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АВТОМАТИЧНА ШЕВНА МАШИНА 

DUMA DM 275 
 

 

1.Инструкция за операциите на интерфейса 

1-1.Свободен шев 

Ъглов дисплей 
 

0 
 

   Избор на вида на шиене 
Free seam  Fixed stitch  sewing Pattern stitch   W sea 

Multi section 
 

 
 
 
 
 

Настройване на задната затяжка Старт на шева на 
задната затяжка 

1200 Старт на скоростта на  
задната затяжка 

Старт на задната затяжка 

L R Лява единична игла 
Дясна единична игла  

Free sewing speed 
 
Дължина на шева    Angle setting 

4.0 2200 90 

Дисплей за усилените шевове A B C D 

 3 3 3 3 
Скорост на задната 
Затяжка в края 

Край на затяжката Шев в края на 

1200 затяжката 

Скорост в края 
Край на настройванетто на затяжката 

Брой на последните шевове 1.0 CW 0 700 Превключвател 
На крайния шев 
Брой на крайните 
шевове на затяжка 

Направление на затягащите шевове  Настр. параметри  
                                                                                        Заключване на екрана 

 

 
 

 

 
 

3 

1-1-1.Свободно шиене(старт и край на настройване на затяжка) 

Ъглов дисплей 
 

0 
 

   Избор на вида на шиене 
Free seam  Fixed stitch  sewing Pattern stitch   W sea 

Multi section 
 
 
 
 
 
 

Настройване на задната затяжка Старт на шева на 
задната затяжка 

1200 Старт на скоростта на  
задната затяжка 

Старт на задната затяжка

N1
 

L R Лява единична игла 
Дясна единична игла  

Free sewing speed 
 
Дължина на шева    Angle setting 

4.0 2200 90 

Дисплей за усилените шевове A B C D 

 3 3 3 3 
Скорост на задната 
Затяжка в края 

Край на затяжката Шев в края на 

1200 затяжката 

Скорост в края 
Край на настройванетто на затяжката 

Брой на последните шевове 1.0 CW 0 700 Превключвател 
На крайния шев 
Брой на крайните 
шевове на затяжка 

Направление на затягащите шевове  Настр. параметри  
                                                                                        Заключване на екрана 
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1-2.Фиксиран шев 

Ъглов дисплей 
 

0 
 

   Избор на вида на шиене 
Free seam  Fixed stitch  sewing Pattern stitch   W sea 

Multi section 
 
 
 
 
 
 

Настройване на задната затяжка Старт на шева на 
задната затяжка 

1200 Старт на скоростта на  
задната затяжка 

Старт на задната затяжка 

L R Лява единична игла 
Дясна единична игла  

Free sewing speed 
 
Дължина на шева    Angle setting 

4.0 2200 90 

Дисплей за усилените шевове A B C D 

 3 3 3 3 
Скорост на задната 
Затяжка в края 

Край на затяжката Шев в края на 

1200 затяжката 

Скорост в края 
Край на настройванетто на затяжката 

Брой на последните шевове 1.0 CW 0 700 Превключвател 
На крайния шев 
Брой на крайните 
шевове на затяжка 

Направление на затягащите шевове  Настр. параметри  
                                                                                        Заключване на екрана 

 

 

 
 

 

 
 

 
5 

1-3.Многосекционно шиене 

Ъглов дисплей 
 

0 
 

   Избор на вида на шиене 
Free seam  Fixed stitch  sewing Pattern stitch   W sea 

Multi section 
 
 
 
 
 
 

Настройване на задната затяжка Старт на шева на 
задната затяжка 

1200 Старт на скоростта на  
задната затяжка 

Старт на задната затяжка 

L R Лява единична игла 
Дясна единична игла  

Free sewing speed 
 
Дължина на шева    Angle setting 

4.0 2200 90 

Дисплей за усилените шевове A B C D 

 3 3 3 3 
Скорост на задната 
Затяжка в края 

Край на затяжката Шев в края на 

1200 затяжката 

Скорост в края 
Край на настройванетто на затяжката 

Брой на последните шевове 1.0 CW 0 700 Превключвател 
На крайния шев 
Брой на крайните 
шевове на затяжка 

Направление на затягащите шевове  Настр. параметри  
                                                                                        Заключване на екрана 
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1-4.Модели шевове 
0 

 

 

Free seam              Fixed stitch            Multi section          Pattern stitch              W seam 
sewing 

 
 

 
 

 

 

 

Максимален брой 
1200 модели 

 

 

Избор на вида 
на модела 

 
Избраният модел е в син цвят. Натиснете превключвателя за стила на модела, 
И го дръжте продължително за да се включи настройката (картинката в дясно) 

1-5. W шев 
Ъглов дисплей 

0 

W seam save 

Free seam               Fixed stitch             Multi section           Pattern stitch               W seam W W segment number setting reset
 

sewing 

 
1 99 

 

Дължина на норм.бод W W seam setting 
W seam setting pin number 

Скорост на свободно шиене 
A 1 - 15 

Настройка на параметрите B 1 - 15
 

на многосекционно шиене 
C 1 - 15

 

4.0    2200 D 1 - 15 

Завършващи бодове на задната затяжка 

Направление на задната затяжка 
Брой на шевовете на 
задната затяжка   
Скорост на задната 
затяжка 0 700   

Превключвател на 
затяжката 

                    7 

2.Настройване на параметрите 
2-1.Настройване на началото на задната затяжка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2.Настройване на движението в края на затяжката 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-3.Бутон A 
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2-4.Бутон B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-5.Рязане 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-6.Притискач на крачето 
 

 

 

 

 

 

9 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

 

 

Избор на функция 

 

 

0-6 

 

 

5 

1：Половин бод；2.Цял бод 
3.Продължителен коригиращ половин бод 
4. Продължителен коригиращ цял бод 
5.Обръщаща функция на шиене 
6.Уплътнителна функция 

Настройване дължината 
на компенсиращия бод 0-6.0 3.0 

 

Настройване посоката на 
компенсиращия бод 

Forward 
reverse Forward 

Forward - напред          
Reverse - назад 

Ръчно настройване 
плътността на шева  

0-6.0 3.6 
 

 

 
 

Pattern seam mode setting Save 

NO.0 Stitch numbers Repeat times Stitches length 

one 1 5 3 

two 
   

three    

four    

five    

six    

seven    

eignt    

nine    

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Избор на старта на 
задната затяжка 

 
0/1 

 
1 

0: Ръчно: определя се с педала за старт и 
спиране 
1: Автоматично: натискате педала и задната 
затяжка се изпълнява 

 

Избор на режима 
на работа след 
задната затяжка 

 

 

CON/STP 

 

 

STP 

CON: След завършване на задната затяжка 
автоматично започва шиенето на 
следващата секция 

STP: Автоматично спира работа след 
завършването на шевовете на задната 
затяжка 

Брой начални затягащи 
шевове A 

0-15 3 
 

Брой начални затягащи 
шевове B 0-15 3 

 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Настройване на 
тангентната изходна 
функция 

ON/OFF ON 
 

Тангентно време на 
работа 

20-400 200 
 

Скорост на подаване 20-400 300 
 

Ъгъл на потапяне 0-1439 860 
 

Тангентен първи ъгъл на 
прибиране 

0-1439 150 
 

Скорост на изтегляне на 
първата тангента 20-400 200 

 

Скорост на изтегляне на 
втората тангента 

20-400 150 
 

1 тангентна дистанция 0-300 215 
 

1 дистанция на отстъпа 0-300 150 
 

Тангентно стъпково 
време за отстъпване 0-500 100 

 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

 
Избор на режим в 
края на затяжката 

 

0/1 

 

1 

0: Автоматично- натискането на педала води 
до автоматично изпълнение 
1: Ръчно – пускането и спирането на затяжката 
се извършва чрез педала 

Брой крайни затягащи 
шевове C 

0-15 3  

Брой крайни затягащи 
шевове D 

0-15 3  

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

 

 

Избор на функция 

 

 

0-6 
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1：Половин бод；2.Цял бод 
3.Продължителен коригиращ половин бод 
4. Продължителен коригиращ цял бод 
5.Обръщаща функция на шиене 
6.Уплътнителна функция 

Настройване дължината 
на компенсиращия бод 0-6.0 3.0 

 

Настройване посоката на 
компенсиращия бод 

Forward 
reverse Forward 

Forward - напред          
Reverse - назад 

Ръчно настройване 
плътността на шева  

0-6.0 3.6 
 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Максимална височина 
на вдигане 

0-180 150 
 

Височина на крачето в 
средно положение 

0-80 50 
 

 



2-7.Притискаща линия 
 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Настройване на 
усилието на притискане 0-11 3 

 

Начален ъгъл на 
притискане 

10-359 100 
 

краен ъгъл на 
притискане 

10-359 270 
 

Време за 
издърпване/почистване 

10-990 30 
 

Забавяне на 
издърпване/почистване 

0-990 5 
 

2-8.Освобождаване на конеца 
 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Начален ъгъл на 
освобождаване 

10-359 180 
 

Краен ъгъл на 
освобождаване 10-359 359 

 

Настройване на силата 
на осводождаване 0-80 30 

 

2-9.Функция на притискача на крачето 
 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Време за спускане 
накрачето 10-990 150 

 

Настройване на 
осводождаването на 
конеца 

0-1 1 
0：close 
1：open when lifting the presser foot 

2-10.Стъпка A

2-11.Скорост 
 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Скорост на притискача 
на крачето 20-400 150 

 

Скорост на 
позициониране 100-500 200 

 

Скорост на рязане 100-500 200 
 

Лимит на ръчната 
скорост на обръщане 30-3200 0 

 

2-12.Мотор на главния вал 
 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Коригиращ ъгъл 
на главния мотор 

0-720 100 
 

Функция за обръщане 
на шиенето след рязане 

ON/OFF ON 
ON - включена      
OFF - изключена 

Регулиране на ъгъла на 
обръщане след рязане 

40-200 160 
 

Автоматично вдигане на 
иглата при включване 

0-1 0 
0：Не се вдига 
 1：Винаги се вдига 

Усилие при междинно 
спиране 

1-45 16 
 

Спиране след рязането 
10-50 20 

 

Избор на положението 
на иглата след спиарне 

U/D D 
U：Горно положение 
D：Долно положение 

2-13.Ъглов шев 

2-14.Плавен старт 
 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Плавен старт ON/OFF OFF 
ON：Включен 
OFF：Изключен 

Скорост на плавния старт 
200-1500 400 

 

Шевове за плавен старт 1-99 2 
 

2-15.Екран 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Яркост по време на 
работа 10-100 80 

 

Яркост на заключен 
екран 

10-30 1 
 

Време до изключването 
на екрана 

0-999 60 
 

2-16.Език 
 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Настройване на езика 
中文 
English 中文 

 

2-17.Предпазване 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Коригиращ ъгъл на 
стъпковия мотор за 
обратно шиене 

0-100 50 
 

Компенсиране на шева 0-100 50 
 

Компенсиране на задния 
шев 0-100 50 

 

Компенстране на 
подкрепящия шев 0-200 190 
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2-18.Защитен превключвател (лампа)

                                                                               11 

 

2-21.Ссистемна информация 

12 

2-24.Мулти-медия 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Защитна лампа на 
главата 0-2 2 

0：Изключена 1: Свети при положителен 
сигнал 2： Свети при отрицателен сигнал 

2-19.Контролер на скоростта 
 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Регулиране на 
ускоряващия момент 

10-100 80 
 

 
 

Вдигане на крачето, 
когато се натисне 
педала 

 

 
0-2 

 

 
1 

0：Изключено 
1：Крачето се вдига, когато педала е натиснат 
наполовина 
2：Крачето се вдига при пълно натискане 

на педала 

Настройване на 
функциите при 
натискане напред 

30-1000 520  

Педал назад за средна 
позиция 30-1000 420 

 

Педална функция за 
вдигане на крачето 

30-1000 270  

Педална позиция за 
рязане 

30-1000 130  

Време на забавяне за 
обръщане на педала 10-900 200  

Стойност на 
контролера 

0-950 328 
 

2-20.Електронна подложка за крачето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-22.Тестване 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Тестване ON/OFF OFF 
 

   
 

 
   

2-23.Стойности пр стоп позиция

 

 

 

2-25.Изисква се парола за следващите параметри 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Настройки на двигателя на 
горния вал 

   

Настройване на реверсния 
стпков мотор 

   

Настройване на стпковия 
мотор за рязане 

   

Парола    

Лимит на скоростта на 
главния мотор 

   

Лимит на дължмната на 
шева 

   

2-25-1.Мотор на горния вал 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Горно позициониране на 
иглата 0-1439 0 

 

Долно позициониране 
на иглата 

0-1439 750 
 

Бързо вдигане на иглата 
0-1439 350 

 

Бързо спускане на иглата 
0-1439 750 

 

                         
                                        13                                                                            14                                                                           15 
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Параметър Обхват Заводска Описание 

Защитен првевлючвател 
за рязането на конеца ON/OFF OFF 

ON：не се открива 
 OFF：Открива се 

Превключвател за ножа ON/OFF OFF 
ON：не се открива 
 OFF：Открива се 

Настройване на защитно 
входно напрежение 500-1023 880 

 

Време за отпускане на 
магнита 1-120 10 

 

Ляво и дясно защитно 
време на магнита 0-30 10 

 

Ляво и дясно време за 
връщане на магнита 0-300 150 

 

Настройване на ляво и 
дясно усилие на магнита 

 
0-100 

 
40 

 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Вид на ъгловия шев 0-1 0 
0：Равномерна стъпка на иглата 
1：Дълга и къса стъпка на иглата 

Режим на ъглов шев 0-1 1 
0：Контролира се с педала 
1：Автоматичен 

Разстояние между иглите 4.8-25.4 6.4 
 

Компенсиране на 
ъгловия шев 0-100 84 

 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Дисплей на скоростта на 
мотора 

 
0 

 

Стоиност на ъгъла на 
положението на иглата 

 
0 

 

Сензор за ножа  
0 

 

Сензор за позицията 
на рязане 

 
0 

 

№ на версията на 
контролната кутия 

 
275 

 

№ на миноната версия  
4 

 

№ на дисплея  
275006 

 

  
 

 

  
 

 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Видео 
   

Музика 
   

USB 
   

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Посока на въртене 
0-1 1 

0:По часовниковата стрелка 
1:Обратно на часовниковата стрелка 

Максимална сила на 
тока на главния мотор 0-20 10 

 

Блокираща скорост на 
главния мотор 0-20 10 

 

Нормална сила на тока 
за главния мотор 0-20 16 

 

Клас на енкодера 
0-1 1 

 

Стоиност на 
разстоянието между 
горно и долно 
положение на иглата 

1-1400 720 
 

 

Параметър Обхват Заводска Описание 

Начална стойност 
0-1023 600 

 

Превключвател 
ON/OFF OFF 

 

За освобождаване на 
конеца 

0-1 1 
0：Off 1
：Action 

Начална стойност на 
освобождаващия натиск 0-150 100 

 

 

Код на 
грешк
ата 

Проблем Решение 

 
E01 

 
Високо напрежение 

Изключете машината и проверете напреженито на мрежатаю дали 
съответства на указаното.                                                                           
Ако е правилно свалете контролната кутия и информирайте 
производителя 

 
E02 

 
Ниско напрежение 

Изключете машината и проверете напреженито на мрежатаю дали 
съответства на указаното.                                                                           
Ако е правилно свалете контролната кутия и информирайте 
производителя 

 
E03 

 

CPU communication 
error 

Изключете машината и проверете свързването на операционния 
панел за лоши или хлабави връзки. Поправете ги и включете 
машината. Включете машината и ако все още показва грешка 
свалете контролната кутия и информирайте производителя 

 
 
 

E05 

Свързването на 
контолата на 
скоростта е 
ненормално 

Изключете машината и проверете свързването на контролата на 
скоростта. Поправете и включете машината.  
Ако все още показва грешка свалете контролната кутия и 
информирайте производителя 

 
 
 
 
 

E07 

 

 

 

 
Моторът е блокирал 
– грешка в ротора 

Завъртете ръчното колело, и проверете да не е блокирало. Ако е, 
отстранете механичната повреда. 

Ако се върти нормално проверете енкодера и мотора за лоши 
или хлабави връзки. Ако е така – поправете ги. 

Ак оса нормални, проверете захранващото напрежение и 
дали скоростта не е  много голяма. Ако е така, 
отрегулирайте. 

Ако все още показва грешка, снемете контролната кутия и се 
обърнете в ремонтния сервиз. 

E08-0 Ненормално 
комуникиране 

 

 

 
Изключете напрежението и проверете свързването на 
стъпковия мотор. 
Ако е нормално прверере конектора на мотора за лоши или 
хлабави връзки. Ак оса ненормални поправете и включете 
машината. 
Ако все още не работи снемете мотора и информирайте 

производителя. 

 
E08-2 

Висок ток на степ 
мотора затяжка 

 
E08-4 При старт на 

стъпковия мотор за 
затяжка не може да 
намери началната 
точка 

E08-16 Висок ток на степ 
мотора за рязане 

 
E08-32 При старт на 

стъпковия мотор за 
рязане не може да 
намери началната 
точка 

 
E09 
E11 

 

Сигнал за грешка в 
позициониранетоr 

Изключете машината и проверете връзките на енкодера. 
Поправете ги ако е нужно. 

Ако са правилни  свалете контролната кутия и информирайте 
производителя 

 

Код на 
грешк
ата 

Проблем Решение 

 
E10 Защита от висока 

сила на тока на 
електромагнита 

Изключете машината и проверете свързването на електромагнита 
и дали не е счупен или повреден. 

 
E14 Сигнал за 

грешка на 
енкодера 

Изключете машината и проверете свързването на енкодера на 
мотора за лоши или хлабави връзки. Ако е така, поправете ги и 
включете машината. Ако все още не работи снемете мотора и 
информирайте производителя.  

 
E15 

Защита на 
захранващия модул 

Изключете машината и я включете отново. 
Ако все още не работи снемете контролната кутия и информирайте 
производителя. 

 
E17 

Защитната лампа за 
шиенето не е в 
нормална позиция 

Изключете машината дали главата не е отворена или лампата 
не е счупена. 

 
E20 

Моторът не 
работи при 
пускане 

Изключете машината и проверете свърването на енкодера и 
мотора. Ако е лошо или хлабаво поправете и включете 
машината. Ако все още не работи снемете контролната кутия и 
информирайте ремонтния сервиз. 

 


