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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN (POWER MAX AH55) 

GENKI – GK9000 

 

1.1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN: 

1.1.1 Màn hình : 

AH55 màn hình kỹ thuật số hệ thống servo AC, thực hiện các chức năng và thông số kỹ thuật 

thông qua hoạt động của bảng điều khiển ( còn được gọi là HMI , xem ở hình 1). HKI có hai 

khu vực, khu vực màn hình LCD và khu vực hoạt động bàn phím. 

Chức năng lựa chọn khu vực, 13 phím đứng chức năng khác nhau, 13 biểu tượng cảm ứng để 

chọn phân biệt giữa các loại.  

Ví dụ,  ( * hình) có nghĩa là chức năng may tự do, ( * hình) nghĩa là chức năng mũi may liên 

tục với số mũi may tùy ý. ( * hình) có nghĩa là chức năng nhấc chân vịt tự động,…. 

 
 
( hình 1, xem trong catolog gốc) 
 
 
 

Khu vực LCD , vị trí ở nữa phía trên bên trái bảng điều khiển, có nghĩa là tình trạng hiện tại 

của hệ thống ( hình 2) , bao gồm chức năng may, số mũi, cài đặt lại mũi đầu / cuối , nhấc chân 

vịt, vị trí dừng kim, cắt chỉ tự động, lau chỉ và khởi động phần mềm,…  Hệ thống sẽ tự kiểm 

tra sau khi bật nguồn , trong quá trình tự kiểm tra, tất cả các biểu tượng trên màn hình sẽ bật 

sáng, hiển thị cài đặt hiện tại của hệ thốn. và những biểu tượng khác sẽ không sáng đèn khi 

chức năng không hoạt động .  

Ví dụ, sau khi lựa chọn chức năng cắt chỉ thì ( * hình catolog gốc) sẽ được hiển thị sáng đèn, 

ngược lại thì đèn không bật sáng. 

 
 
 
 
 
( hình 2, xem trong catolog gốc)  
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1.1.2 BÀN PHÍM BẢNG ĐIỀU KHIỂN : 

Bảng 1 hướng dẫn các loại bàn phím. 

 
Số Biểu tượng bàn 

phím 
Chức năng Biểu tượng hiển thị 

1 Xem catolog gốc Chọn thông số kỹ thuật  
2 Xem catolog gốc Tăng giá trị tham số Không 
3 Xem catolog gốc Giảm giá trị tham số Không 
4 Xem catolog gốc Lại mũi đầu 2 lần : cài đặt 1 chiều, lại mũi 2 

lần 
Xem catolog gốc 

5 Xem catolog gốc Lại mũi đầu 4 lần : cài đặt cho lại mũi 4 lần Xem catolog gốc 
6 Xem catolog gốc Lại mũi cuối 4 lần : cài đặt lại mũi cuối 4 lần Xem catolog gốc 
7 Xem catolog gốc Lại mũi cuối 4 lần : cài đặt lại mũi cuối 4 lần Xem catolog gốc 
8  Chọn chức năng may tự do Xem catolog gốc 
9  W kiểu may Xem catolog gốc 
10  May 1 đoạn Xem catolog gốc 
11  May 4 đoạn Xem catolog gốc 
12  Chọn mũi may liên tục ( 6 đoạn, 7 đoạn, 8 

đoạn ) và chức năng may tự động 
Xem catolog gốc 

13  Cài đặt nhấc chân vịt tự động Xem catolog gốc 
14  Cài đặt cắt chỉ tự động Xem catolog gốc 
15  Chọn 1 mũi may tròn Xem catolog gốc 
16  Chọn vị trí trên / dưới / mũi may bù Xem catolog gốc 
17  Phím tăng tốc độ Không 
18  Phím giảm tốc độ Không 
 
 

1.2 CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG : 

1.2.1  Chức năng hoạt động : 

Ở chức năng này, Chức năng may đa dạng có sẵn sau khi cài đặt thông số kỹ thuật. 

Cài đặt mặc định, hệ thống đăng nhập chức năng này khi khởi động. Mỗi loại chức năng cơ 

bản như chức năng may bình thường và chức năng thay đổi có thể nhận ra nhưng không phải 

bên trong thông số và cài đặt có thể thay đổi ( chi tiết thể hiện ở đoạn chức năng hoạt động) 
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1.2.2 CHỨC NĂNG KỸ THUẬT : 

 

Ở chức năng này, tham số kỹ thuật tương ứng với chức năng đa dạng có thể điều chỉnh hoặc 

cài đặt lại theo nhu cầu thiết thực để hệ thống có thể chạy trong điều kiện tốt nhất. Cài đặt 

tham số dưới chức năng kỹ thuật như sau : 

+ Bước 1 : Dưới chức năng hoạt động, nhấn nút ( * hình) và ( * hình) , màn hình LCD sẽ hiển 

thị psd-0000, sau đó cài đặt mật khẩu( do nhà sản xuất). 

+ Bước 2 : Sử dụng 4 số cuối ( +) và ( - ) để cài đặt mật khẩu, sau đó nhấn nút (* hình) . 

Nếu mật khẩu chính xác thì đăng nhập thông số kỹ thuật. Ngược lại, nó sẽ trở về chức năng 

hoạt động. 

+ Bước 3 : Thay đổi thông số kỹ thuật bằng cách nhấn 2 lần / 3 lần ( +) và (-) . Tham khảo 

tham số kỹ thuật thể hiện ở bảng 2. 

+ Bước 4 : Giá trị tham số có thể thay đổi bằng cách nhấn 4 lần ( +) và ( -) . 

+ Bước 5 : Dưới thông số kỹ thuật, nhấn (* hình) , bảng điều khiển sẽ trở về chức năng hoạt 

động. 

 

BẢNG 2 : THAM SỐ KỸ THUẬT 
 

Hiển thị 
Xác định 
tham số 

Loại / phạm 
vi 

Mặc định 
Ghi chú Truyền 

động 
Dây đai 

P01 Tốc độ khởi 
động 

100~800 200 200 Vòng 

P49 Bật thời gian 
lại mũi 

70~500 100 100 Phút 

P52 Điều chỉnh 
vị trí góc 
kim 

0000~9999 0 0 Hai đơn vị 
cao khi kim 
dừng, hai 
đơn vị thấp 
khi kim 
dừng hẳn. 

1. Cài đặt lại mũi, mũi chỉ được cộng thêm từ 9 mũi đến 15 mũi ( A= 10, b = 11, 
C=12, d=13, E=14, F=15).         

2. Nguồn điện của đèn LED bật sáng là 5VDC và 220Vac. 
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Thay đổi mật khẩu : 
 
Tham số quản lý P48 là mật khẩu để đăng nhập tham số quản lý và tham số kỹ thuật.Khi khôi 
phục lại dữ liệu, mật khẩu cũng được khôi phục lại mặc định. 
 
Thử nghiệm motor ( động cơ) như góc ban đầu : 
Dưới chức năng quản lý, thay đổi giá trị tham số của P46 tới 2.  
Điều đó có nghĩa là thay đổi chức năng hoạt động để thử nghiệm động cơ như góc ban đầu ( 
đề nghị dò tìm mà không có tải trọng) . Góc động cơ lúc ban đầu có thể quản lý bằng bảng chỉ 
dẫn tham số SP4. Vui lòng thay đổi giá trị tham số gốc sau khi thử nghiệm góc ban đầu. 
 
1.3 CHỨC NĂNG & HOẠT ĐỘNG : 
 

1.3.1 Chức năng may thường : 

 Nhấn nút ( * hình) , biểu tượng chức năng may thường ( * hình) trên màn hình sáng đèn, có 

nghĩa là chức năng may thường đã được chọn, sau đó nhấn bàn đạp để hoạt động.  Những 

biểu tượng khác thì không sáng đèn.  

 

1.3.2 Chức năng may đơn : 

Dưới chức năng quản lý, cài đặt P46=1, có nghĩa là thay đổi chức năng hoạt động sang chức 

năng may đơn. 

Dưới chức năng may đơn, người điều khiển chỉ điều khiển tốc độ may, sau đó sẵn sàng nhấn 

bàn đạp để thao tác may.  Nếu dừng nhấn bàn đạp, hệ thống hoạt động cũng sẽ dừng và cài 

đặt vị trí dừng kim cắt chỉ tự động cũng sẽ không thực hiện. 

Khi máy xảy ra báo lỗi đồng bộ, có thể chọn sử dụng chức năng may đơn để thay thế chức 

năng may tự do. 

1.3.3 CHỨC NĂNG MAY MŨI LIÊN TỤC : 

1. Lại mũi : 

+ Bước 1 : Nhấn nút ( *hình) , biểu tượng lại mũi ( * hình) hiển thị trên màn hình bật sáng, có 

nghĩa là chức năng lại mũi đã được chọn. 

+ Bước 2 : thay đổi tham số tương ứng ( A, B và giá trị D) bằng cách nhấn (+ )và (- ) , giá trị 

dao động là 1 mũi đến 9 mũi. 

+ Bước 3 : Nhấn bàn đạp để bắt đầu may sau khi kết thúc cài đặt. 
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2. Mũi may 1 đoạn :  

 + Bước 1 : Nhấn nút (* hình)  biểu tượng lại mũi hiển thị trên màn hình sáng đèn , có nghĩa 

là chức năng lại mũi 1 đoạn đã được chọn. 

+ Bước 2 : Thay đổi tham số tương tự ( giá trị E) bằng cách nhấn (+) và (-) , giá trị dao động 

phạm vi là 0-99 mũi. 

+ Bước 3 : Nhấn bàn đạp để hoạt động. 

 

3. Mũi may 4 đoạn : 

+ Bước 1 : Nhấn nút (* hình)  biểu tượng lại mũi hiển thị trên màn hình sáng đèn , có nghĩa là 

chức năng lại mũi 1 đoạn đã được chọn.. 

+ Bước 2 : Thay đổi tham số tương tự ( E, F, G và giá trị H) bằng cách nhấn (+) và (-) , giá trị 

dao động phạm vi là 0-99 mũi. 

+ Bước 3 : Nhấn bàn đạp để hoạt động. 

 

1.3.4 Mũi may lại mũi : 

+ Bước 1 : Nhấn nút ( * hình) hoặc ( * hình) để thay đổi cài đặt lại mũi. 

Lại mũi đầu có 4 loại chức năng : 

*                            Không lại mũi đầu 

*      ( hình)           lại mũi đầu đơn 

*      ( hình)           lại mũi đầu đôi 

*      ( hình)           Lại mũi đầu 4 lần 

 

+ Bước 2 : Nhấn dừng để xác nhận, sau đó chức năng lại mũi đã được lựa chọn. 

+ Bước 3 : thay đổi tham số tương tự  ( A và giá trị B) bằng cách nhấn (+) và (-) . giá trị dao 

động phạm vi từ 0-9 mũi. 

+ Bước 4 : Bổ sung cài đặt chức năng lại mũi, sau khi cài đặt số mũi hoàn tất. 

 

Lưu ý : Cách cài đặt lại mũi cuối tương tự như cách cài đặt lại mũi đầu căn bản. 

 

1.3.5. Cắt chỉ tự động : 

Nhấn nút (* hình) để cài đặt chức năng cắt chỉ tự động, có thể cài đặt 2 loại : cắt chỉ tự động 

hoặc không cắt chỉ tự động. Nhấn lại (* hình) , biểu tượng ( * hình) sẽ hiển thị sáng đèn 

hoặc không sáng đèn. 
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P02 Tốc độ may 

tối đa 
100~5000 3500 3500 Vòng 

P03 Độ nghiêng 
tốc độ bàn 
đạp 

0000 ~9999 6040 6040 % 

P04 Tốc độ may 
liên tục 

100~4000 3000 3000 Vòng 

P05 Tốc độ lại 
mũi đầu 

200~2200 1800 1800 Vòng 

P06 Tốc độ lại 
mũi cuối 

200~2200 1800 1800 Vòng 

P07 Tốc độ lại 
mũi không 
dừng 

200~2200 1800 1800 Vòng 

P08 Tốc độ lại 
mũi tay tối 
đa 

200~5000 4000 4000 Vòng 

P09 Tốc độ mũi 
may bù 

100~300 200 200 Vòng 

P10 Tốc độ cắt 
chỉ 

100~500 250 250 Vòng 

P11 Tùy chọn 
khởi động 
chậm 

0~1 0 0  

P12 Mũi may 
khởi động 
chậm 

0~9 2 2 mũi 

P13 Tốc độ khởi 
động chậm 

100~800 200 200 Vòng 

P14 Khởi động 
lại mũi bù 1 

0~70 24 24 Phút 

P15 Khởi động 
lại mũi bù 1 

0~70 38 20 Phút 

P16 Lại mũi cuối 
bù 1 

0~70 24 24 Phút 

P17 Lại mũi cuối 
bù 1 

0~70 38 20 Phút 

P18 Lại mũi liên 
tục bù 1 

0~70 24 24 Phút 

P19 Lại mũi liên 
tục bù 2 

0~70 38 20 phút 

P20 Điều chỉnh 
tốc độ bước 
(có sẵn trên 
bảng điều 
khiển) 

0~200 50 50 vòng 

P21 Hoàn trả cài 
đặt cho nhà 

 0 0  
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máy 
P22 Truyền động 

( truyền 
động dây đai 
/ truyền 
động trực 
tiếp) và nhấc 
chân vịt tắt / 
mở 

0-9999 0000 0001 XXX0 là 
truyền động 
dây đai. 
XXX1 là 
truyền động 
trực tiếp. 
XXX0X tắt 
nhấc chân 
vịt. XXX1X 
nhấc chân 
vịt mở 

 
Khôi phục thông số mặc định: 

Nhập thông số kỹ thuật và thay thế 2 số cuối cùng của P21 với 88 , sau đó bấm nút P trên 

bảng điều khiển, thông số mặc định sẽ khôi phục lại. ( Sau khi khôi phục lại giá trị thông số 

mặc định của P21 sẽ tìm lại được như giá trị lúc ban đầu). 

 

 

Cài đặt khởi động chậm : 

Nhập thông số kỹ thuật, cài đặt thông số cuối của P11 là 1, khởi động chậm bắt đầu. 

1.2.3 CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ : 

Ở chế độ này, thông số đa dạng có thể cài đặt thường xuyên mỗi loại cần thiết để hệ thống 

servo có thể chạy bình thường ở mỗi máy. Thông số kỹ thuật cài đặt như sau : 

+ Bước 1 : Dưới chế độ hoạt động, nhấn ( hình) và ( hình) để kích hoạt chức năng quản lý. 

+ Bước 2 : Thay đổi bảng chỉ dẫn thông số quản lý bằng cách bấm 2 lần và ba lần nút “ + ” và 

“ -“ dưới chế độ quản lý. Chi tiết thông số kỹ thuật thể hiện ở bảng 3 . 

+ Bước 3 : Giá trị thông số có thể thay đổi bằng cách bấm 4 lần nút “+” và “-“. 

+ Bước 4 : Dưới chế độ  quản lý,  nhấn nút “P”  bảng sẽ trở về chức năng hoạt động. 

BẢNG 3 : 

  
Hiển thị Xác định 

thông số 
Phạm vi Giá trị mặc định Ghi chú 

Truyền 
động 

Dây đai 

P31 Cắt chỉ tự 
động góc 1 

100~300 185 175 Độ 

P32 Cắt chỉ tự 
động góc 2 

10~90 50 60 Độ 

P33 Cắt chỉ tự 
động góc 3 

100~300 180 150 Độ 

P34 Trì hoãn lau 0~9999 30 30 Phút 



8 

8 

chỉ 
P35 Khởi động 

thời gian 
nhấc chân 
vịt 

50~300 150 150 Phút 

P36 Mở thời gian 
nhấc chân 
vịt 

1~20 5 5 Phút 

P37 Tắt thời gian 
nhấc chân 
vịt 

1~20 6 6 Phút 

P38 Thời gian tối 
đa nhấc chân 
vịt 

2~60 20 20 Giây 

P39 Thời gian tối 
đa lại mũi 

2~60 20 20 Giây 

P40 Bắt đầu trì 
hoãn sau khi 
ngắt tín hiệu 
nhấc chân 
vịt 

0~800 200 200 Phút 

P41 Xác nhận 
thời gian 
nhấc chân 
vịt 

0~800 300 300 Phút 

P42 Thời gian 
mũi bù 

0~800 150 150 Phút 

P43 Khoảng thời 
gian thử tự 
động 

1~100 10 10 100 phút 

P44 Tự động vị 
trí kim trên 
sau khi mở 
nguồn 

0~1 1 1 Tự động vị 
trí kim trên 
sau khi mở 
nguồn 

P45 Nút lại mũi 0~1 1 1 HMI  mũi bù 
P46 Lựa chọn 

chức năng 
chạy đặc 
biệt 

0~2 0~2 0 0 : chọn hoạt 
động     

  1: Chế độ 
mũi may 
đơn  2: 

  2 : thử motor 
góc ban đầu 

 
 

     

P47 

Motor / đầu 
máy tốc độ 
chạy 

800~1200 500~2000 1000 0.001 

Lựa chọn 
ngắt điện an 

0~9999 1000 1088 Phút 
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toàn, motor 
di chuyển 
hướng dẫn 
cài đặt và bù 
trừ tốc tộ 
thay đổi cài 
đặt 

P48 Mật khẩu 0~9999 **** **** Mật khẩu có 
thể lấy từ 
nhà sản xuất  

 
1.3.6 NHẤC CHÂN VỊT : 

Nhấn nút  “   “   để cài đặt nhấc chân vịt, có 4 kiểu : không nhấc chân vịt tự động, nhấc chân 

vịt tự động sau khi cắt chỉ ( hình), nhấc chân vịt tự động khi mũi may dừng ( hình) , kiểu còn 

lại là  nhấc chân vịt tự động sau khi cắt chỉ và mũi may dừng. 

1.3.7 VỊ TRÍ DỪNG KIM 

Nhấn nút  ( hình) để cài đặt vị trí dừng kim, có thể cài đặt theo 2 kiểu : cài đặt kim trên và cài 

đặt kim dưới . Nhấn nút ( hình) lặp lại nhiều lần, đai gạt sẽ chuyển sang giữa + ( kim dưới) và 

!- ( kim trên) . Chọn cài đặt mong muốn và nhấn dừng để xác nhận, cài đặt hoàn tất vị trí dừng 

kim . 

1.3.8 LẠI MŨI VÀ MŨI BÙ : 

Nút lại mũi trên máy có thể cài đặt làm chức năng mũi bù. Có thể điều chỉnh tốc độ lại mũi và 

mũi bù. Nút bấm tương tự theo điều kiện cài đặt mũi khác nhau : 

+ Cài đặt may thường : Nhấn nút lại mũi , khi máy dừng nhấn nút mũi bù.  Mũi bù phụ 

thuộc vào điều kiện của nút cò  : bấm nút cò nữa số mũi bù, nhấn nút nhẹ nhàng và di chuyển 

sang mũi bù 1 mũi. Giữ nhấn nút để tiếp tục mũi bù theo nhu cầu. 

  

+ Cài đặt mũi may liên tục :  Với chức năng này, nút bấm chỉ có thể thực hiện với mũi bù 

.Dừng trước khi may 1 đoạn hoàn thiện , có thể điều chỉnh dừng vị trí kim trên ( nếu kim ở 

phía trên, hệ thống sẽ không đáp ứng) bằng cách nhấn nút lại mũi. Dừng sau khi may 1 đoạn 

hoàn thiện, kèm theo số mũi bù , số mũi bù phụ thuộc vào điều kiện của nút cò : nút cò : bấm 

nút cò nữa số mũi bù, nhấn nút nhẹ nhàng và di chuyển sang mũi bù 1 mũi., nhấn nút không 

di chuyển để có thể nhận ra mũi may bù tiếp tục  theo nhu cầu. 

 

 Lưu ý : Dưới bất kì chức năng may nào, nó không có sẵn nút bấm khi máy may ở chế độ 

dừng sau khi cắt chỉ tự động. 
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1.3.9 ĐIỀU CHỈNH MŨI MAY : 

Dưới đây là mẫu điều chỉnh mũi may ( khởi động lại mũi 2 lần , A = B= 4 mũi) . 

Nếu số mũi xuất hiện nhiều khác thường thì vui lòng điều chỉnh như sau : 

 

+ Mũi đầu tiên của B trở nên ngắn hơn hoặc mất đi , như hình vẽ “A”  . 

Khắc phục : thêm giá trị của P14 ( lại mũi 2 lần : thêm giá trị của P16) 

(hình) 
 
 

+ Mũi cuối của A trở nên ngắn hơn hoặc mất đi như hình “b” ,. 

Khắc phục :giảm giá trị tham số của P14 ( lại mũi cuối 2 lần : giảm giá trị tham số P16). 

 

 

(hình) 

 

 

+ Mũi đầu của may tự do trở nên ngắn hơn hoặc mất đi như hình “c”. 

Khắc phục : tăng giá trị của P15 ( lại mũi cuối 2 lần : tăng P17) 

 

 

(hình) 

 

 

 

 

Nếu số mũi  xuất hiện nhiều khác thường ở lại mũi cuối, vui lòng điều chỉnh chính xác giá trị 

tham số của P16 và P17. Nếu số mũi xuất hiện nhiều khác thường ở kiểu may “ W” , vui lòng 

điều chỉnh giá trị tham số của P18 và P19. 

 

1.3.9 MÀN HÌNH THAM SỐ : 

Dưới chế độ hoạt động, nhấn nút “P” và nút ( hình) để truy nhập chế độ màn hình. Chuyển đổi 

thông số màn hình bằng cách nhấn 3 lần “+” và “-“ . 

Thông số chi tiết thể hiện ở Bảng 4. 

 



11 

11 

BẢNG 4 : THÔNG SỐ MÀN HÌNH 

 
HIỂN THỊ 

THÔNG SỐ 
HƯỚNG DẪN 
THÔNG SỐ 

TỶ LỆ GIÁ TRỊ 
BÌNH THƯỜNG 

ĐƠN VỊ 

SP01 DC nguồn điện áp 270~350 V 
SP02 Dòng điện motor xxxx 0.01A 
SP03 Tốc độ xoay motor xxxx Vòng 
SP04 Góc motor ban đầu xxxx Độ 
SP05 Phiên bản phần 

mềm 
 Giá trị thực tế 

SP06 Motor/ đầu máy tốc 
độ chạy 

  

 
 
 
 

 
***********^^^^^^^^^^^************* 


