 

Gdy maszyna jest uruchamiana po raz pierwszy lub po przemieszczeniu sprzętu lub wymianie ostrzy, 

korzystne jest ponowne sprawdzenie wyrównania ostrzy względem siebie. W tym celu opcjonalnie 

dostępny jest zespół czujnika zegarowego (nr części 8970208).  

 

8a 8b 

1 

2 
4 

3 
6
 

4 
7 9 

5 

6 
10 

7 
 

Rys. 6 Sprawdzenie ustawiania ostrza 

 
 

1. Przesuń dźwignię (8) do pozycji „a”. Napęd silnika do nośnika noży (1) jest teraz odłączony. 

2. Przesuń uchwyt ostrza (1) na środek jego zakresu ruchu. 
3. Przymocuj układ czujnika zegarowego do gwintowanego otworu (2) w uchwycie ostrza i dokręć za 

pomocą dostarczonej śruby radełkowanej (4). Upewnij się, że mały czop (5) zamontowany po 

wewnętrznej stronie dźwigni (6) jest prawidłowo umieszczony w otworze (3) w uchwycie ostrza. 

4. Przechylić dźwignię (6) do góry, aż końcówka szczelinomierza (7) naciśnie na górne ostrze (9) w 

odległości 2 mm od krawędzi ostrza. Obracaj skalę na czujniku zegarowym, aż wskazówka z 

podziałką 1/100 mm zrówna się z „0” na skali. 

5. Obróć dźwignię (6) w dół, aż końcówka szczelinomierza (7) naciśnie na dolne ostrze (10) na 2 mm od 

krawędzi ostrza. Wyniki uzyskane z pomiaru na całej długości łopatki dolnej nie mogą różnić się o 

więcej niż ±0,1 mm od wartości uzyskanych z pomiarów łopatki górnej. 

6. W przypadku, gdy wartości uzyskane w wyniku powyższej procedury są większe niż ±0,1 mm, należy 

skontaktować się z serwisem odpowiedzialnym za Państwa maszynę. 

7. Wyjmij zespół czujnika zegarowego. 

8. Przesuń dźwignię (8) do pozycji „b”. Napęd silnika do uchwytu noża (1) jest teraz ponownie 
podłączony. 

3 Instalacja 
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3.6  Regulacja górnej prowadnicy 

1 2 2 3 

 
4 

Rys. 7 Regulacja górnej prowadnicy 

1. Za pomocą naciętej płytki PCB sprawdź odstęp „A” między górnymi prowadnicami (1,3) a 

dolnym ostrzem (4). Luz należy ustawić tak, aby krawędź górnej prowadnicy znajdowała się 

prawidłowo we wcześniej naciętym rowku płytki drukowanej. Płytkę można płynnie przesuwać 

do przodu i do tyłu, ale nie może poruszać się na boki. Górne prowadnice (1,3) zapobiegają 

przesuwaniu się płytki PCB na bok, a tym samym zapewniają, że nie zostanie ona oddzielona 

inaczej niż we wcześniej naciętym rowku. 

2. W razie potrzeby luz A należy wyregulować zgodnie z powyższym opisem, obracając mimośrodowe 
regulatory (2).  

 

3.7   Regulacja stołu 
 

 

 

6 

5 
7 

 
 

 

Rys. 8 Regulacja stołu 

Aby dostosować MAESTRO 4M do różnych wymagań, wysokość stołu można regulować w następujący 
sposób:  

1. Poluzuj śruby radełkowane (7) znajdujące się po wewnętrznej stronie ramy maszyny.  

2. Lekko podnieść stół (5) i przesunąć go do tyłu aż do oporu.  

3. Wsuń stół na szczeliny (6) i zamontuj go na wymaganej wysokości.  

4. Delikatnie pociągnij stół do przodu, aż zablokuje się na swoim miejscu.  

5. Dokręcić śruby (7).  

6. Gdy śruby są poluzowane, stół można całkowicie wyjąć z ramy maszyny, ponieważ podłużne szczeliny (6) 
mają pod spodem otwór. Całkowite usunięcie stołu jest wymagane zwłaszcza w celu wymiany dolnego ostrza 
lub zamontowania opcjonalnego przenośnika taśmowego.  

Dodatkowo, przesuwając stół do tyłu, można utworzyć przestrzeń pomiędzy stołem a dolnym ostrzem, przez 
którą listwy krawędziowe PCB mogą wpaść do umieszczonego pod nim pojemnika.  

A 

3 Instalacja 12 
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3.8  Montaż regulowanej platformy 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
2 

3 4 
 

Rys. 9 Montaż regulowanej platformy 

 

Regulowana platforma dostarczona z maszyną jest przeznaczona do stosowania jako podpórka na 

ręce, ułatwiając umieszczenie płytki drukowanej na ostrzu liniowym. Tym samym zapobiega to również 

możliwemu przedwczesnemu zmęczeniu użytkownika.  

Regulowana platforma jest dostarczana z 3 śrubami cylindrycznymi, podkładkami i śrubokrętem 

imbusowym.  

1. Zamontuj platformę (2), wkładając dostarczone śruby w gwintowane otwory (1) w ramie MAESTRO 

4M. Dzięki podłużnym otworom w uchwycie platformy możliwa jest zgrubna regulacja wysokości.  

2. Obracając śrubę radełkowaną (4), platformę (3) można delikatnie podnosić lub opuszczać. 

Obracanie śruby radełkowanej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara podniesie 

platformę. 

3 Instalacja 
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4.1 Działanie przełącznika nożnego 

 

! 
 

 

 

4.2 Włączanie maszyny 

1 Przestaw maszynę na tryb ON. Główny włącznik zasilania znajduje się z tyłu maszyny w module 
sieciowym. Po włączeniu maszyny miga dioda LED na skrajnym lewym przycisku pozycyjnym (2). 

2 Naciśnij skrajnie lewy przycisk pozycyjny (2), a następnie użyj przełącznika nożnego, aż uchwyt 
ostrza (1) zatrzyma się na skrajnie lewej, końcowej pozycji.  

 

1 2 2 3 2 

  
   Rys. 10 Ustawianie długości i prędkości separacji. 
 
 

4.3 Ustawianie długości separacji  
 

Limit ruchu jest wskazywany przez dwie diody LED w klawiszach pozycjonujących (2) na panelu sterowania. 

 Aby zmienić końcową pozycję przesuwu ostrza, naciśnij podświetlany klawisz po odpowiedniej stronie 
panelu sterowania. Spowoduje to wyłączenie, a następnie ustaw wymaganą długość, naciskając 
odpowiedni klawisz (100/200/300/400). Zmiana długości separacji może być dokonywana tak często, 
jak to konieczne, zaraz po zatrzymaniu nośnika ostrza (1). 

 
      Uwaga! 

 Maszyna może rozpocząć pracę, gdy tylko zaświecą się dwie diody LED w przyciskach pozycjonowania. 

 
 Aby zakończyć ustawienie, przełącznik nożny musi pozostać stale wciśnięty. W przypadku, gdy 

długość jest większa niż ta, na której jest już ustawiony nośnik ostrza, nośnik przesunie się na nową 

pozycję. 

 

4.4 Ustawienie prędkości separacji  
Urządzenie MAESTRO 4M może pracować przy dwóch prędkościach.  

Za każdym razem, kiedy maszyna jest włączana (ON), początkowe ustawienie prędkości to prędkość niższa. 
Dioda LED na przycisku prędkości (3) nie świeci się.  

 

 Aby zmienić prędkość należy nacisnąć przycisk prędkości (3). Jeśli ustawiona jest większa prędkość, 
dioda LED jest włączona. 

 
Uwaga! 
Prędkość można zmienić po każdym cyklu separacji.  

4 Obsługa maszyny 14 

Uwaga! 
We wszystkich operacjach, gdzie ruch nośnika ostrza jest wymagany, jak opisano poniżej, przełącznik nożny 
musi pozostać wciśnięty do momentu zakończenia ruchu! 
Jeśli przełącznik nożny zostanie wcześniej zwolniony, spowoduje to błąd! 
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 4.5 Separacja płytek 
 

 
Uwaga! 
Używając maszyny po raz pierwszy, należy odtłuścić ostrza miękką ściereczką. 

 

 
 

4 7 7 7 8 
 
 
 

 

1 

2 
 

3 
 

5 6 

Rys. 11 Separacja płytek 

 
1. Umieść wstępnie nacięty rowek w płytce (2) na ostrzu liniowym (3) i ręką przytrzymaj płytkę PCB w 
płaszczyźnie poziomej. Upewnij się, że płytka PCB znajduje się w obszarze przycisków z podświetlonymi 
diodami LED, tj. we wcześniej wybranym obszarze ruchu górnego ostrza. 
2. Duże płytki PCB, które wymagają prawie całej długości ostrza liniowego, należy wsunąć pod odpowiednią 
górną prowadnicę (5,6). 
3. Uruchom przełącznik nożny. 
Płytki PCB zaczną być rozdzielane, gdy górne ostrze z nośnikiem (4) przesunie się po wcześniej naciętym 
rowku w płytce (2). Używaj przełącznika nożnego, aż nośnik dotrze do pozycji końcowej. 
Gdy zewnętrzne przyciski pozycjonowania nie są aktywowane w celu ograniczenia długości separacji (dioda 
4. LED jest WYŁĄCZONA), nośnik ostrza można przesunąć się do skrajnej lewej lub prawej pozycji 
końcowej (poza zaprogramowaną długością separacji), poprzez wciśnięcie odpowiedniego zewnętrznego 
klawisza pozycjonującego, a następnie ciągłe operowanie przełącznikiem nożnym. 

 

4.6 Wyłącznik awaryjny 
 

1. W sytuacji awaryjnej należy uruchomić wyłącznik awaryjny (8), mocno go wciskając. Spowoduje to 
przerwanie zasilania MAESTRO 4M. 
2. Można go ponownie włączyć, przekręcając przełącznik. W tym momencie wykonywana jest taka sama 
procedura startowa jak przy włączaniu urządzenia włącznikiem zasilania sieciowego. 

a. W
y
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ą
c
z
n
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k 
I
t 

b.  

4 Działanie maszyny 

 

 
Ostrzeżenie! 
 
Ryzyko obrażeń dłoni! 
 
- Podczas procesu separacji należy nosić rękawice ochronne! 



 

y  
 
 

4.7 Komunikaty o błędach. 
 
Błędy podczas pracy MAESTRO 4M sygnalizowane są miganiem diody LED w jednym ze skrajnie wysuniętych 
przycisków pozycjonujących (1), w zależności od kierunku jazdy. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
                         
 

Rys. 12. Komunikaty o błędach 

 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabela 3. Komunikaty o błędach 

 

Komunikat Przyczyna Działanie 
Miga jeden ze skrajnych 
przycisków 

Urządzenie właśnie zostało włączone Brak błędu 

Górne ostrze zostało zablokowane, np. 
podczas próby cięcia poza wstępnie 
naciętym rowkiem (ochrona przed 
przeciążeniem) 

Nośnik ostrza wykonuje krótki ruch do 
tyłu 
- Naciśnij migający przycisk i użyj 
przełącznika nożnego 
Nośnik ostrza przesunie się z 
powrotem do odpowiedniej pozycji 
końcowej, a kawałek zakleszczonego 
materiału zostanie uwolniony. 
- Wyłączyć maszynę i sprawdzić ją pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń. 

Przełącznik nożny został zwolniony przed 
zakończeniem ruchu nośnika ostrza i tym 
samym ruch został przerwany. 

Nośnik ostrza wykonuje krótki ruch do 
tyłu 
- Naciśnij migający przycisk i użyj 
przełącznika nożnego 
Nośnik ostrza przesunie się z 
powrotem do odpowiedniej pozycji 
końcowej, a kawałek zakleszczonego 
materiału zostanie uwolniony. 

Migają oba krańcowe 
diody LED 

Nośnik ostrza porusza się, gdy jest 
odłączony od napędu silnikowego, ale gdy 
maszyna jest włączona 

- Odłącz napęd silnikowy 
- Wyłącz i ponownie włącz urządzenie 

4 Operation 16 
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5.1 Ostrza zamienne 

 
Typ Ostrze okrągłe Ostrze liniowe 

Nr części Opis Nr części Opis Nr części Opis 

8933955 MAESTRO 4M/450 8930509.001 Ostrze okrągłe 8933394.001 Ostrze liniowe 450/370 

8933965 MAESTRO 4M/70 8933933.001 Ostrze okrągłe 8933394.001 Ostrze liniowe 450/370 

8933960 MAESTRO 4M/600 8930509.001 Ostrze okrągłe 8933682.001 Ostrze liniowe 600/520 

8933905 MAESTRO 4M/70/520 8933933.001 Ostrze okrągłe 8933682.001 Ostrze liniowe 600/520 

 
Tabela 4 Ostrza zamienne 

 

             5.2        Wymiana górnego (okrągłego) ostrza 
 

 

 

1 2 8a 8b 1 9 6 10 

  
3 4 5 6   7 11 12 

Rys. 13 Wymiana górnego ostrza  

 

 
1. Przesunąć dźwignię na pozycję „a”. Teraz napęd silnikowy nośnika ostrza (1) jest odłączony. 
2. Przesunąć nośnik ostrza (1) na pozycję końcową.  
3. Całkowicie poluzuj pokrętło (10) z wałka ostrza (11). 
4. Obróć wskazówkę (2) pokrętłem (4) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji „16”. 
5. Zdejmij okrągłe ostrze (6) z wałka ostrza (11). 

Nie zgub przekładek (9,12) znajdujących się na wałku ostrza (11), pomiędzy ostrzem (6) a nośnikiem (1). 
W razie potrzeby wymień przekładki (9,12). 

6. Wsuń zapasowe ostrze (6) na wałek ostrza tak daleko, jak to możliwe. 
7. Załóż pokrętło (10) na wałek ostrza. 
8. Przesuń nośnik ostrza (1) na środek dolnego ostrza (7). 
9. Poluzuj śrubę cylindra (3). 
10. Przesuń pokrętło (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż górne i dolne ostrze delikatnie  zetkną się, nie 

zachodząc na siebie. 
11. Obróć rozpórkę (5) w prawo do oporu i dokręć śrubę cylindra (3). Ta regulacja blokuje górne ostrze w 

miejscu, aby zapobiec jego wypadnięciu. 
12. Ustaw górną pozycję ostrza → 3.3 na stronie 9. 
13. Dokręć pokrętło (10). 
14. Jeśli dostępny jest opcjonalny układ czujnika zegarowego, sprawdź ustawienie ostrzy 

→ 3.5 na stronie 11. 
15. Przesuń dźwignię (8) do pozycji „b”. Napęd dla nośnika noża (1) jest teraz ponownie podłączony 

5 Wymiana ostrzy 
Blade Replacement 

Zagrożenie! 

  Odłącz przewód zasilający przed rozpoczęciem konserwacji. 

 

 
Ostrzeżenie! 
 
Ryzyko obrażeń dłoni! 

 

 Podczas pracy z ostrzami należy nosić rękawice ochronne 
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5.2 Wymiana dolnego (liniowego) ostrza 
 

 

 

1 2 8a 8b 1 9 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 4 5 6 7 10 11 11 7   11 11 12 

 

Rys. 14 Wymiana dolnego ostrza. 
 

1.Przesuń dźwignię (8) do pozycji „a”. Napęd nośnika ostrzy (1) jest teraz odłączony. 
2. Przesuń nośnik ostrza (1) na lewą pozycję końcową. 
3. Zdjąć stół →  3.7 na stronie 12. 
4. Poluzuj śruby cylindra (11). 
5. Przesuń dolne ostrze (7) całkowicie w dół, ostrożnie obracając mimośrodowy regulator (10). 
6. Poluzuj śrubę ustalającą (12) i wyjmij dolne ostrze (7) z mimośrodowego regulatora (10). 
7. Zamontuj nowe ostrze dolne (7) na regulatorze mimośrodowym (10) i ponownie włóż śrubę ustalającą 
(12) do ramy maszyny. 
8. Luźno dokręć śruby cylindra (11). 
9. Poluzuj pokrętło (9) na górnym ostrzu (6) i przesuń wskaźnik (2) z pokrętłem (4) w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara do pozycji „16”. 
10. Przesuń nośnik (1) do końca dolnego ostrza (7) nad śrubą blokującą (12). 
11. Poluzuj śrubę cylindra (3). 
12. Obróć pokrętło (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż górne i dolne ostrza delikatnie zetkną się, 
nie zachodząc na siebie. 
13. Obróć rozpórkę (5) w prawo do oporu i dokręć śrubę cylindra (3). Ta regulacja blokuje górne ostrze (6) 
w miejscu, aby zapobiec jego wypadnięciu. 
14. Dokręcić pokrętło (9). 
15. Przesuń uchwyt ostrza (1) na drugi koniec dolnego ostrza (7) nad regulatorem mimośrodowym (10). 
16. Podnieś dolne ostrze, ostrożnie obracając mimośrodowy regulator (10), aż górne i dolne ostrze będą 
się stykać w tej pozycji, ale się nie blokują. 
17. Dokręcić śruby cylindra (11). 
18. Wyreguluj górną pozycję ostrza → 3.3 na stronie 9. 
19. Jeśli dostępny jest opcjonalny układ czujnika zegarowego, sprawdź ustawienie ostrzy 
→ 3.5 na stronie 11. 
20. Zamontuj ponownie stół. 
21. Przesuń dźwignię (8) do pozycji „b”. Napęd nośnika noża (1) jest teraz ponownie podłączony. 
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Zagrożenie! 

 Odłącz przewód zasilający przed rozpoczęciem konserwacji. 

 

 
Ostrzeżenie! 
 
Ryzyko obrażeń dłoni! 
 

 Podczas pracy z ostrzami należy nosić rękawice ochronne 
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