
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOTOR TIẾT KIỆM ĐIỆN (600W) 
  

I. Front Panel 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  Tên Mô tả 

  
Vùng hiển thị  Hiển thị thông số hoặc cách thức hoạt động 

ִ Tăng  Lựa chọn hoặc cài đặt thông số 

� Giảm Lựa chọn hoặc cài đặt thông số 

  

II. Chế độ hiển thị của bảng Front  
a) Two buttons 

Sau khi bật nguồn, hai con trỏ xoay sẽ được hiển thị. Khi truy cập chế độ tham số, nó hiển thị chỉ 
số tham số hoặc giá trị. Sau khi cài đặt tham số, nó sẽ hiển thị trở lại con trỏ xoay tự động. 
Nếu tham số N.4 thiết lập để ON, "P" sẽ được hiển thị trên bảng bên trái, và hiển thị của bảng bên 

phải vẫn như cũ.  
Nếu cảnh báo xuất hiện, cản trở zẽ hiển thị EX (X có nghĩa là chế độ lỗi) 

b) Four buttons 

1. Sau khi bật nguồn, tốc độ cực đại sẽ được hiển thị trên màn hình. Và sau khi đăng nhập chế độ 

tham số, chuỗi tham số No hoặc giá trị sẽ được hiển thị trên màn hình. Sau khi cài đặt thông số, 

Nhấn phím “P” để trở lại hoặc nó sẽ tự động trở lại sau một vài giây. 

2. Nhấn phím “-“ hoặc phím “+” để thay đổi tốc độ cực đại. Vui lòng xem hình ảnh. 

3. Nếu 1 dấu chấm xuất hiện trên thông số bên trái, có nghĩa là motor chạy theo chiều kim đồng 

hồ, nếu không, motor chạy ngược chiều kim đồng hồ. Vui lòng tham khảo hình. 

 

 
4. Nếu dấu chấm xuất hiện trên thông số bên phải, có nghĩa là chức năng vị trí kim được mở, nếu 

không thì, chức năng vị trí kim sẽ đóng. Vui lòng tham khảo hình ảnh.  

 

Đèn LED sáng ở phía bên phải có nghĩa là ni trí kim cao hơn. Nếu không thì, có nghĩa là vị trí 
kim thấp hơn. 

5. Nếu đây là cảnh báo, ErrX (X có nghĩa là mã lỗi) sẽ xuất hiện. 

3. 0 0 0 

3 0 0 0. 



4. Thiết lập thông số như thế nào 

a. Two buttons 

Các bước Mô tả 
1 Bấm "-" cho đến khi hiển thị N.0 

2 Bấm "+”  để tăng chỉ số, sau đó chọn các tham số để được sửa đổi 

3 Bấm “-“   để hiển thị các giá trị 
4 Sử dụng "+" hoặc "-“ để thay đổi giá trị, sau đó đợi để trở lại. 
5 Sau khi thay đổi, đợi để trở lại 

Lưu ý: thiết lập tham số N6-NY, xin vui lòng liên hệ với đại lý hoặc nhà sản xuất của bạn, 
 

b. Four buttons 

Các bước Mô tả 
1 Nhấn đồng thời phím “P” và “S”, sau khi N0 hiển thị 
2 Sử dụng "+" hoặc "-“ để lựa chọn chuỗi No 

3 
Bấm phím “S” để đăng nhập thông số. Và giá trị thông số sẽ được hiển thị trên 

màn hình. 

4 Nhấn "+" hoặc "-“ để thay đổi thông số 

5 Nhấn phím “S” để trờ về theo thứ tự ko trang và thay đổi thông số khác 

6 Sau khi cài đặt, nhấn phím “P” để thoát ra hoặc đợi một vài giây để thoát tự động 

5. Thông số Bảng  
 

Index Khoảng Mặc định Mô tả 
N.1 30 ~ 90 35 Tốc độ khởi động. Tốc độ = giá trị x 10 (spm) 

N.2 05 ~ 45 30 Tốc độ tối đa. Tốc độ. Tốc độ = giá trị x 100 (spm) 

N.3 0 ~ 1 0 Needle vị trí dừng. 0: xuống; 1: lên 

N.4 OFF ~ ON OFF chức năng đầu dò. OF: đóng , ON: mở 

N.5 OFF~ ON OFF 
Động cơ đảo ngược vòng quay. OF, đóng, ON: mở. 

Chú ý: Không mở tham số nếu không kết nối đầu dò. 

N.6 10 ~ 60 30 
Tăng thời gian từ 0 tới 4500 (rpm). Giá trị lớn hơn có 

nghĩa là gia tốc nhanh hơn 

N.7 10 ~ 60 30 
Giảm thời gian từ 4500 (rpm) tới 0. Giá trị lớn hơn có 

nghĩa là sự giảm tốc độ nhanh hơn 

N.8 0 ~ 6 * cường độ phanh motor mạnh hơn  

N.9 1 ~ 24 10 Điều chỉnh vị trí trên, chỉ có hiệu lực khi N.D là 1 

N.A 1 ~ 24 10 Điều chỉnh vị trí dưới, chỉ có hiệu lực khi ND là 1 

N.B OFF~ ON OFF Chức năng khóa tốc độ. OF: đóng , ON: mở 

N.C OFF~ ON OFF 
Khi nó là ON, motor sẽ di chuyển đến vị trí cao và 

dừng tự động khi bật nguồn 

ND 1 ~ 2 * Loại đầu dò: 1. Tín hiệu đơn, 2. Tín hiệu đôi 

N.E OFF~ ON OFF 

Chức năng bàn đạp hiệu ứng . OF: đóng , ON: 

mở. Khi giá trị là ON, nếu motor dừng lại ở vị trí dưới 

, đạp bàn đạp ngược  bước sẽ chuyển vị trí lên. 



 

N.G OFF~ ON OFF 

Khi giá trị là ON, mở nguồn lại, sau khi nhấp nháy  

"IN" đã hoàn thành, tất cả các tham số sẽ được phục 

hồi 

N.H 0 ~ 9 * Loại motor (có thể không được sửa đổi) 

N.I * 26 Phiên bản phần mềm 

N.K 0 ~ 9 0 Chức năng khởi động mềm và số pin 

N.L 10 ~ 90 40 Tốc độ tối đa khởi động mềm 

N.M 05 ~ 45 45 

giới hạn tốc độ hệ thống , tốc độ motor không bao 

giờ vượt quá giá trị này . Tốc độ = giá trị x 100 

(spm) 

N.Y 10 ~ 90 60 
Dừng tốc độ. Tốc độ = giá trị x 10 (spm) 

Hiệu quả bởi kết nối đầu dò 
 

6. Bảng mã báo lỗi  
 

Mã Nguyên nhân Đo lường 

E1 
Khi Điện áp ngừng motor 

quá cao 
Kiểm tra nguồn AC 

E2 Điện áp quá thấp Kiểm tra nguồn AC 

E3 Quá tải Kiểm tra động cơ kết nối, hoặc thay thế hộp điều khiển 

E4 Lỗi bàn đạp Kiểm tra kết nối bàn đạp 

E5 Lỗi đầu dò Kiểm tra kết nối đầu dò và tín hiệu vị trí 
E6 Sảnh lỗi Kiểm tra động cơ kết nối, hoặc thay thế động cơ 

E7 Kẹt motor Kiểm tra động cơ kết nối, hoặc đầu máy 

EC 
Khi điện áp chạy motor 

quá cao 
Kiểm tra nguồn AC 

EE Lỗi công suất thấp Kiểm tra phích cắm nguồn 

EF Lỗi bộ nhớ dữ liệu Tắt nguồn, khởi động lại motor 

EG Lỗi mạch dòng điện Tắt nguồn, khởi động lại motor 

EH Lỗi vượt quá tốc độ Tắt nguồn, khởi động lại motor 

EI Lỗi động cơ ngược chiều Tắt nguồn, khởi động lại motor 

EJ Động cơ quá tải Kiểm tra xem tải của động cơ là quá nặng hay quá tải 

 7. Kiểm tra chức năng 
Nhấn "-" có thể đăng nhập chức năng kiểm tra, sử dụng “-“ để chuyển đổi các chỉ số 
No Mục Phương pháp 

A Bàn đạp  Nhấn bàn đạp, từ sau ra trước, nó sẽ là showns: B, S, L, 1 ~ 9 

B Đầu dò Xoay tay bánh xe, thanh dọc của trái và phải hiển thị tín hiệu 

C Vòng quay Xoay động cơ để giá trị 1 ~ 6 

8. Chức năng đặc biệt 
Khởi động lại phần mềm 

Trong trạng thái kiểm tra và trạng thái lỗi, nhấn “+” cho phép hộp điều khiển reset  

Tham số được khôi phục nhanh 

Sau khi công tắc nguồn mở, nhấn “+” và “-“ với nhau hơn 3 giây sẽ tự động khôi phục tham số 

và reset. 


