
HƯỚNG DẪN TIẾNG VIỆT 

GK-6800-D4 
1. BẢNG THÔNG SỐ 

No Thông 
số 

Mô tả Khoảng điều chỉnh Mặc định 

1 P-01 Khóa tốc độ 200-6500 rpm 4500 

2 P-02 Hướng quay 0: ngược 
chiều kim  

1: theo 
chiều kim 

1 

3 P-04 Tốc độ bắt đầu may 200-800 250 
4 P-05 Tăng tốc và giảm 2000-4000 3000 
5 P-06 Thiết lập các đường may 0-999 0 
6 P-10 Chạy tự động Nhấn phím S thay đổi 

0 đến 1 
0 

7 P-11 Thời gian bắt đầu nhấc chân vịt 0-2000ms 0 
8 P-12 Thời gian hạ chân vịt 1-120s 5s 
9 P-14 Giới hạn dòng điện tối đa 50-450 300 

10 P-15 Vị trí kim 1: phát hiện kim 
0: không có kim 

1 

 

2. BẢNG LỖI 

No Mô tả Cách giải quyết 
E-01 Không tìm thấy vị trí kim 1. Vô lăng không bị cứng, độ hở trong khoảng 2.5mm 

2. Công tắc kết nối không đúng 
3. Động cơ hoạt động không tốt, cần thay thế motor 
4. Đầu dò trên vô lăng bị hỏng 

E-02 Máy không chạy  1. Bộ điều khiển tốc độ không có công tắc 
2. Thanh tốc độ bị vỡ hoặc kết nối không tốt 

E-03 Động cơ hoặc dòng điện bị 
lỗi 
 

1. Công tắc kết nối bị hỏng 
2. Động cơ không hoạt động tốt 

E-04 Khóa rô-to bảo vệ Tắt bộ điều khiển, kiểm tra nếu công tắc bị lỏng, vỡ và 
bể. Thay thế bộ điều chỉnh và liên lạc với nhà sản xuất 
nếu nó không làm việc sau khi loại bỏ lỗi và khởi động 
lại 

E-07 Lỗi tín hiệu cho đầu dừng 
kim 

Kiểm tra đường liên kết giữa động cơ mã hóa hoặc tín 
hiệu đầu dò và bộ điều khiển có bị lỏng, vỡ, bễ. Thay thê 
bộ điều khiển và liện hệ nhà sản xuất nếu không hoạt 
động sau khi loại bỏ lỗi và khởi động lại 

E-08 Lỗi đọc, viết Tắt nguồn, thay thế bộ điều khiển  và liên hệ nhà máy 
nếu lỗi này vẫn xảy ra 



E-09 Tốc độ vượt quá cho phép 
Tắt nguồn điện hệ thống, mở lại sau 30 phút. Thay thế bộ 
điều chỉnh và liên lạc với nhà sản xuất nếu nó không làm 
việc sau khi loại bỏ lỗi và khởi động lại 

E-10 Lỗi đảo chiều 
E-11 Quá tải 
E-12 Lỗi mạch 
E-13 Lỗi HALL Kiểm tra đường liên kết giữa động cơ mã hóa và bộ điều 

khiển có bị lỏng, vỡ, bễ. Thay thê bộ điều khiển và liện 
hệ nhà sản xuất nếu không hoạt động sau khi loại bỏ lỗi 
và khởi động lại 

E-14 Lỗi điện áp Kiểm tra công tắc nguồn điện 
E-15 Lỗi tín hiệu bàn đạp Kiểm tra đường liên kết giữa động cơ mã hóa và bộ điều 

khiển có bị lỏng, vỡ, bễ. Thay thê bộ điều khiển và liện 
hệ nhà sản xuất nếu không hoạt động sau khi loại bỏ lỗi 
và khởi động lại 

 

Cách chuyển đổi P-01 

1. Mở công tắc nguồn, màn hình hiển thị 0 

2. Nhấn đồng thời phím P và phím  “ – “, màn hình hiển thị 0000 

3. Đổi 0000 thành 2013 và nhấn S, màn hình hiển thị P-00 

4. Nhấn “+” hiện P-01, nhấn “P” lần nữa để chỉnh tốc độ. Nhấn “+” để tăng tốc độ, nhấn “S” 

để lưu lại. 

 

Cách thay đổi khóa tốc độ loại màn hình cũ 

1. Nhấn “P” và “S” đồng thời, màn hình hiển thị 6666, chuyển thành 6668 và nhấn “S” để 

xác nhận. 

2. Màn hình hiển thị P-01, nhấn dấu “+” để chuyển thành P-02, Nhấn “S” lần nữa. Bây giờ, 

màn hình sẽ hiển thị 4500rpm, Nhấn dấu “+” để tăng tốc độ 

3. Cuối cùng, nhấn “S” xác nhận rồi ok 


