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Rozdział 1 Informacje ogólne
Dziękujemy za korzystanie z Komputerowego Systemu Sterowania Haftowania firmy DAHAO.
Zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić prawidłową i efektywną 
pracę maszyny. Ponadto instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Ostrzeżenia i zalecenia

Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, 
należy przestrzegać określonych poniżej zasad bezpieczeństwa.

Wytyczne w zakresie użytkowania

Podczas pracy nie wolno otwierać korpusu maszyny. Niektóre 
elementy znajdują się pod wysokim napięciem, więc ich dotknięcie 
może stanowić zagrożenie życia. Obracające się części mogą 
spowodować poważne obrażenia ciała.

Nie wolno wystawiać maszyny na działanie wody, wilgoci, trujących 
gazów czy innych pyłów.

Nie wolno uruchamiać lub eksploatować maszyny w warunkach 
wibracji, które mogą powodować zakłócenia w pracy maszyny.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy przestrzegać wszystkich 
ostrzeżeń i wymogów bezpieczeństwa.

Ekran LCD jest delikatnym elementem. Do dotykowej obsługi ekranu 
nie wolno używać twardego lub ostrego przedmiotu.

Należy prawidłowo włożyć dysk U, nie wciskać go. W przeciwnym 
razie interfejs USB lub dysk U może ulec uszkodzeniu.

W razie potrzeby, do niniejszej instrukcji zostanie dodany załącznik. W 
przypadku jakiejkolwiek różnicy między instrukcją a załącznikiem, w 
pierwszej kolejności ma zastosowanie załącznik.

Wytyczne w zakresie transportu i załadunku
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Podczas przenoszenia maszyny nie wolno trzymać kabla (rękoma).

Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy przestrzegać wszystkich 
ostrzeżeń i wymogów bezpieczeństwa.

Przeciążenie może spowodować poważne uszkodzenia maszyny / 
obrażenia ciała. Maszynę należy obciążać zgodnie z wytycznymi na 
pudełku.

Wytyczne w zakresie instalacji

Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego maszyny. Nie wolno 
wkładać żadnych elementów / przedmiotów do maszyny, gdyż może 
to spowodować pożar.

Należy upewnić się, że sposób montażu (kierunek instalacji) jest 
prawidłowy.

Nie wystawiać maszyny na działanie wilgoci, gazów korozyjnych, wody 
i innych materiałów łatwopalnych.

Wytyczne w zakresie połączeń kablowych

Nie wolno testować izolacji pętli zwarcia.

Nigdy nie wolno próbować podłączać przeciążonej maszyny do 
gniazda lub terminali zaciskowych.

Należy zapewnić właściwą izolację przewodów (bez względu czy są to 
przewody sygnałowe lub zasilające).

Przewody sygnałowe i zasilające powinny być rozdzielone. Nigdy nie 
wolno je łączyć ze sobą.
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Wszystkie przewody powinny być dobrze zamocowane. Nie wolno 
używać nadmiernej siły / nacisku na przewody. Upewnić się, że każdy 
punkt obrotu przewodu jest dobrze zabezpieczony. W razie potrzeby, 
dodać rury osłonowe, aby zwiększyć zdolność izolacyjną.

Maszyna powinna być właściwie (solidnie) uziemiona. Rezystancja nie 
może przekraczać 10 Ω.

Wytyczne w zakresie obsługi

Nie uruchamiać maszyny, gdy jej ruchome elementy mają uszkodzoną 
obudowę.

Gdy maszyna pracuje, nie wolno dotykać jej ruchomych elementów.

Należy upewnić się, że konfiguracja zasilania jest prawidłowa. W 
przypadku, gdy zmiana napięcia wykracza poza zakres -10%~+10%, 
należy odpowiednio ustabilizować napięcie.

W przypadku pojawienia się ostrzeżenia, należy zdiagnozować 
problem. Ponowne uruchomienie maszyny jest możliwe dopiero po 
rozwiązaniu problemu.

Przełącznik zasilania posiada funkcję zabezpieczenia nadprądowego. Po 
aktywacji wyłącznika nadprądowego, przełącznik można dezaktywować 
dopiero po 3 minutach.

Wytyczne w zakresie konserwacji i kontroli

Jeżeli konieczne jest otwarcie pokrywy maszyny, należy najpierw 
odłączyć zasilanie. Ze względu na reaktancję pojemnościową, operator 
musi odczekać 1 minutę, aż będzie mógł otworzyć pokrywę maszyny.

Obwody drukowane mogą zostać uszkodzone ładunkiem statycznym. 
Obwody drukowane mogą być demontowane tylko przez 
profesjonalny personel techniczny.

Jeżeli maszyna ma pozostać przez pewien czas w stanie nieaktywnym, 
powinna być regularnie włączana (raz na 2 lub 3 dni, za każdym razem 
na ponad godzinę).
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1.2 Główne cechy

1. Przyjazny dla użytkownika interfejs (panel dotykowy)
Dzięki zastosowaniu technologii ekranu dotykowego maszyna jest łatwa i przyjemna w 
użytkowaniu i nauce przez użytkownika. Estetyczny wyświetlacz sprawia, że codzienna praca 
staje się przyjemnością.

2. Bardzo duża objętość pamięci
W pamięci można zapisać do 100 milionów ściegów, które mogą sprostać wymaganiom 
szerokiej grupy klientów.

3. Maksymalna ilość ściegów w jednym wzorze sięga dwóch milionów
Obecnie pojedynczy wzór w systemie posiada maksymalnie 2 miliony ściegów oraz 1000 
automatycznych zmian koloru.

4. Wielozadaniowa praca równoległa i swobodne przechodzenie między 
zadaniami
Podczas haftowania można wykonywać takie czynności jak import i eksport wzorów, 
przygotowywanie wzorów oraz modyfikacja ich parametrów.

5. Przechowywanie często stosowanych parametrów i ustawień kolejności 
zmiany kolorów dla każdego wzoru
Każdy wzór zostanie zapisany wraz z jego parametrami, ustawieniami kolejności zmiany 
kolorów, w tym kolorami igielnicy. System może zapamiętać szczegóły operacyjne każdego 
wzoru. Użytkownik ma możliwość ustawienia parametrów wzoru podczas haftowania 
poprzedniego wzoru, co pozwoli zaoszczędzić czas i poprawić wydajność pracy. Ponadto, jest 
to jedna z głównych elementów skutecznego zarządzania pracy w sieci.

6. Import / eksport wzorów przez USB
Do przesyłania danych użytkownik może korzystać z dysku USB. Dysk USB obsługuje 
funkcjonalność DIR, która ułatwia zarządzanie wzorami. Dla każdego katalogu system 
obsługuje operacje na 400 wzorach / podkatalogach. Nie ma ograniczeń co do poziomu 
katalogów. Wzory można załadować w formatach podwójnych, potrójnych oraz po-X-tych.

7. Haftowanie łatkowe
Funkcja ta umożliwia ustawienie punktu łatania w pozycji kodu koloru lub kodu stopu; gdy 
maszyna wykona haftowanie do punktu łatania, zatrzyma się i wysunie ramkę do łatania. Po 
umieszczeniu łatki, użytkownik naciska przycisk start, aby umożliwić powrót ramki i 
kontynuować haftowanie.

8. Regulacja hamulca
Użytkownik może ustawić parametr hamulca tak, aby wał główny zatrzymywał się w 
prawidłowej pozycji, zgodnie z charakterystyką maszyny.

Jeżeli maszyna jest nieaktywna przez dłuższy czas, przed włączeniem 
należy dokonać jej sprawdzenia.

Wytyczne w zakresie utylizacji

Utylizacja powinna być zgodna z zasadami i przepisami określonymi 
przez krajowe normy przemysłowe w zakresie elektroniki.
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9. Zapisanie punktu startowego

Funkcja ta umożliwia zapis punktu początkowego każdego wzoru i zachowanie pracy 
użytkownika w celu ręcznego wyszukiwania punktu początkowego przy haftowaniu 
identycznego wzoru.

10.Konserwacja mechaniczna maszyny i usuwanie usterek
Funkcja ta pozwala na łatwą identyfikację usterek podczas wykonywania czynności 
konserwacyjnych maszyny poprzez: testowanie enkodera, testowanie prędkości wału 
głównego, sprawdzanie części maszyny i zatrzymywanie wału głównego w dowolnej pozycji, 
itp.

11.Obsługa wielu języków
Obecnie system obsługuje tylko język chiński i angielski; rozwijane są następujące języki: 
arabski, hiszpański, turecki, rosyjski, portugalski, francuski i wiele innych.

12.Eksport wzorów
Wzory można eksportować i zapisywać na dysku USB. Przyjęcie formatu binarnego TAJIMA 
umożliwia przesyłanie danych przez sieć WWW (inne formaty nie mogą być przesyłane 
bezpośrednio).

13.Haft powtarzalny
Użytkownik może zwiększyć wydajność haftowania poprzez zastosowanie funkcji haftu 
powtarzalnego, który może być również stosowany w przypadku haftowania cyklicznego.

14.Haft cykliczny
Dzięki tej funkcji maszyna może automatycznie powrócić do początku i ponownie 
rozpocząć ten sam haft po jednorazowym zakończeniu wzoru. Użytkownik może również 
szybko zwiększyć wydajność pracy poprzez połączenie tej funkcji ze funkcją tworzenia 
wzorów specjalnych lub funkcją haftu powtarzalnego.

15.Kompilacja wzorów
(1) Kompilacja danych wzoru w celu utworzenia nowego wzoru

Użytkownik może skompilować dowolny wzór zgodnie ze odpowiednim 
współczynnikiem powiększenia / pomniejszenia, kątem obrotu, standardowym (pełnym) 
lub częściowym powtórzeniem w celu wygenerowania nowego wzoru oraz jego zapisu 
na karcie pamięci. Nowo wygenerowany wzór można wyhaftować, wyeksportować lub 
wykonać na nim inne operacje.

(2) Kompilacja wzoru połączonego
Po ustawieniu wzoru połączonego, system może skompilować ten wzór, aby 
wygenerować nowy i zapisać go w pamięci. Nowo wygenerowany wzór można 
wyhaftować, wyeksportować lub wykonać na nim inne operacje.

16.Wzór literowy
System posiada 28 wbudowanych bibliotek czcionek. Użytkownik może tworzyć grupy 
liter oraz zmieniać ich kolejność na potrzeby różnych zadań. Tego typu operacja jest jasna 
i prosta do wykonania i zarządzania.

17.Edycja wzorów (w trakcie opracowywania)
18.Regulacja prędkości

Można wstępnie ustawić najwyższą prędkość haftowania. Podczas haftowania prędkość 
może zmieniać się automatycznie wraz ze zmianą odstępu igły.

19.Przycinanie nici
Przycinanie nici może być obsługiwane ręcznie. Maszyna może przycinać nić 
automatycznie po zakończeniu procesu haftowania lub przy zmianie koloru.

20.Wykrywanie zerwania nici
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W przypadku zerwania nici lub wyczerpania się nici szpulkowej, maszyna zatrzyma się 
wydając ostrzeżenie za pomocą wskaźnika.

21.Zmiana koloru
W punkcie zmiany koloru, użytkownik może ręcznie dokonać zmiany koloru lub 
pozwolić systemowi na automatyczną zmianę koloru zgodnie z ustawioną kolejnością.

1.3 Dane techniczne

1. Maksymalna liczba wzorów zapisanych w pamięci: 800
2. Pojemność pamięci: 100 milionów szwów
3. Rozdzielczość ekranu: 1280*800
4. Prędkość portu sieciowego: 100 Mbps
5. Obsługiwana metoda wymiany danych: dysk USB, sieć (chwilowo niedostępna)
6. Dokładność sterowania: Minimalny sterowalny odstęp pomiędzy ściegami wynosi 0,1 mm
7. Zakres ściegu: 0,1~12,7 mm
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Rozdział 2 Przewodnik po haftowaniu

2.1 Budowa i sposób użycia Panelu sterowania

I. Budowa Panelu Sterowania

 

1. Panel dotykowy

Na bazie wyświetlacza LCD o wysokiej luminancji z dotykowym ekranie ułatwiającym interakcje 
między człowiekiem a maszyną.

2. Przyciski

Za pomocą przycisków można wykonać różne czynności: rozpocząć hafciarstwo, wstrzymać 
haftowanie.

3. Główny interfejs USB

Dysk USB może być podłączony do transferu (importu / eksportu) danych.

II. Panel dotykowy

Maszyna wykorzystuje niniejszy panel dotykowy jako jednostkę wejściową. Aby wydłużyć okres 
użytkowania panelu i zachować jego wydajność, nie wolno wywierać zbyt dużego nacisku na 
ekran podczas pracy. Nie można również używać ostrych lub twardych narzędzi do klikania na 
ekranie.

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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III. Instrukcje na dysku USB

Należy zwrócić szczególną uwagę na elektrostatyczność. Należy pamiętać o rozładowaniu 
maszyny (sugerujemy dotknąć statywu lub ramy maszyny w celu rozładowania statycznego) 
przed podłączeniem / odłączeniem dysku USB.

Należy zwrócić uwagę na kierunek dysku USB przy wtyczce. Nie wyjmować dysku USB, gdy 
system ładuje dane z / do systemu. W przypadku wyjęcia dysku USB lub zaniku zasilania podczas 
importu / eksportu danych, może dojść do ich utraty. W takim przypadku należy sprawdzić 
integralność danych na dysku USB i dokonać odpowiedniej naprawy przed użyciem.

Uwaga: Podczas inicjalizacji, w przypadku zaniku zasilania lub wyjęcia dysku USB, może dojść do 
trwałego uszkodzenia dysku USB.

2.2 Ekran główny

 

Nr Ikonka Nazwa Opis Strona 
referencyjna

Awaria 
połączenia 
sieciowego 

Status sieci (brak podłączenia 

 , podłączenie  , 

pomyślna rejestracja  ) 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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1
Haft cykliczny

Zerwanie nici
Ikonka ta pojawi się, gdy maszyna 
zatrzyma się z powodu zerwania 
nici. 

2

Zarządzanie 
wzorami Ekran zarządzania wzorami 

Ustawienie 
parametrów Ekran ustawiania parametrów 

Ustawianie 
kolejności zmiany 
kolorów 

Ekran ustawienia kolejności 
zmiany kolorów 

Ekran główny Główny Ekran 

3
Obszar 
wyświetlania 
wzoru 

W tym obszarze zostanie 
wyświetlony wzór haftu. 

4

Podstawowe 
dane wzoru 

Tutaj zostaną wyświetlone 
podstawowe dane bieżącego 
wzoru. 

Wyzerowanie 
przemieszczenia 
X/Y 

Możliwość wyzerowania 
aktualnej wartość 
przemieszczenia X/Y 

Ręczne 
przycinanie nici 

Po zatrzymaniu maszyny, 
użytkownik może kliknąć ten 
przycisk w celu ręcznego 
obcięcia nici (w tym nici 
szpulkowej). 

Punkt 2.3

Ręczna regulacja 
wału głównego Punkt 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie dostępny jest haft 
cykliczny. Nacisnąć parametr 

użytkownika  lub parametr 

specjalisty  , aby przejść do 
ekranu parametryzacji, gdzie 
użytkownik może zmienić 
ustawienia haftu cyklicznego. 

Jeżeli po zatrzymaniu wał główny 
nie znajduje się we właściwej 

pozycji  , należy nacisnąć ten 
przycisk, aby odpowiednio 

ustawić wał główny  

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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5

Wybór i pozycja 
ramki 

Możliwość wybrania i 
pozycjonowania ramki 

Automatyczna 
zmiana kolorów, 
Automatyczny 
start

Jeżeli maszyna jest ustawiona na 
Automatyczną zmianę koloru, 
użytkownik powinien wcześniej 
ustawić kolejność zmiany 
kolorów.
Po naciśnięciu przez użytkownika 
przycisku startu haftowania, bez 
względu na to, gdzie aktualnie 
znajduje się igła, maszyna zmieni 
igłę zgodnie z ustawioną 
kolejnością zmiany koloru i 
rozpocznie haftowanie. Po 
napotkaniu kodu zmieniającego 
kolor, maszyna zatrzyma się 
automatycznie i przejdzie do 
wskazanej pozycji igły zgodnie z 
kolejnością automatycznego 
przełączania kolorów. Jeżeli 
maszyna jest ustawiona na 
automatyczny start, rozpocznie 
haftowanie automatycznie; jeżeli 
jest ustawiona na ręczny start, 
użytkownik musi nacisnąć 
przycisk start aby rozpocząć 
haftowanie. 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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Ręczna zmiana 
koloru, ręczne 
uruchomienie

Powrót Możliwość powrotu do 
poprzedniego ekranu 

Przyspieszenie / 
spowolnienie 
głównego wału

Możliwość ustawiania 
przyspieszenia / spowolnienia 
głównego wału. Gdy wał główny 
osiągnie najwyższą/najniższą 
prędkość, ten przycisk będzie 
niedostępny dla użytkownika. 

Bieg jałowy 
Służy do przesuwania ramki do 
wyznaczonej pozycji bez 
haftowania. 

Tryb gotowości 
do haftowania, 
Potwierdzenie 
haftowania 

Gdy maszyna jest w trybie 
gotowości, użytkownik może 
wykonać prace przygotowawcze 
do haftowania typu: wybór 
wzoru, ustawienie parametru 
skali, ustawienie powtarzalności 
itd. Kliknąć ten przycisk, aby 
dokonać potwierdzenia (maszyna 
zmieni Tryb gotowości do 

haftowania  na Tryb 
potwierdzenia haftowania 
 ). 

 

 

 ,  

 

 

W tym trybie, należy wybrać 
pozycję igły z ręczną zmianą 

kolorów ( ), aby wybrać 
pozycję igły, a następnie nacisnąć 
przycisk start aby rozpocząć 
haftowanie.
Po napotkaniu kodu 
zmieniającego kolor maszyna 
zatrzyma się automatycznie. 

Pojawia się ikona   i system 
oczekuje na ręczną zmianę 
koloru. W tym momencie, 
użytkownik musi wykonać ręczną 

zmianę kolorów ( ), aby 
przesunąć się do żądanej pozycji 
igły, a następnie nacisnąć przycisk 
startu aby rozpocząć haftowanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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6

Status 
potwierdzenia 
haftowania, 
Anulowanie 
haftowania 

Inne operacje 
funkcyjne

Nacisnąć ten przycisk, aby przejść 
do ekranu innych operacji 
funkcyjnych takich jak zapytanie 
statystyczne, ustawianie początku 
ramki, odzyskiwanie zasilania, 
ustawianie ograniczeń miękkich, 
zarządzanie uprawnieniami do 
maszyny, kalibracja ekranu 
dotykowego i zarządzanie 
czasem.

Rozdział 9

Ręczna zmiana 
koloru Punkt 2.3

Bieżąca pozycja 
igły

Liczba ta dotyczy aktualnej 
pozycji igły. 0 oznacza 
nieprawidłową pozycję igły. 

Aktualne czasy 
zmiany kolorów

Wartość początkowa to 1. Po 
rozpoczęciu haftowania wartość 
ta doda 1 przy każdym 
zakończeniu udanej zmiany 
koloru. 

 

 

Obecnie maszyna jest w Trybie 
potwierdzenia haftowania, a 
użytkownik może rozpocząć 
haftowanie w dowolnym 
momencie. Po zatrzymaniu 
maszyny, użytkownik może 
kliknąć ten przycisk i potwierdzić 
anulowanie trybu potwierdzenia 
haftowania. I maszyna przejdzie 
(powróci) z Trybu potwierdzenia 

haftowania   do Trybu 
gotowości do haftowania 
 . 

Można wykonać tą operację 
jeżeli maszyna zatrzymuje się w 

prawidłowej pozycji  . 
Należy nacisnąć przycisk, aby 
przejść do ekranu ręcznej zmiany 
kolorów gdzie użytkownik może 
kliknąć odpowiedni numer 
pozycji igły, aby dokonać zmiany 
koloru.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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7
Kolejność zmiany 
kolorów 

Kolejność ta określa sekwencję 
igieł o różnych kolorach. Ikona 
3D odnosi się do aktualnej 
pozycji igły. 

Skalowanie 
wzoru do góry

8
Ręczne 
przesuwanie 
ramki

Ramka porusza się wraz z 
przyciskami kierunkowymi. 

 

 

Możliwość skalowania wzoru w 
jego obszarze wyświetlania. 
Przytrzymać przycisk wciśnięty 
przez 2 sekundy, aby przejść do 

 .

 

Nr Ikonk
a Nazwa Opis Strona 

referencyjna

9 Lista wzorów
Wyświetlanie wzorów liczbowo 
(aby użytkownik mógł dokonać 
wyboru)

10 Poprzednia / Następna 
strona

Wyświetlanie wzorów na 
różnych stronach 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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11

Podgląd wzorów w 
pamięci

Służy do sprawdzania 
szczegółów wzoru, skalowania 
w górę/dół, przesuwania lub 
analogowego wyświetlania 
wzoru 

Wzór literowy Wzór literowy i jego 
parametryzacja 

Usuwanie wzoru Służy do usuwania wybranych 
wzorców 

Eksport wzorów Służy do przesyłania wzorów z 
pamięci na dysk USB 

Strona główna

Zarządzanie dyskiem U

Należy nacisnąć ten przycisk, 
aby przejść do ekranu 
zarządzania dyskiem U oraz 
wykonania powiązanych 
operacji. 

Inne funkcje

Służy do otwierania ekranu 
innych ekranów operacyjnych 
dot. wzorów w pamięci, np. ich 
kopiowania, usuwania, łączenia, 
edycji, itp. 

Wybór Jednokrotny/
Wielokrotny 

Możliwość przełączania się 
między wyborem 
jednokrotnym a wielokrotnym. 

Następny Przejście do następnego ekranu 
/ następnej operacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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Nr Ikonk
a Nazwa Opis Strona 

referencyjna

12

Ustawianie 
standardowych 
parametrów

Użytkownik może dostosować te 
parametry w celu uzyskania 
pożądanego efektu końcowego 
haftowania wzoru. 

Podgląd wzoru
Możliwość załadowania wybranego 
wzoru, wyświetlenia danych wzoru oraz 
utworzenia kształtu wzoru.  

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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Nr Ikonka Nazwa Opis Strona 

referencyjna

13

Bieżąca pozycja 
robocza

Tutaj można ustawić, wstawić lub 
usunąć numer igielnicy. 

Lista numerów 
zestawów 
kolorów

Możliwość wyświetlania numeru 
zestawu kolorów wzoru 

Numer i kolor 
igielnicy

Możliwość wyświetlania numeru 
igielnicy i kolorów nici w ramach 
zestawu kolorów. 

Ruch w górę 

Możliwość przejścia w górę na liście 
zmiany kolorów w celu wyboru 
danego zestawu kolorów do 
ustawienia. 

Umieszczenie 
numeru igielnicy 

Nacisnąć ten przycisk, a następnie 
numer igielnicy, aby wprowadzić go 
do aktualnej listy numerów igielnicy. 

Usunięcie 
numeru igielnicy 

Usunąć aktualny numer igielnicy z 
listy jej numerów 

Ruch w dół 

Możliwość przejścia w dół na liście 
zmiany kolorów w celu wyboru 
danego zestawu kolorów do 
ustawienia 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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2.3 Podstawowa procedura haftowania

Maszyna wykonuje haftowanie w oparciu o wzory zapisane w pamięci. Poniższy rysunek 
przedstawia podstawową procedurą haftowania

 

Obszar wyboru 
koloru dla 
numeru igielnicy

Możliwość wyboru koloru dla 
danego numeru igielnicy 

14

Powtórzenie Możliwość powtórzenia kolejności 
zmiany kolorów 

Haftowanie 
łatkowe 

Możliwość ustawienia haftowania 
łatkowego / łatkowania wzoru 

Ustawienie 
koloru igielnicy 

Możliwość ustawienia koloru 
igielnicy (z palety kolorów 
domyślnych)  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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I. Import wzorów

Użytkownik może importować wzory poprzez sieć lub z dysku USB. Tylko po wyświetleniu 

  (pomyślna rejestracja) będzie możliwe przesyłanie wzorów przez sieć. W przypadku pracy 

z dyskiem U, na ekranie zarządzania wzorami, należy nacisnąć  , aby przejść do ekranu 
zarządzania dyskiem U.

II. Wybór wzoru

Na ekranie zarządzania wzorami, użytkownik może wybrać wzór wymagany do haftowania.

III. Operacje pomocnicze

Po wybraniu wzoru do haftowania ale przed rozpoczęciem haftowania użytkownik może 
wykonać czynności pomocnicze zgodnie z wymaganiami.
 

1. Ustawienie powtarzania, obrót i skalowanie – należy nacisnąć  , aby przejść do 
ekranu zarządzania parametrami.

2. Ustawianie kolejności zmiany kolorów – nacisnąć  , aby przejść do ekranu 
ustawień zmiany kolorów.

3. Ustawienie haftowania łatkowego – nacisnąć  , aby przejść do ekranu 
ustawień zmian kolorów i ustawić haftowanie łatkowe dla danego wzoru zgodnie ze 
wskazaniami.

4. W przypadku zapytania o granice, biegu jałowego na granicy, konturu wzoru – nacisnąć 

 , aby wprowadzić wybór ramki i przejść do operacji pozycjonowania.
5. Lokalizacja wzoru w środku ramki – nacisnąć przycisk, aby wprowadzić wybór ramki i przejść 

do operacji pozycjonowania. Należy zwrócić uwagę, że funkcja ta ma na celu zlokalizowanie 
wzoru w środku ramki ustawionej przez miękkie ograniczenie.

6. Ustawienie haftowania cyklicznego – nacisnąć  , aby przejść do innej operacji 
funkcyjnej.

Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania parametrami. Następnie należy nacisnąć 
przycisk "Embroidery Assistant Parameters" ["Parametry – Operacje pomocnicze haftowania"] 
i ustawić haftowanie cykliczne zgodnie ze wskazówkami.

IV. Potwierdzenie haftowania

1. Po zakończeniu operacji pomocniczych, nacisnąć  , aby wyświetlić okno 

podpowiedzi, w którym użytkownik może wybrać  , aby potwierdzić i zmienić 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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  (anulować haftowanie) na   (potwierdzić haftowanie), co oznacza, że 
maszyna przyjęła Tryb gotowości do haftowania.

Jeżeli użytkownik wybierze  , maszyna pozostanie w Trybie anulowania haftowania. W 
tym czasie maszyna nie będzie działać nawet po naciśnięciu przez użytkownika przycisku 
startowego. Na ekranie pojawi się okno podpowiedzi, w którym użytkownik może 
potwierdzić haftowanie.

2. Ustawienie zmiany kolorów i trybu uruchamiania

Użytkownik może przełączać się między   (automatyczna zmiana kolorów i 

automatyczny start) i   (ręczna zmiana kolorów i ręczny start).
 
V. Obsługa ręczna

1. Ręczne przycinanie nici:

Gdy maszyna się zatrzyma, należy nacisnąć   na głównym ekranie. Wyświetli się okno 
podpowiedzi, w którym użytkownik może nacisnąć "Trim Upper&Bobbin Thread" ["Przyciąć nić 
górną i szpulową"], aby przyciąć nici lub kliknąć "Trim Bobbin Thread" ["Przyciąć nić szpulkową"], 

aby przyciąć tylko nić szpulkową. Nacisnąć  , aby zakończyć operację przycinania nici.

 

2. Ręczne przesuwanie ramki:

Gdy maszyna się zatrzyma, nacisnąć przyciski kierunkowe ( ), aby przesunąć 
ramkę w odpowiednim kierunku. Aby przesunąć ramkę w kierunku dwusiecznej kątowej, 

nacisnąć jednocześnie dwa sąsiednie przyciski.  jest przyciskiem prędkości do ręcznego 

przesuwania ramki. Nacisnąć przycisk, aby przełączać się pomiędzy  (duża prędkość) i 

 (mała prędkość).

3. Wyzerowanie współrzędnych ramki

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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Gdy maszyna się zatrzyma, należy kliknąć  , aby wyzerować przesunięcia XY wyświetlane na 
ekranie głównym. Funkcja ta może być używana do ręcznego przesuwania ramki.

4. Ręczna zmiana koloru

Gdy maszyna się zatrzyma, należy kliknąć   na ekranie głównym, aby przejść do ekranu 
ręcznej zmiany kolorów. Następnie, aby zmienić kolor, kliknąć numer igły a głowica maszyny 
automatycznie przesunie się do odpowiedniej pozycji igły.

Uwaga: jeżeli użytkownik chce automatycznie zapisać kolejność ręcznej zmiany kolorów, 
powinien ustawić ją na ekranie ręcznej zmiany kolorów.

5. Ręczna regulacja wału głównego

Zazwyczaj wał główny musi zatrzymać się pod kątem 100° przy zmianie igły / koloru, 
przesuwania ramki oraz rozpoczęcia haftowania. Gdy się tam nie znajdzie, użytkownik może 
ręcznie obrócić wał główny do kąta 100°.

Aby wykonać tę funkcję należy nacisnąć  na ekranie głównym.

Po operacji,  (poza właściwą pozycją) zmieni się na   (we właściwej pozycji).

6. Powrót do początku

Nacisnąć   na głównym ekranie, aby przejść do ekranu biegu jałowego; użytkownik 

może tu nacisnąć  , aby przesunąć ramkę z powrotem do początku.

7. Powrót do punktu zatrzymania

Nacisnąć   na głównym ekranie, aby przejść do ekranu biegu jałowego; użytkownik 

może tu nacisnąć  , aby przesunąć ramkę z powrotem do punktu zatrzymania.

8. Ustawiony bieg jałowy

Tej funkcji należy użyć po potwierdzeniu haftowania. Ustawiony bieg jałowy pozwala maszynie na 
przejście do wyznaczonej pozycji bez konieczności haftowania (zgodnie z życzeniem 
użytkownika).
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Nacisnąć  , aby ustawić bieg jałowy (do tyłu lub do przodu) na kod zmieniający kolor lub 
kod zatrzymania za pomocą jednego ściegu lub w sposób ciągły.

VI. Anulowanie haftowania

Gdy maszyna się zatrzyma, należy nacisnąć  . Wyświetli się okno podpowiedzi, gdzie 

użytkownik może wybrać  , aby zmienić   (potwierdzenie haftu) na  
(anulować potwierdzenie haftu).

 

2.4 Standardowe haftowanie, powrót i łatanie

Po ustawieniu statusu potwierdzenia haftu (wyświetla się  ), należy nacisnąć  , aby 

rozpocząć standardowe haftowanie oraz  , aby zatrzymać haftowanie w jego trakcie.

Gdy maszyna się zatrzyma, nacisnąć  w celu przesunięcia ramki z powrotem wzdłuż 
oryginalnej ścieżki haftowania: przy jednym naciśnięciu – następuje powrót o jeden ścieg; przy 
wciśniętym przycisku przez 2 sekundy – następuje powrót w sposób ciągły (nawet bez 

przytrzymywania  ). Aby zatrzymać, należy nacisnąć   ponownie.

Powrót ma na celu wykonanie łatania. Gdy maszyna przestaje powracać, należy nacisnąć  , 
aby rozpocząć normalny haftowanie.

2.5 Obsługa haftowania

Gdy maszyna się zatrzyma, nacisnąć  , aby rozpocząć haftowanie.
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Aby zatrzymać haftowanie (w jego trakcie) należy nacisnąć  .

2.6 Wykrywanie zerwania nici

W różnych trybach pracy, mają zastosowanie trzy metody wykrywania nici: typ 1 – sprężyna 
nawlekająca nić, typ 2 – koło nawijające nić oraz 3 – typ mieszany.

W przypadku sprężyny nawlekającej nić, maszyna wykrywa zerwanie nici poprzez wyszukiwanie 
połączenia sprężyny i punktu styku. W przypadku zerwania nici, sprężyna będzie zbliżać się do 
(zamykać wokół) punktu styku. W standardowych warunkach ten typ wykrywania reaguje na 
pęknięcia przedniej nici ale nie jest w stanie wykryć zużycia się nici szpulkowej. W przypadku 
zmiany nici haftowania lub zmian napięcia nici należy dostosować naprężenie pomiędzy sprężyną 
odbierającą a punktem styku. Gdy naprężenie sprężyny jest zbyt duże, włączy się fałszywy alarm; 
gdy naprężenie sprężyny jest zbyt małe, alarm się nie aktywuje.

W przypadku koła nawijającego nici, zerwanie nici określane jest poprzez wykrycie kąta koła 
nawijającego. Reaguje bardzo czule w przypadku pęknięcia przedniej nici; w większości 
przypadków zmniejszy się zużycie nici szpulkowej; system dokona oceny za pomocą metody 
statystycznej i wyśle ostrzeżenie. Mimo, że praktycznie jest w stanie uniknąć błędów pierwszego 
rodzaj, nie reaguje tak czule jak typ sprężynowy.

W przypadku metody typu mieszanego, oba typy mogą się wzajemnie uzupełniać, co zapewnia 
wrażliwy i stabilny sposób identyfikacji.

2.7. Tryb pracy

Mają zastosowanie trzy tryby pracy:

1. Tryb gotowości do haftowania   – wstępnie ustawione parametry, wybór wzorów 
haftowania oraz wykonanie innych przygotowań do haftowania.

2. Tryb zatwierdzenia haftowania   – potwierdzenie ustawień parametrów w celu 
przejścia do trybu quasi.

3. Tryb roboczy haftowania  - sam proces haftowania.
Przejście pomiędzy tymi trzema trybami roboczymi:

W trybie gotowości do haftowania (  wyświetla się na ekranie głównym), jeżeli 

użytkownik wybrał wzór i związane z nim parametry, nacisnąć  , a następnie   w 
celu potwierdzenia; system wejdzie w tryb potwierdzenia haftowania ( wyświetla się na 
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ekranie głównym). W tym czasie nacisnąć przycisk start, aby rozpocząć haftowanie podczas gdy 

maszyna jest w trybie roboczym haftowania (  wyświetla się na ekranie głównym).

W trybie roboczym haftowania (  wyświetla się na ekranie głównym), nacisnąć przycisk 
stop, aby zatrzymać haftowania i powrócić do stanu potwierdzenia, gdzie użytkownik może 
nacisnąć przycisk start ponownie, aby przejść do trybu roboczego haftowania.

W trybie potwierdzenia haftowania ( wyświetla się na ekranie głównym), nacisnąć 

 , a następnie   w celu potwierdzenia; użytkownik może wyjść z trybu 
potwierdzenia i powrócić do trybu gotowości haftowania (  wyświetla się na ekranie 
głównym).
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Rozdział 3 Zarządzanie dyskiem U
Na ekranie zarządzania dyskiem U użytkownik może importować wzory z dysku U do maszyny 
i odwrotnie. W międzyczasie użytkownik może wykonać kilka typowych czynności związanych z 
zarządzaniem tym dyskiem, takich jak kasowanie plików lub katalogów, inicjalizacja dysku itp. 
Użytkownik może zapisywać dane wzorów w katalogach dysku U w różnych formatach. System 
może odczytać wzory w następujących formatach: DSB, DST i DSZ. Dla danych wyjściowych, 
wzory zostaną zapisane na dysku U w formacie DSB.

3.1 Wybór dysku U

Jako, że system obsługuje kilka modułów pamięci masowej, użytkownik musi wybrać odpowiedni 
dysk U do pracy.

1. Należy wybrać (nacisnąć)   na ekranie zarządzania wzorami.
2. System wyświetli okno "Select U Disk" ["Wybór dysku U"], gdzie użytkownik musi wybrać 

dysk U naciskając odpowiednią ikonkę.

 

W tym oknie zostaną wyświetlone wszystkie moduły pamięci masowej. Ich informacje podane są 
w postaci graficznej (ikonka), słownej i liczbowej. Ikonka   oznacza typ modułu. Ikonka 
wskazuje na dysk U. Słowo oznacza etykietę dysku U (jeżeli dysk U nie ma etykiety, używana 
będzie litera domyślna), a numer odnosi się do cyfrowego symbolu dysku U.
 
3. Przejść do ekranu obsługi dysku U.
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N
r Ikonka Nazwa Opis

1 Lista plików Wyświetlanie plików wzorów i folderów plików na dysku U 
w postaci ikonek. Znajduje zastosowanie do wyboru plików.

2

Informacje o 
stronie Bieżący numer strony i całkowita liczba stron.

Powrót na 
wyższy poziom Powrót na wyższy poziom

3 Podstawowe 
dane wzoru Wyświetlenie podstawowych danych bieżącego wzoru

4

Podgląd wzoru
Załadowanie wybranego wzoru. Sprawdzenie 
szczegółowych informacji, powiększenie / pomniejszenie, 
przesuwanie lub analogowe wyświetlanie wzoru.

Utworzenie 
katalogu Utworzenie nowego katalogu plików

Usunięcie Usunięcie pliku lub folderów plików

Sformatowanie 
dysku U Sformatowanie dysku U 

Import wzorów Importowanie wzorów z dysku U do pamięci.
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Wyjście Zakończenie zarządzania dyskiem U. 
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3.2 Podgląd wzorów

1. Na ekranie zarządzania dyskiem U, nacisnąć wzór do podglądu.

 

Pliki wzorów i katalogi są pokazane na rysunku w formie listy. Na jednej stronie listy znajduje się 
8 elementów. Jeżeli ilość obiektów w bieżącym katalogu jest większa niż 8, obiekty będą 
wyświetlane na wielu stronach. Kliknąć przycisk aby wyszukać wzór na kolejnej stronie. Wybrany 
obiekt ma inną ramkę i inny kolor tła.

2. Nacisnąć  .
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System ładuje dane z dysku U; użytkownik może sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące 
wzoru, powiększyć / zmniejszyć wzór, dokonać przesunięcia lub analogowego wyświetlania 
wzoru. Więcej informacji można znaleźć w Punkcie 6.3.

3.3 Import wzorów

Aby zaimportować wzory z dysku U do pamięci maszyny, użytkownik musi wybrać pliki 
wzorców, które mają być zaimportowane, a następnie wprowadzić numer i nazwę wzorców, 
które mają być zapisane w pamięci.

1. Wybrać pliki wzorców na dysku U.

2. Nacisnąć   i system będzie wymagał wprowadzenia numeru wzoru i nazwy.
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3. Wprowadzić numer wzoru i nazwę do zapisania w pamięci.
 

 

System podaje najmniejszy (minimalny) dostępny numer wzoru jako wartość domyślną. 
Użytkownik może skorzystać z poniższej klawiatury w celu zmiany numeru.

4. Nacisnąć  , aby potwierdzić.

5. System zapisuje dane wzoru z dysku U do pamięci.

3.4 Obsługa katalogów

1. Wejść do katalogu:
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Kliknąć dwukrotnie ikonkę katalogu obiektów, aby do niego wejść. System załaduje listę 
elementów katalogu i odświeży ekran wyświetlacza.

2. Powrócić na wyższy poziom

Nacisnąć  , aby powrócić do katalogu wyższego poziomu i odświeżyć ekran 
wyświetlacza.

3.5 Formatowanie dysku U

1. Wybrać dysk U do formatowania.

2. Nacisnąć  , aby rozpocząć formatowanie.

 

3. Nacisnąć  , aby potwierdzić.

System rozpocznie formatowanie dysku i automatycznie powróci do ekranu zarządzania 
dyskiem U po zakończeniu formatowania.

Uwaga: system sformatuje dysk U zgodnie z formatem DOS.
 
3.6 Usuwanie obiektów z dysku U (w tym pliki i foldery 
ze wzorami)

1. Wybrać obiekty do usunięcia.

2. Nacisnąć  , aby usunąć.
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3. System poprosi użytkownika o potwierdzenie usunięcia.

 

Uwaga:
Jeżeli użytkownik chce usunąć katalog, system usunie wszystkie pliki i podkatalogi w tym katalogu. 
W przypadku opcji "Read only" ["Tylko do odczytu"] lub "U Disk Write Protection" ["Ochrona 
zapisu na dysku twardym"], plik nie będzie mógł zostać usunięty.
 
3.7 Tworzenie nowego folderu w bieżącym folderze

1. Nacisnąć  .

2. Wprowadzić nazwę nowego katalogu.
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3. Nacisnąć  .

System utworzy odpowiedni katalog na dysku U i odświeży bieżącą listę obiektów.
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Rozdział 4 Typowe parametry i kolejność 
zmiany kolorów
W tym systemie każdy wzór ma swoje własne ustawienia standardowych parametrów (jak 
powiększenie i powtórzenie) oraz kolejności zmiany kolorów. Po wybraniu nowego wzoru 
włączą się odpowiednie ustawienia standardowych parametrów i kolejności zmiany kolorów.

W tym rozdziale omówimy ustawienia najczęściej używanych parametrów i kolejności zmiany 

kolorów na ekranie ustawiania parametrów ( ) oraz na ekranie ustawiania 

kolejności zmiany kolorów igielnicy ( ).

Jako, że system ten obsługuje pracę wielozadaniową, użytkownik może w międzyczasie ustawiać i 
modyfikować standardowe parametry i kolejność zmiany kolorów wzorów, które obecnie nie są 
haftowane. Użytkownik może wykonać te czynności za pośrednictwem ekranu innych operacji 
w ramach zarządzania wzorami(zob. Rozdział 6).

4.1 Ustawianie typowych parametrów

Typowe parametry to: "Direction" ["Kierunek"], "Angle" ["Kąt"], "Scale X/Y" ["Skalowanie X/Y"], 
"Prior Mode" ["Tryb priorytetowy"] , "Rep. Mode" ["Tryb powtórzeń"], "Rep. Order" ["Kolejność 
powtórzeń"], "Rep. Times" ["Ilość powtórzeń"], and "Rep. Interval" ["Odstęp powtórzeń"]. 
Użytkownik może kontrolować efekt haftowania dostosowując te parametry.

Nacisnąć  , aby przejść do ekranu ustawień parametrów:
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Sposób ustawienia parametrów jest podobny. W tym rozdziale wyjaśniono przykładowo w jaki 
sposób ustawić "Skalowanie X/Y" oraz określono definicje innych parametrów (zob. punkt 
4.1.1.1 dot. metody ustawień).

4.1.1. Ustawienia skalowania XY

Dzięki temu parametrowi można ustawić wartości procentowe skalowania w kierunku X 
(poziomym) i Y (pionowym) czyli skalowania wzoru w górę / w dół.

 

1. Nacisnąć element funkcji "Skalowanie X/Y".
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System niezależnie wyświetli okna modyfikacji Skalowania X oraz Skalowania Y, które 
użytkownicy mogą odpowiednio ustawić.

2. Dostosowywanie Skalowania X-Y

Aby zmienić szybkość skalowania w kierunku X, użytkownik może nacisnąć klawiaturę 

numeryczną; aby anulować ostatnią wprowadzoną cyfrę – nacisnąć przycisk   i aby 

wyzerować wprowadzoną liczbę – i nacisnąć przycisk  .

 

3. Nacisnąć  , aby zapisać zmianę.
Sposób modyfikacji Skalowania Y jest taki sam jak w przypadku Skalowania X.

4.1.2. Ustawienia kąta obrotu

Odpowiednio ustawiając ten parametr, użytkownik może obracać wzorami pod określonym 
kątem.

 
 
4.1.3. Kierunek wzoru
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4.1.4. Tryb priorytetowy

Dostępne są dwa tryby: "obrót przed skalowaniem" i "skalowanie przed obrotem". Po ustawieniu 
parametrów "Scale X/Y" ["Skalowanie X/Y"] oraz "Rotate Angle" ["Kąt obrotu"], wzory będą 
najpierw obracać się, a następnie skalować góra/dół, jeżeli wybrany zostanie tryb "rotation prior to 
scaling" ["obrót przed skalowaniem"]. W przeciwnym wypadku najpierw będzie miało miejsce 
skalowanie góra/dół a następnie obrót.

4.1.5. Tryb powtórzeń

Dostępne są dwa tryby powtarzania: standardowy i częściowy.

4.1.6. Kolejność powtórzeń

Dostępne są dwa tryby: pierwszy X i pierwszy Y.

 
 
4.1.7. Liczba powtórzeń X-Y

Liczba powtórzeń X oznacza liczbę kolumn, podczas gdy liczba powtórzeń Y – liczbę wierszy; jak 
pokazano na powyższym rysunku, liczba powtórzeń X wynosi 3 a liczba powtórzeń Y wynosi 2. 
Maksymalnie można ustawić 99*99.

4.1.8. Odstęp powtórzeń X-Y

Powyższy obrazek wyjaśnia jego znaczenie.

4.2 Ustawianie kolejności zmiany kolorów
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4.2.1. Ekran zmiany kolorów

 

N
r Ikonka Nazwa Opis

1
Obszar 
wyświetlania 
wzoru 

Wyświetlanie wzoru zgodnie z ustawieniem kolejności 
zmiany kolorów w czasie rzeczywistym (do podglądu 
wyniku zmiany kolorów).

2 Podstawowe 
dane wzoru Wyświetlenie podstawowych danych wzoru.

3

Bieżąca 
pozycja 
robocza 

Użytkownik może konfigurować, wstawiać lub usunąć 
numer igielnicy w bieżącej pozycji.

Lista numerów 
zestawów 
kolorów 

Wyświetlanie numeracji zestawów kolorów.

Numer i kolor 
igielnicy 

Wyświetlanie numeru igielnicy i koloru nici każdego 
zestawu kolorów.

Ruch w górę Przejście w górę na liście zmiany kolorów w celu 
wyboru danego zestawu kolorów do ustawienia.
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W obszarze wyświetlania wzoru jest wyświetlany wzór (pod ustawieniem zmiany kolorów). Po 
zmianie kolejności zmiany kolorów, wyświetlacz odświeży się w tym samym czasie, aby pokazać 
efekt zmiany.

W obszarze wyświetlania kolejności zmiany kolorów wyświetlane są: numery zestawów, numery 
i kolory igielnic.

Wyświetlanie wzoru może odbywać się równolegle z ustawianiem, wstawianiem i usuwaniem 
numeru igielnicy, co oznacza, że użytkownik może ustawiać i zmieniać kolejność zmiany kolorów 
w trakcie wyświetlania.

4.2.2. Ustawianie kolejności zmiany kolorów

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu ustawień zmian kolorów.

2. Wprowadzić numery igielnicy (w odpowiedniej kolejności) w obszarze wyboru numerów 
igielnicy. Wyświetlanie wzoru i lista kolorów zostaną odświeżone po każdym wprowadzeniu.

Umieszczenie 
numeru 
igielnicy 

Kliknąć ten przycisk oraz numer igły, aby umieścić go na 
aktualnej liście igieł.

Usunięcie 
numeru 
igielnicy

Usunięcie numeru igły w aktualnej pozycji roboczej na 
liście igieł.
 

Ruch w dół Przejście w dół na liście zmiany kolorów w celu wyboru 
danego zestawu kolorów do ustawienia.

4
Obszar 
wyboru 
kolorów 

Wybór koloru dla numeru igielnicy do ustawienia

5

Powrót Ekran powrotu do poprzedniej operacji

Powtórzenie Powtórzenie kolejności zmiany kolorów

Haftowanie 
łatkowe Ustawienie łatkowania wzoru

 Ustawienie 
koloru igielnicy 

Wybór domyślnych kolorów (ustawienie koloru każdej 
igielnicy)

Podgląd wzoru Załadowanie wybranego wzoru, sprawdzenie danych 
wzoru oraz utworzenie ikonki wzoru

Następny Przejście do następnego ekranu / następnej operacji
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3. Nacisnąć   aby sprawdzić, czy wprowadzona kolejność zmiany koloru jest 
prawidłowa.

4. Aby zmienić numer igielnicy, należy nacisnąć  , aby przejść do elementu do 
zmiany, a następnie nacisnąć nowy numer igielnicy.

5. Aby wprowadzić nowy numer igielnicy, nacisnąć  , aby przejść do pozycji 

pod miejscem do wstawienia, a następnie  , aby wprowadzić numer igielnicy.

6. Nacisnąć  , aby usunąć numer igielnicy.

4.2.3. Ustawienie koloru igielnicy

Aby efekt wyświetlania był zbliżony do rzeczywistego efektu haftu, system pozwala na dokonanie 
ustawień dla każdej igielnicy i takie ustawienia mogą być zapisywane wraz z kolejnością zmiany 
kolorów danego wzoru.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu ustawień zmian kolorów.

2. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu ustawień kolorów igielnicy.
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45 domyślnych kolorów do wyboru na ekranie ustawień

3. Aby ustawić kolor igielnicy, najpierw należy wybrać daną igielnicę a następnie kolor spośród 
45 domyślnych zestawów kolorów. Odpowiedni kolor przycisku igielnicy zostanie 
odświeżony.

4. Nacisnąć  , aby zapisać ustawienia i powrócić do ekranu ustawień kolejności zmiany 

kolorów lub nacisnąć  - aby wyjść z ustawień bez zapisywania i powrócić do ekranu 
ustawień kolejności zmian kolorów.
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Rozdział 5 Ustawianie parametrów 
haftowania
Parametry są pogrupowane według różnych funkcji (Zob. Załącznik 1 Lista parametrów).

Należy nacisnąć  na ekranie głównym a następnie   (dla użytkownika) lub   
(dla specjalisty), aby przejść na ekran parametryzacji.

 
 
1. Po przejściu na ekran parametryzacji, użytkownik może wybrać parametr do ustawienia.
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Uwaga: numer, nazwa i aktualna wartość każdego parametru są wyświetlane w oknie listy 
parametrów.

5.1 Procedura ustawiania parametrów ogólnych

Procedura ustawiania każdego spośród parametrów ogólnych jest podobna. Aby ustawić 
wszystkie parametry, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym rozdziale.

1. Wybrać typ parametru.

Użytkownik może użyć przycisków u dołu ekranu (przycisk typu parametru oraz przycisk strony) 
w celu wyszukania parametru.

Np. jeżeli chce zmienić numer igieł, których numer parametru wynosi D01, musi nacisnąć   
w celu znalezienia parametru konfiguracji maszyny po czym wyświetli się lista jego parametrów.

 

2. Nacisnąć parametr, który ma być ustawiony i wprowadzić nową wartość za pomocą 
przycisków numerycznych.
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 3. Nacisnąć  , aby zakończyć ustawianie.

5.2 Instrukcja dotycząca niektórych funkcji parametrów 
ogólnych

Krótki opis parametrów znajduje się w Załączniku 1. W tym miejscu omówimy kilka funkcji 
najczęściej używanych w hafcie.

5.2.1. Funkcja haftowania cyklicznego

Funkcja ta ma na celu zwiększenie wydajności haftowania.
Jeżeli parametr "To Do Cyclic Emb." ["Wykonanie haftowania cyklicznego"] jest ustawiony na 
"Yes" ["Tak"], wówczas aktywowane jest haftowanie cykliczne i na ekranie głównym pojawi się 
ikonka  . Jeżeli funkcja jest aktywna, maszyna automatycznie wyhaftuje wzory ponownie, bez 
konieczności wykonywania dodatkowych operacji podczas haftowania.

Zwykle haftowaniu cyklicznemu powinny towarzyszyć haftowanie powtarzalne i specjalnie 
wykonane wzory, a parametr "Auto Origin" ["Auto Początek"] powinien być również ustawiony 
jako "Yes" ["Tak"]. W ten sposób, gdy maszyna haftuje tylną stronę tkaniny, przednią stronę można 
zamienić (ponownie umieścić) . Po wyhaftowaniu wzorów, ramka automatycznie powróci do 
punktu startowego, maszyna automatycznie ponownie zacznie haftować przednią stronę tkaniny 
a w tym czasie użytkownik może wymienić stronę tylną.

5.2.2. Regulacja hamowania (trzeba wykonać w przypadku nowej maszyny)

Funkcja ta służy dostosowaniu parametrów kontrolnych hamowania tak, aby pasowały do 
maszyn o różnych charakterystykach / parametrach mechanicznych, które również zmieniają się 
trakcie pracy maszyny. Dzięki tej funkcji części maszyny mogą lepiej współpracować z 
komputerem. Funkcja ta zależy od parametrów "Set Brake Para" ["Ustawienie parametrów 
hamulca"].

Parametr "Set Brake Para" ["Ustawienie parametrów hamulca"] służy regulacji położenia 
krańcowego wału głównego. Gdy wał główny zatrzymuje się w położeniu poniżej 100 stopni, 
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użytkownik może zwiększyć wartość tego parametru. Gdy wał często zatrzymuje się w 
położeniu powyżej 100 stopni, użytkownik może zmniejszyć wartość tego parametru. Dzięki 
temu użytkownik może wyregulować wartość tak, aby wał główny zatrzymał się blisko 100 
stopni. Wartość można ustawić w zakresie od 0 do 30.

Po ustawieniu tego parametru, użytkownik może kliknąć przycisk szybkiego dostępu do zadania 
na panelu, aby powrócić do ekranu głównego. Aby dokonać zmiany i sprawdzić efekty regulacji 

parametrów, należy nacisnąć  oraz  . Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony z efektów, 
może nacisnąć przycisk szybkiego dostępu na panelu, aby powrócić do ekranu parametryzacji, na 
którym może ponownie dokonać odpowiednich ustawień parametrów. Na końcu należy 
zamknąć ekran parametryzacji.
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Rozdział 6 Zarządzanie wzorami w pamięci
Zarządzanie wzorami w pamięci obejmuje: wybór wzorów do haftowania, ustawienia wzorów, 
zmianę wzorów i operacje przy tworzeniu wzorów.

6.1 Ekran zarządzania wzorami w pamięci i inne ekrany 
operacji wzorów w pamięci

Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

Ekran zarządzania wzorami w pamięci składa się z następujących obszarów: obszar wyświetlania 
obrazów wzorów, obszar nawigacji i paginacji, obszar informacyjny oraz obszar operacyjny 
zarządzania. Obszar wyświetlania obrazów wzorów może pokazywać maksymalnie 8 wzorów. 
Jeżeli całkowita liczba wzorów przekroczy 8, kolejne zostaną pokazane na następnych stronach. 
Obszar nawigacji i paginacji może pomóc przejść do wyznaczonej strony. Obszar operacyjny 
zarządzania służy do podglądu wzorów i ustawienia ich kolejności.
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Nacisnąć  , aby przejść do ekranu innych operacji dot. wzoru w pamięci (aby pracować na 
danym (pojedynczym) jednym wzorze, użytkownik musi najpierw wybrać dany wzór).

Nr Ikonk
a Nazwa Opis

1 Obszar wyświetlania wzoru 
Prezentacja plików wzorów w pamięci za 
pomocą ikonek. Używany głównie do dokonania 
wyboru.

2 Poprzednia / Następna 
strona 

Służy do przejścia do określonego numeru 
strony

3 Obszar informacyjny Wyświetlanie szczegółowych informacji dot. 
wybranego wzoru oraz informacje o pamięci.

4

Podgląd wzoru 
Możliwość sprawdzenia szczegółów dot. danego 
wzoru; skalowania wzoru w górę/dół, jego 
przesuwania lub tworzenia symulacji.

Wzór literowy Możliwość ustawienia haftowania literowego i 
jego parametrów.

Usuwanie wzoru Służy do usuwania wybranego wzoru.

Eksport wzorów Możliwość zapisania wzoru z pamięci na dysk U.

Strona główna

Zarządzanie dyskiem U 
Należy go nacisnąć, aby przejść do ekranu 
zarządzania dyskiem U oraz wykonania 
powiązanych operacji.

Inne operacje 
Kliknąć, aby otworzyć ekran innych operacji, 
gdzie użytkownik może wykonywać operacje 
kopiowania, usuwania, łączenia, edycji i inne.

Przełączanie: Wybór 
Jednokrotny/Wielokrotny 

Przełączanie między wyborem jednokrotnym a 
wielokrotnym.

Następny Przejście do następnego ekranu / następnej 
operacji
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Na tym ekranie należy nacisnąć daną operację, aby przejść do odpowiedniego pod-ekranu. W 
celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami. Aby 

obrócić / przejść na kolejną stronę, należy nacisnąć   lub  ; aby powrócić do ekranu 

zarządzania wzorami w pamięci – nacisnąć  .

6.2 Wybór wzoru do haftowania

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać dany wzór w obszarze wyświetlania obrazów wzorów w pamięci.

6.3 Podgląd wzorów w pamięci

Aby poznać / sprawdzić więcej szczegółów, wybrany wzór można wyświetlić na ekranie 
podglądu wzorów w pamięci.
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Nr Ikonk
a Nazwa Opis

1 Obszar 
podglądu wzoru 

Możliwość wyświetlenia wzoru z zastosowaniem 
wyznaczonej metody i prędkości

Przełącznik 
rysowania / 
wyświetlania 

Ruch w górę Możliwość przesunięcia wzoru w górę

Wyświetlanie 
krokowe 

Możliwość stopniowego rysowania wzoru (poprzez 
pojedyncze kroki)

Skalowanie w 
górę Możliwość powiększenia wzoru w obszarze podglądu

Skalowanie w 
dół Możliwość pomniejszenia wzoru w obszarze podglądu

Rzeczywiste 
wyświetlanie 

Możliwość wyświetlania wzoru w rzeczywistym wymiarze. 
Tak więc rozmiar wzoru na ekranie oznacza rzeczywisty 
rozmiar wzoru po wyhaftowaniu.

 

 

 

 

 

 

  Możliwość przełączenia między rysowaniem 
wzoru a wstrzymanie wyświetlania
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1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać wzór w obszarze wyświetlania obrazów wzorów w pamięci.

3. Nacisnąć  , aby otworzyć ekran podglądu wzorów w pamięci.

4. Nacisnąć  , aby odpowiednio określić / kontrolować wielkość 
wyświetlania wzoru.

Nacisnąć  , aby określić pozycję wyświetlania. Nacisnąć   

 , aby kontrolować prędkość wyświetlania. Nacisnąć  , aby przejść do trybu 

zatrzymania (pauzy), gdzie można wyświetlić pojedynczy krok wzoru. Nacisnąć  , aby 
ponownie wyświetlić wybrany wzór.

6.4 Import wzorów

2
Wyświetlanie do 
rozmiaru okna 

Możliwość wyświetlenia wzoru odpowiednio do wielkości 
obszaru podglądu wzorów.

Ruch w lewo Przesunięcie wzoru w lewo

Ruch w dół Przesunięcie wzoru do dołu

Ruch w prawo Przesunięcie wzoru w prawo

Zwolnienie Możliwość zmniejszenia prędkość wyświetlania wzorów

Przyśpieszenie Możliwość zwiększenia prędkość wyświetlania wzorów

Przerysowanie Możliwość ponownego wyświetlenia wybranego wzoru

Zakończenie Możliwość zakończenia operacji na ekranie podglądu 
wzorów
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Użytkownik może przesłać dane wzoru z pamięci na dysk U.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać wzory z pamięci do zaimportowania.

3. Nacisnąć  .

 

4. System wyświetli okno "Select U disk" ["Wybranie dysku U"]. Wcisnąć odpowiedni przycisk, 
aby dokonać wyboru.

 

5. Wprowadzić nazwę wzoru zapisanego na dysku U.
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System podaje najmniejszy (minimalny) dostępny numer wzoru jako wartość domyślną. 
Użytkownik może skorzystać z poniższej klawiatury w celu zmiany numeru.

 

6. Nacisnąć   na komunikacie zakończenia.

 

7. Nacisnąć  , aby powrócić do ekranu zarządzania wzorami.

6.5 Kopiowanie wzoru z pamięci

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać wzór w obszarze wyświetlania obrazów wzorów w pamięci.

3. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru operacji pamięci.
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4. Kliknąć "Copy Pattern", ["Kopiowanie wzoru"], aby przejść do ekranu operacyjnego. System 

automatycznie poda najmniejszy dostępny numer oraz domyślną nazwę wzoru. Jeżeli 

użytkownik nie chce ich zmienić, należy nacisnąć  .

5. Aby wprowadzić nowy numer wzoru, należy kliknąć "New Pattern number" ["Nowy numer 
wzoru"] i wprowadzić nowy numer w wyskakującym oknie.

 

6. Aby zmienić nazwę nowego wzoru, należy kliknąć "New Pattern name" ["Nowa nazwa 
wzoru"] i wprowadzić nową nazwę w wyskakującym oknie.

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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7. Nacisnąć  , aby skopiować wzór i powrócić do ekranu wyboru operacji na wzorze. 

Nacisnąć  , aby anulować operację na wzorze oraz powrócić do ekranu wyboru 
operacji na wzorze.

6.6 Tworzenie konturu wzoru

Dzięki tej operacji można wygenerować nowy wzór w oparciu o kontur innego wzoru.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać wzór w obszarze wyświetlania obrazów wzorów w pamięci.

3. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru operacji pamięci.

4. Nacisnąć "Create Outline Pattern" ["Utworzyć kontur wzoru"], aby przejść do ekranu 
operacyjnego.

5. Użytkownik może nacisnąć / wybrać tą opcję, aby wprowadzić nowy numer wzoru i nową 
nazwę (zamiast domyślnych).
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6. Nacisnąć  , aby utworzyć kontur wzoru i powrócić do ekranu wyboru operacji na 

wzorze. Nacisnąć  , aby zakończyć operację na wzorze oraz powrócić do ekranu 
wyboru operacji na wzorze.

6.7 Tworzenie szybkiego wzoru

Za pomocą tej funkcji można zmienić długie ściegi na krótkie, aby wyeliminować spadek 
prędkości spowodowany haftowaniem długich ściegów.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać wzór w obszarze wyświetlania obrazów wzorów w pamięci.

3. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru operacji pamięci.

4. Nacisnąć "Create High-speed Pattern" ["Utworzyć szybki wzór"], aby przejść do ekranu 
operacyjnego.

5. Użytkownik może nacisnąć / wybrać tą opcję, aby wprowadzić nowy numer wzoru i nową 
nazwę (zamiast domyślnych).

6. Nacisnąć  , aby utworzyć szybki wzór i powrócić do ekranu wyboru operacji na 

wzorze. Nacisnąć  , aby zakończyć operację na wzorze oraz powrócić do ekranu 
wyboru operacji na wzorze.

6.8 Podział wzoru

Dzięki tej operacji można podzielić jeden wzór na dwa nowe.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać wzór w obszarze wyświetlania obrazów wzorów w pamięci.

3. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru operacji pamięci.

4. Kliknąć "Divide Pattern" ["Dzielenie wzoru"], aby przejść do ekranu operacyjnego.
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5. Użytkownik może nacisnąć / wybrać tą opcję, aby wprowadzić nowy numer wzoru i nową 

nazwę (zamiast domyślnych).

6. Nacisnąć "Divide Stitch" ["Podział ściegu"], aby wprowadzić numer ściegu w miejscu podziału.

 

7. Nacisnąć  , aby podzielić wzór na dwa nowe i powrócić do ekranu wyboru operacji 

na wzorze. Nacisnąć  , aby zakończyć operację podziału i powrócić do ekranu wyboru 
operacji na wzorze.

6.9 Tworzenie wzoru z parametrami

Dzięki tej operacji można utworzyć nowy wzór z wybranego wzoru wraz z ustawieniami jego 
standardowych parametrów oraz kolejnością zmiany kolorów.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać wzór w obszarze wyświetlania obrazów wzorów w pamięci.

3. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru operacji pamięci.
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4. Nacisnąć "Create Parameter Pattern" ["Utworzyć wzór z parametrami"], aby przejść do ekranu 

operacyjnego.

 

5. Użytkownik może nacisnąć / wybrać tą opcję, aby wprowadzić nowy numer wzoru i nową 
nazwę (zamiast domyślnych).

6. Nacisnąć  , aby utworzyć wzór z parametrami i powrócić do ekranu wyboru 

operacji na wzorze. Nacisnąć  , aby zakończyć operację na wzorze oraz powrócić do 
ekranu wyboru operacji na wzorze.

6.10 Wzór mozaiki

Dzięki tej operacji można połączyć dwa wzory z jeden nowy. Odstęp wzorów oznacza odległość 
między końcem pierwszego wzoru a początkiem drugiego wzoru.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać dwa wzory do połączenia i zapisać ich numery.

3. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru operacji pamięci.

4. Kliknąć "Mosaic Pattern" ["Wzór – mozaika"], aby przejść do ekranu operacyjnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.

  | S t r o n a60



 
5. Użytkownik może nacisnąć / wybrać tą opcję, aby wprowadzić nowy numer wzoru i nową 

nazwę (zamiast domyślnych).

6. Nacisnąć "X Interval" ["Odstęp X"], aby wprowadzić wartość X. Nacisnąć "Y 
Interval" ["Odstęp Y"], aby wprowadzić wartość Y.

 

7. Nacisnąć  , aby połączyć wzory i powrócić do ekranu wyboru operacji na wzorze. 

Nacisnąć  , aby zakończyć operację łączenia i powrócić do ekranu wyboru operacji na 
wzorze.

6.11 Tworzenie wzoru łączonego

Wzór łączony oznacza zestaw składający się z kilku (mniej niż 99) wzorów z pamięci po 
ustawieniu ich parametrów. Wzór łączony jest ustawiony automatycznie jako haft ciągły. Aby 
wyhaftować wzór łączony, użytkownik musi wrócić do ekranu zarządzania wzorami w pamięci 
(po utworzeniu lub edycji wzoru połączonego), gdzie może wybrać wzór łączony, a następnie po 
potwierdzeniu haftu, nacisnąć przycisk rozpoczęcia haftowania.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Aby edytować istniejące wzory łączone, należy wybrać dany wzór łączony. Aby utworzyć 
nowy wzór łączony, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
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3. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru operacji pamięci.

4. Nacisnąć "Create Combined Pattern" ["Utworzyć wzór łączony"], aby przejść do ekranu 
operacyjnego.

Łączony identyfikator pokazuje aktualny numer wzoru oraz liczbę wzorów, z których składa 
się łączony wzór. Wyświetla się formularz "Pattern number (the total amount of 
designs)" ["Numer wzoru (całkowita liczba wzorów)"].

 

5. Ustawić parametry pierwszego wzoru, w tym numer wzoru, współczynnik skalowania, kąt 
obrotu, kierunek wzoru i tryb priorytetu. Szczegółowe informacje na temat ustawień 
znajdują się w Rozdziale 4.

6. Nacisnąć  , aby ustawić kilka wzorów do spakowania (połączenia). Następnie nacisnąć 

 , aby powrócić do zmiany parametrów wzorów łączonych.

Jeżeli bieżący wzór nie jest pierwszym wzorem łączonym, użytkownik musi ustawić odstęp 
między nim a pierwszym wzorcem. Szczegółowe informacje na temat parametrów 
wprowadzania znajdują się w Rozdziale 4.
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7. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu operacyjnego.

 

System poinformuje użytkownika o wprowadzeniu numeru nowego wzoru i jego nowej 
nazwy.
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8. Nacisnąć  , aby zapisać wzór łączony i powrócić do ekranu wyboru operacji na 

wzorze. Nacisnąć  , aby zakończyć zapisywanie i powrócić do ekranu wyboru operacji 
na wzorze.

6.12 Dopasowanie ściegu satynowego

Ta operacja ma na celu dostosowanie szerokości satyny we wzorze w zależności od potrzeb.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu zarządzania wzorami w pamięci.

2. Wybrać wzór w obszarze wyświetlania obrazów wzorów w pamięci.

3. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru operacji pamięci.

4. Nacisnąć "Satin Stitch Adjustment" ["Dopasowanie ściegu satynowego"], aby przejść do ekranu 
operacyjnego.

 

5. Użytkownik może nacisnąć / wybrać tą opcję, aby wprowadzić nowy numer wzoru i nową 
nazwę (zamiast domyślnych).

6. Nacisnąć "X Adjust Value" ["Wartość dostosowania X"] oraz "Y Adjust Value" ["Wartość 
dostosowania Y"], aby wprowadzić odpowiednio wartość.
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7. Nacisnąć  , aby dokonać regulacji ściegu satynowego i powrócić do ekranu wyboru 

operacji na wzorze. Nacisnąć  , aby zakończyć operację dopasowania i powrócić do 
ekranu wyboru operacji na wzorze.
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Rozdział 7 Operacje związane z wzorami 
liter
System może generować wzory liter w oparciu o wbudowane biblioteki czcionek.

7.1 Przejście do głównego ekranu haftowania liter

Nacisnąć   na ekranie zarządzania wzorami, aby przejść do głównego ekrany haftowania 
liter.

7.2 Wprowadzenie ciągu liter do wyhaftowania

Nacisnąć   na głównym ekranie haftowania liter, aby przejść do ekranu wprowadzania 
ciągu liter do wyhaftowania.

->
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Obszar wyświetlania znajduje się na górze strony a obszar roboczy – na dole. Po wprowadzeniu 

ciągu liter, należy nacisnąć  , aby go zapisać.

7.3 Dostosowanie wzoru liter

1. Ekran dopasowania wzoru literowego
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Na ekranie znajdują się 4 rzędy przycisków funkcyjnych, w pierwszych dwóch rzędach znajdują 
się przyciski funkcyjne obsługi pliku i widoku, w trzecim – przyciski ustawienia aranżacji liter a w 
czwartym – przyciski do ustawienia ciągu liter. Na środku ekranu znajduje się obszar 
wyświetlania wzoru literowego.

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik powinien ustawić parametry, takie jak: metodę aranżacji całości, 
kąt obrotu i odstęp między literami w ciągu liter a następnie wybrać kolejne litery, aby 
dostosować ich parametry aranżacji.

Okno wyświetlania wzoru literowego: krzyżyki w środku oznaczają współrzędne, a przecięcie – 
początek (0,0). List zostanie automatycznie ułożony wokół miejsca początkowego.

2. Przyciski do dostosowywania wybranych liter

  "Ciąg liter": edycja ciągu liter.

  "Zmiana czcionki": zmiana czcionki wybranych liter. Nacisnąć ten przycisk; wyświetli się 
okno dialogowe, w którym użytkownik może wybrać żądaną czcionkę i ją zatwierdzić.

  "Przesunięcie zmiany kolorów": ustawienie lub anulowanie przesunięcia zmiany kolorów 
przed wybraną literą.

  "Przesunięcie wyboru": wykonanie przesunięcia pomiędzy wybranymi literami. Literę 
należy najpierw wybrać (zanim zostanie edytowana). Jeżeli na literze pojawi się czerwony znak 

"+", oznacza to, że została wybrana, np.  . System wybierze domyślnie wszystkie litery. 
Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać pierwszą literę, a następnie nacisnąć go ponownie, aby wybrać 
drugą i tak dalej. Po wybraniu ostatniej litery, nacisnąć przycisk ponownie, aby wybrać wszystkie 
litery.

  "Zwiększenie szerokości": zwiększenie szerokości wybranej litery  

  "Zmniejszenie szerokości": zmniejszenie szerokości wybranej litery  

  "Zwiększenie wysokości": zwiększenie wysokości wybranej litery  

  "Zmniejszenie wysokości": zmniejszenie wysokości wybranej litery  
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  "Obrót poziomy": poziomy obrót wybranej litery.

  "Obrót pionowy": pionowy obrót wybranej litery.

  "Rotacja zgodnie z ruchem wskazówek zegara": zastosowanie litery jako punktu 
środkowego ("+" w środku litery) oraz wykonanie obrotu wybranej litery zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara.  

3. Obsługa widoku / pliku

  "Gęstość liter": dopasowanie gęstości ciągu liter. Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić 
okno dialogowe gęstości liter gdzie użytkownik może ustawić formę ściegu oraz zwiększyć lub 
zmniejszyć gęstość.

 

  "Forma ściegu": prezentacja / ukrycie formy ściegu. Ukrycie formy ściegu może poprawić 
szybkość działania.

   

  "Zwiększenie gęstości": zwiększenie gęstości ściegu satynowego utworzonego wzoru 

litery  

  "Zmniejszenie gęstości": zmniejszenie gęstości ściegu satynowego utworzonego wzoru 

litery  
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  "Lewo", "Prawo", "Góra" i "Dół": przesunięcie wzoru litery w danym 
kierunku.

  "Pomniejszanie": pomniejszanie okna wzoru litery.

  "Powiększenie": powiększenie / prezentacja szczegółów wzoru literowego.
 

  "Rzeczywisty": prezentacja wzoru literowego w rzeczywistym rozmiarze. Rozmiar wzoru 
na ekranie jest teraz równy rzeczywistemu rozmiarowi.

  "Środek": skalowanie widoku w górę / w dół, tak aby pokazać cały wzór w celu 
sprawdzenia. 

  "Zapis": zapisywanie edytowanego wzoru literowego. Po naciśnięciu tego przycisku system 
wyświetli okno, w którym użytkownik wprowadzi numer i nazwę wzoru. W zależności od 
potrzeby należy zmienić nazwę i numer wzoru (nie zaleca się zmiany numeru), a następnie 
nacisnąć przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć zapis.

  "Wyjście": wyjście z modułu "Create Letter Pattern" ["Tworzenie wzoru literowego"].

4. Przyciski do ustawienia całego układu

W przypadku zmiany parametrów dla całego układu po edycji poszczególnych liter, ich 
edytowane parametry zostaną prawdopodobnie zastąpione.

  "Poziomo": szeregowanie liter w poziomie  
Nacisnąć ten przycisk, aby przełączać się między opcjami: "poziomo", "pionowo", "łuk do góry" 
oraz "łuk do dołu". Tylko w przypadku opcji "łuk do góry" oraz "łuk do dołu", można regulować 
opcje "ustawienie kierunku litery", "zwiększenie miary łuku" oraz "zmniejszenie miary łuku".

  "Pionowo": szeregowanie liter pionowo 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.

  | S t r o n a70



 

  "Łuk do góry": szeregowanie liter po łuku wygiętym do góry  

  "Łuk do dołu": szeregowanie liter po łuku wygiętym do dołu  

  "Ustawienie kierunku łuku": gdy użytkownik uszeregowuje litery w łuku, kąt nachylenia litery 

nie zmienia się wraz z położeniem łuku, ale pozostaje stały  

  "Zwiększenie miary łuku": gdy użytkownik uszereguje litery w łuku, za pomocą tego 

przycisku można powiększyć miarę łuku odniesienia  

  "Zmniejszenie miary łuku": gdy użytkownik uszereguje litery w łuku, za pomocą tego 

przycisku można zmniejszyć miarę łuku odniesienia  
 

  "Obrót całości zgodnie z ruchem wskazówek zegara": obrót całego ciągu liter zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara  

  "Powiększenie odstępu między literami": zwiększenie odstępu między literami 

 

  "Pomniejszenie odstępu między literami": zmniejszenie odstępu między literami 
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7.4 Zapis wzoru literowego

Po zakończeniu edycji wzoru literowego, użytkownik może nacisnąć  , aby wyświetlić 
okno, w którym może wprowadzić numer wzoru i nazwę, a następnie ponownie nacisnąć 

 , aby dokonać zapisu.

 
 
Po dokonaniu zapisu, system powróci do głównego ekranu haftowania liter.

Jeżeli nie trzeba już edytować wzoru literowego, należy nacisnąć  , aby zakończyć. Pojawi 
się wówczas następujący komunikat.

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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Nacisnąć  , aby dokonać zapisu lub  , aby anulować zapis i powrócić do ekranu 
zarządzania wzorami.

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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Rozdział 8 Operacje pomocnicze
Naciskając odpowiednie przyciski poniżej, użytkownik ma do wyboru zestaw typowych operacji 
pomocniczych.

8.1 Wybór ramki

Aby przejść do ekranu wyboru ramki i pozycji, użytkownik powinien nacisnąć przycisk : 

" ".

 

Nr Ikonka Nazwa

1 Wyświetlanie zakresu wzoru

Wybór typu ramki

Pozycjonowanie wzoru do środka ramki

Ustawienie parametrów ramki

Przesunięcie ramki wzdłuż wzoru (na zewnątrz)
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8.2 Wyzerowanie przemieszczenia XY

Funkcja ta służy do wyzerowania przemieszczeń X i Y.

1. Na głównym ekranie  , należy nacisnąć  .

 

2. System ustawi aktualną wartość X/Y na 0.

Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość X/Y na głównym ekranie.

8.3 Pozycjonowanie na biegu jałowym

Operacja ta może zostać przeprowadzona jedynie przy ustawionym trybie potwierdzenia 

haftowania  .

2 Przesunięcie ramki wzdłuż wzoru (po konturze)

Zapamiętanie początku wzoru

Powrót do początku wzoru

Ręczne przesuniecie wzoru

Wyjście
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Dzięki tej funkcji można przesuwać ramkę do określonej pozycji bez haftowania w zależności od 
potrzeb użytkownika. Użytkownik może wybrać kod zmiany kolorów lub kod stopu jako 
odniesienie dla biegu jałowego do przodu (lub do tyłu).

8.3.1. Niska prędkość na biegu jałowym do przodu

1. Na głównym ekranie  , należy nacisnąć  .

2. Nacisnąć  .

(1) Nacisnąć raz x xx, aby przejść do przodu o jeden ścieg.

(2) Przytrzymać wciśnięty przycisk  przez 2 sekundy, aby przesuwanie do przodu miało 
charakter ciągły.

8.3.2. Niska prędkość na biegu jałowym do tyłu

1. Na głównym ekranie  , należy nacisnąć  .

2. Nacisnąć  .

(1) Nacisnąć raz x , aby przejść do tyłu o jeden ścieg.

(2) Przytrzymać wciśnięty przycisk   przez 2 sekundy, aby przesuwanie do tyłu miało 
charakter ciągły.

8.3.3. Wysoka prędkość na biegu jałowym do przodu

1. Na głównym ekranie  , należy nacisnąć  .

2. Nacisnąć  , aby przesuwać się do przodu z dużą prędkością.

Uwaga: metoda działania biegu jałowego do tyłu na wysokiej prędkości jest tutaj taka sama.

8.3.4. Przejście do kolejnego koloru

1. Na głównym ekranie  , należy nacisnąć  .

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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2. Nacisnąć  , aby przejść do następnego kodu zmiany kolorów.

Uwaga: metoda działania "przejścia do poprzedniego koloru" jest tutaj taka sama.
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Rozdział 9 Inne funkcje
Funkcje te wykorzystuje się podczas użytkowania maszyny, w tym podczas konserwacji maszyn, 
wyszukiwania określonych informacji technicznych czy dokonywania ustawień systemu.

Nacisnąć  , aby przejść do ekranu innych funkcji, gdzie wyświetlana jest lista przycisków 
funkcyjnych (użytkownik może je obsługiwać po naciśnięciu określonego przycisku).

 

Symbole (wyrazy) na przyciskach mogą pomóc użytkownikowi w zrozumieniu ich funkcji.

9.1 Statystyki

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu innych funkcji.

2. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu statystyk.
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Na powyższym ekranie statystyki są wyświetlane na wykresie. Jeżeli użytkownik potrzebuje 

sprawdzić szczegóły danego wzoru, należy nacisnąć  , aby przejść do 
odpowiedniego ekranu.
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Nacisnąć  , aby powrócić do ekranu statystyk. Nacisnąć  , aby usunąć informacje 

statystyczne lub  , aby powrócić.
 
9.2 Ustawienie początku ramki

Ustawienie początku ramki jest warunkiem zapisu punktu początkowego wzoru i ustawienia 
ochrony ramki przy nagłym wyłączeniu zasilania. Tak więc po wykonaniu instalacji lub konserwacji 
maszyny, konieczne jest ustawienie początku ramki.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu innych funkcji.

2. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu usuwania usterek.

 

3. Wybrać "Auto Find Origin Point" ["Automatyczne znajdowanie punktu początkowego"].

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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System automatycznie przesunie ramkę i określi początek zgodnie z wyłącznikiem krańcowym. 
Należy zatem upewnić się, że wyłącznik krańcowy został odpowiednio zainstalowany i włączony.

9.3 Język

System obsługuje następujące języki: chiński, angielski, turecki, hiszpański itd.

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu innych funkcji.

2. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu wyboru języka.

 

Wybrać żądany język; system przejdzie do głównego ekranu w wybranym języku.
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9.4 Informacje o maszynie

Procedury operacyjne:

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu innych funkcji.

2. Nacisnąć  .

 
 
Ta funkcja pomoże użytkownikowi sprawdzić informacje o oprogramowaniu maszyny. Nacisnąć 

 , aby zakończyć.

9.5 Debugowanie maszyny

  Te operacje może wykonać tylko personel techniczny; zwykłym użytkownikom nie są uprawnieni 
do wykonywania tych operacji.
Jako, że czynności te wiążą się z pewnymi pracami mechanicznymi, należy zwrócić uwagę na 
bezpieczeństwo własne, osób postronnych i sprzętu.

Funkcja usuwania usterek jest używana głównie do testowania, konserwacji i kontroli maszyny 
oaz identyfikacji i eliminacji usterek. Obejmuje (elementy funkcji są różne dla różnych modeli):
 

Ekran usuwania usterek 1 Ekran usuwania usterek 2
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9.6 Data i czas

Na ekranie daty i czasu użytkownik może sprawdzić i zmodyfikować datę i czas systemu.

Główny wał Sprawdzić enkoder optyczny

Sprawdzić prędkość obrotową wału głównego

Obrócić wał główny pod określonym kątem

Przycinanie nici Sprawdzić elektromagnes / silnik przycinania 
nici

Sprawdzić elektromagnes trzymający nić

Sprawdzić elektromagnes / silnik chwytania 
nici

Wykrywanie zerwania nici Zmienić położenie igły, kolor iglicy oraz 
ręcznie wyregulować główny wał

Elektromagnes / silnik głowicy Poruszyć w górę, w dół, wykonać 
kompleksowe sprawdzenie

Sprawdzenie parametrów sterownika Sprawdzenie parametrów osi X

Sprawdzenie parametrów osi Y

Sprawdzenie parametrów wału głównego

Zapisanie parametrów sterownika

Załadowanie parametrów sterownika

Sprawdzenie stanu czujnika Test przełącznika cięgna, ograniczenia ramki, 
początku noża, początku chwytacza nici oraz 
wskazania pozycji igły itp.

Zarządzanie płytą peryferyjną Aktualizacja płyty peryferyjnej

Aktualizacja bootloadera 

Automatyczne odnajdywanie początku 

Inne Test komunikacji zewnętrznej CAN

Test komunikacji zewnętrznej

Korekta ekranu dotykowego

Eksport / Import parametrów Import parametrów maszyny

Eksport parametrów maszyny

Inicjalizacja parametrów
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9.7 Korekta ekranu dotykowego

Po pewnym czasie jakość prezentacji ekranu dotykowego może się pogorszyć. Problem ten 
można rozwiązać poprzez korektę ekranu dotykowego. Podczas korekty należy dotknąć samego 
środka krzyżyka wyświetlanego na ekranie (w przeciwnym razie może to wpłynąć na przyszłe 
działania jednostki). Aby uniknąć problemów związanych z niewłaściwą korektą, czynność tą 
może wykonać wyłącznie upoważniona osoba (personel techniczny).

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu innych funkcji.

2. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu usuwania usterek, gdzie użytkownik powinien wybrać 
"Other" ["Inne"], aby przejść do odpowiedniego ekranu.

3. Nacisnąć "touch screen correction" ["korekta ekranu dotykowego"], aby przejść do ekranu 
korekcji.

4. Naciśnij środek krzyżyka jeden po drugim.

 

Podczas procesu korekty na ekranie pojawi się wiele krzyżyków. Użytkownik powinien nacisnąć 
ich środek. System zbiera dane tych punktów i zapisuje je jako standardowe dane do korekty.

5. System dokona korekty zgodnie ze współrzędnymi punktów naciśniętych przez użytkowników.

System zakończy korektę, a następnie automatycznie powróci do ekranu innych funkcji.
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Rozdział 10 Aktualizacja online 
oprogramowania głównego
Procedura aktualizacji:

1. Przytrzymać wciśnięty   i włączyć zasilanie.

2. Na ekranie pojawi się następujący interfejs, gdzie użytkownik powinien wybrać "update 
program" [" "aktualizuj program"].

 

3. Wybrać metodę aktualizacji   (poprzez dysk U).
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4. Gdy system wyświetli okno "Select U Disk" ["Wybór dysku U"], należy wybrać dysk docelowy 
U.

 

5. Po przejściu na ekran dysku U wybrać program do aktualizacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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6. Nacisnąć  , aby zaktualizować.

 

7. Po zakończeniu aktualizacji, system automatycznie wyświetli komunikat "update completed, if 
no others, please restart" ["aktualizacja zakończona, jeżeli nie ma innych (programów do 
aktualizacji), należy ponownie uruchomić system"], co należy dokonać.
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Rozdział 11 Aktualizacja oprogramowania w 
płycie peryferyjnej
Procedura aktualizacji:

1. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu innych funkcji.

 

2. Nacisnąć  , aby przejść do ekranu statystyk.
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3. Wybrać "peripheral board management" ["zarządzanie płytą peryferyjną"], aby przejść do 
ekranu zarządzania, gdzie użytkownik powinien wybrać "peripheral board 
update" ["aktualizacja płyty peryferyjnej"].

 

4. Nacisnąć  .
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5. Wybrać dysk U.

 

6. Wybrać program do aktualizacji i nacisnąć  .

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.

  | S t r o n a91



 

 

7. Gdy pojawi się komunikat pomyślnego zakończenia aktualizacji systemu, aktualizacja jest 
zakończona.
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Załącznik 1 – Lista parametrów

Parametry – Ogólne

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

A01 Kierunek P

A02 Obrót 0 0~89 Kąt obrotu wzoru

A03 Skale X i Y 100/100 50%~200% Współczynnik skali wzoru w kierunku X/Y

A04 Tryb 
priorytetowy Obrót Obrót, skalowanie

A05 Tryb powtórzeń Standard Standardowa część Nieużywany

A06 Kierunek 
powtórzeń Priorytet X Kierunek X, Kierunek Y

A07 Powtórzenia X i 
Y 1/1 1~99

A08 Odstęp X i Y 0,0/0,0 -999,9~+999,9
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Parametry – Operacje pomocnicze haftowania

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość

Zakres 
wartości Uwagi

B01 Auto Początek Tak Nie, Tak

B02 Cykliczne 
haftowanie Nie Nie, Tak

Czy automatycznie powtarzać haftowanie wzoru. 
Często towarzyszy wzór powtórzony lub 
specjalny.

C02 Szycie pustego 
ściegu Nie Nie, Tak

Jeżeli "Tak", maszyna pominie puste ściegi (iglica 
porusza się bez haftowania), aby uniknąć pustego 
ściegu. Jeżeli "Nie", puste ściegi nie będą pomijane.

B13
Start od tych 
samych 
kolorów

Tak Nie, Tak Czy rozpocząć zmianę koloru, gdy ostatnia igła 
jest taka sama jak poprzednia?

C04
Ręczne 
zachowanie 
koloru

Nie Nie, Tak
Jeżeli "Tak", ręczna zmiana koloru jest 
przechowywana w kolejności zmiany kolorów. Po 
zakończeniu haftowania ustawienie automatycznie 
zmieni się na "Nie".

D15
Wolny ścieg po 
haftowaniu 
łatkowym

0 0~3000

D16 Prędkość po 
łataniu 850 80~1000

B15 Widoczne tło 
haftowania Tak Nie, Tak

B18

Czy 
wyświetlanie 
wzoru w 
formacie 
TrueView

Nie Nie, Tak

C77 Filtr krótkiego 
ściegu Nie Nie, Tak

Nadaje się do maszyn szybkobieżnych z napędem 
serwo-silnikowym Dahao. Skuteczne dopiero po 
ponownym potwierdzeniu haftowania przez 
użytkownika.

C78 Długość filtru 
krótkiego ściegu 0,2 mm 0,1~0,6 mm Tak samo jak powyżej.

C79 Skok 
automatyczny Nie Nie, Tak Jak wyżej

C80
Długość ściegu, 
automatyczny 
skok

8,0 mm 6,0~12,0 mm Jak wyżej

U57
Prędkość 
szybkiego 
ściegu

1 1~10

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.

  | S t r o n a94



 
Parametry – Wykrywanie zerwania nici

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

B05 Wykrycie 
zerwania nici Tak Nie, Tak

B11
Wykrywanie 
ściegów nie 
zerwanych

8 ściegów 0~15 ściegów

B06
Zatrzymanie 
maszyny po 
wykryciu 
zerwania nici

Tak Nie, Tak

B08 Wykrycie 
zerwania nici 0 ściegów 0~7 ściegów

B09 Ścieg tylni 1 ściegów 1~9 ściegów Ile szwów należy przeszyć przed punktem 
przerwania nici?

B10 Licznik łatek Stop Bez zmian, w dół, stop

B14 Prędkość w dół 
po łataniu Nie Nie, Tak Jeżeli "Tak", wszystkie niezamknięte głowice 

łatanie.

B12
Ustawienie 
łatania na 
wszystkich 
głowicach

Nie Nie, Tak

C27
Wykrywanie 
przerwania nici 
przy skoku

Łącznik
Łącznik, płyta TBD 
(wykrywanie zerwania 
nici)

C28
Wykrywanie 
trybu zerwania 
nici

3 ściegów 1~6 ściegów

C67 Ścieg do filtru 
(zerwanie nici) 6 1~10

C68 Czułość górnej 
nici 6 1~10

C69 Czułość dolnej 
nici 6 ściegi 1~10 ściegów

C70
Filtr ściegów w 
przypadku 
górnej nici

6 ściegi 1~10 ściegów

C90
Filtr ściegów w 
przypadku 
dolnej nici

Sprężyna Sprężyna, Koło, Sprężyna + 
Koło

C91 Kąt silnika 
rozruchowego 0 0~10

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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Parametry – Ramka

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

C06 Krzywa i kąt 
ramki F6 F1~F6

B03 Przejście ramki 
po kroku Nie Nie, Tak

C15 Duża prędkość 
przesuwu ramy 16 1~30

C16 Mała prędkość 
przesuwu ramy 15 1~30

D13 Prędkość po 
przejściu ramki 16 0, 1, 2, …, 30

C72 Tryb haftowania Płaski Płaski, Tkanina, Czapka

C74 Ramka, kąt A, 
kierunek X 245 230~280

Nadaje się do maszyn 
szybkobieżnych z napędem 
serwo-silnikowym Dahao.

C75 Ramka, kąt B, 
kierunek X 245 230~280 Tak samo jak powyżej.

C76 Ramka, kąt A, 
kierunek Y 245 230~280 Tak samo jak powyżej.

C85 Ramka, kąt B, 
kierunek Y 245 230~280 Tak samo jak powyżej.

G11 Wybór ramki A Nie, Ramka do kapeluszy, J, 

G10 Ramka do 
kapeluszy J 0 Rama do odzieży A~I

G01 Rama do 
odzieży A -50 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

G02 Rama do 
odzieży B 0 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

G03 Rama do 
odzieży C 0 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

G04 Rama do 
odzieży D 0 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

G05 Rama do 
odzieży E 0 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

G06 Rama do 
odzieży F 0 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

G07 Rama do 
odzieży G 0 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

G08 Rama do 
odzieży H 0 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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G09 Rama do 
odzieży I 40 -1500~1500, 0~1500, Prostokąt, Okrąg

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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Parametr – Wał główny

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

C07 Maksymalna 
prędkość 700-850 250, 300, 350, …, 1000

C09 Minimalna 
prędkość 400 250, 300, 350, …, 600

C08
Długość ściegu 
[przesunięcie] 
(mm)

3.0 ~ 6.0 
(maszyna 
szybkobieżn
a z serwo-
nąpędem)

1,0~10,0 (typowa 
maszyna), 3,0~6,0 
(maszyna szybkobieżna z 
napędem serwo-
silnikowym Dahao0

Jeżeli długość ściegu jest dłuższa niż 
ustawiona wartość, maszyna obniży 
prędkość.

C10 Szybkość ściegu 
skokowego 500

400~750 (typowa 
maszyna), 400~1100 
(maszyna szybkobieżna z 
napędem serwo-
silnikowym Dahao0

Ustawić prędkość obrotową dla ściegu 
skokowego.

C13
Ustawienie 
prędkości 
działania

80 80, 90, …, 150

C12 Ściegi 
rozruchowe 1 ścieg 1~9 ściegów Ustawienie numer ściegu rozruchowego 

przed przyspieszeniem

D02 Przyspieszenie 
rozruchu 12 1, 2, 3, …, 30

Zwiększenie wartości, aby uzyskać większe 
przyspieszenie po naciśnięciu przycisku 
Start.

C25
Ustawienie 
parametrów 
hamulca

0 0~30

Zakres: 0~30. Gdy silnik wału głównego 
jest silnikiem elektromagnetycznym, 
wartość ta jest zazwyczaj ustawiana na 9. 
W przypadku serwomotoru parametr ten 
ustawiany jest zwykle na 5-7.

C24 Parametr silnika 
głównego 1 0~30

Parametr nie ma zastosowania, jeżeli jest 
to serwomotor. W przypadku silnika 
elektromagnetycznego należy zwiększyć 
wartość tego parametru, aby uniknąć 
wibracji wału głównego podczas 
hamowania. Zwykle jest ustawiony na 1.

D14 Stop OK przed 
drążkiem Tak Nie, Tak

D10 Wskaźnik 
indukcji AC 0 -15%~+15%

Parametr jest używany, gdy wał główny 
korzysta z silnika indukcyjnego. Jeżeli 
wartość jest nieprawidłowa, ustawiona 
prędkość obrotowa będzie inna niż 
prędkość wirtualna.

C05 Wartość dot. 
grubych tkanin 0 0~3

C26 Parametr igły w 
dole 0 0~30

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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D53
Silnik blokady 
(stebnówki) gdy 
stop

Tak Nie, Tak

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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Parametry – Przycinanie nici

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

C01 Skok i 
przycinanie 3 skoki Bez przycinania, 1~7 

skoków

C18 Długość 
przycinania 1 1~8 1 to minimalna długość, a 8 to maksymalna 

długość.

D05 Prędkość przy 
przycinaniu 80 80, 90, 100, …, 250

C20
Stebnówka 
(blokada ściegu) 
gdy przycinanie

Tak Nie, Tak

D04 Prędkość po 
przycięciu

Standard: 60 
~ 150; Poza 
zakresem: 
80; Bez 
cięcia: 80

60, 70, 80, …, 150 Parametr ustawia prędkość obrotową 
stebnówki.

C11 Powolne ściegi 
po przycięciu 2 ściegów 1~7 ściegów

C21
Długość 
stebnówki 
(mm)

0,6 0,3~1,5

C19 Numer blokada 
po przycięciu 2 0~3

Ustawienie numeru stebnówki podczas 
pociągania drążka w celu haftowania po 
ustawieniu przycinania.

D06 Obroty 
hamulca 1 1, 2

2 dla większości maszyn, 1 dla mini maszyn 
lub maszyn z serwosterowanym silnikiem 
wału głównego.

C23 Działanie po 
przycięciu Ramka Y Ramka X, Ramka Y, 

Przenoszenie igły

C22 Ramka po 
przycięciu Nie Nie, Tak

D03
Ustawienie 
parametrów 
wstrzymania 
rozruchu

0 0~3

D07 Sprawdzenie 
przycinania OK Nie Nie, Tak

D08 Kąt chwytacza 
(silnik) -100~+100

Ustawienie kąt chwytacza (silnik). Gdy 
użytkownik zwiększy wartość, kąt 
chwytacza zostanie przesunięty do tyłu.

E39
Odległość 
chwytacza 
(silnik)

70 0~180

C17 Wyłączenie 
przycinania Tak Nie, Tak

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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D48
Długość 
stebnówki 
przed 
przycinaniem

1,0 0,3~2,0

D49
Numer 
stebnówki 
przed 
przycinaniem

0 0~2

C81 Kąt startu cięcia 8 0~20 Nadaje się do maszyn używających silnika 
krokowego do przycinania nici.

C82
Regulacja kąta 
powrotu 
przycięcia

12 0~30 Tak samo jak powyżej.

C83 Kąt powrotu 
nożyc 0 0~99 Tak samo jak powyżej.

C84
Regulacja 
napięcia 
przytrzymania

1 1~3 Tak samo jak powyżej.

C85 Typ maszyny do 
przycinania 180 180, 360 Tak samo jak powyżej.

C91
regulacja 
odległości 
chwytacza

0 0~20 Tak samo jak powyżej.

C95
Prędkość przy 
pierwszym 
ściegu Przed 
przycinaniem

400 60~600

C96
Prędkość przy 
drugim ściegu 
przed 
przycinaniem

80 60~500

C93
W przypadku 
powierzchni / 
linii ścinania

Otwarty Otwarty, 1 raz, 2 razy

C94
Sposób 
zaciskania 
powierzchni 
haftu

Otwarty Otwarty, 1 raz, 2 razy

E99
Powierzchnia 
łatkowania przy 
zapełnieniu

Nie Nie, Tak

H05 Typ modułu 
przycinającego

Silnik 
krokowy

Silnik krokowy, 
elektromagnes

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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Parametry – Cekiny (do zastosowania w przypadku JF Sequin)

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

C31 400 300, 310, ..., maksymalna 
prędkość

C32 400 300, 310, ..., maksymalna 
prędkość

C33
Automatyczny 
start 
cekinowania

Nie Nie, Tak

D27 Czas 
cekinowania 3 0~15

Zakres: 0-15. W przypadku maszyny 
wykorzystującej zawór do przesuwania 
dociskacza, parametr ten jest zazwyczaj 
ustawiony na 2~3. W przypadku maszyny 
wykorzystującej silnik krokowy do 
przesuwania dociskacza, wartość ta jest 
ustawiona na 4~5.

C34
Cekinowanie 
do góry po 
zerwaniu nici

Nie Nie, Tak Służy do sterowania położeniem modułu 
do cekinowania po zerwaniu nici.

B17
Górny zawór 
przy skoku i 
braku cięcia

Tak Nie, Tak

D54 Numer silnika 
cekinowania P Brak, 1~4, 1(2~4)

Ustawienie bazy parametrów na module 
cekinowym. 2~4 średnia liczba / numer 
modułu napędzanego jednym silnikiem

D55 Ustawienie 3 
mm cekin P

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

D56 Ustawienie 4 
mm cekin P

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

D57 Ustawienie 5 
mm cekin P

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

D58 Ustawienie 6,75 
mm cekin P

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

D59 Ustawienie 9 
mm cekin P

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

C57 Kolor i rozmiar 
A cekinu P 5 mm żółty

3/4/5/6,75/9 mm żółty / 
fioletowy / niebieski / 
zielony / czerwony / złoty / 
srebrny / czarny

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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C58 Kolor i rozmiar 
B cekinu P

5 mm 
niebieski

3/4/5/6,75/9 mm żółty / 
fioletowy / niebieski / 
zielony / czerwony / złoty / 
srebrny / czarny

C59 Kolor i rozmiar 
C cekinu P

5 mm 
srebrny

3/4/5/6,75/9 mm żółty / 
fioletowy / niebieski / 
zielony / czerwony / złoty / 
srebrny / czarny

C60 Kolor i rozmiar 
D cekinu P 5 mm złoty

3/4/5/6,75/9 mm żółty / 
fioletowy / niebieski / 
zielony / czerwony / złoty / 
srebrny / czarny

D60
Numer odstępu 
/ szczeliny 
cekinu P

Nie Brak, 1, 2

C65 Czas zaworu, 
prawy cekin 0 0~5

D61 Numer silnika 
cekinowania L Brak, 1~4, 1(2~4)

Ustawienie bazy parametrów na module 
cekinowym. 2~4 średnia liczba / numer 
modułu napędzanego jednym silnikiem

D62 Ustawienie 
3mm cekin L

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

D63 Ustawienie 4 
mm cekin L

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

D64 Ustawienie 5 
mm cekin L

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

D65 Ustawienie 6,75 
mm cekin L

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

D66 Ustawienie 9 
mm cekin L

Jedna strona 6~40 
kroków; Dwie strony 
6~40 kroków

C61 Kolor i rozmiar 
A cekinu L 5 mm żółty

3/4/5/6,75/9 mm żółty / 
fioletowy / niebieski / 
zielony / czerwony / złoty / 
srebrny / czarny

C62 Kolor i rozmiar 
B cekinu L

5 mm 
niebieski

3/4/5/6,75/9 mm żółty / 
fioletowy / niebieski / 
zielony / czerwony / złoty / 
srebrny / czarny

C63 Kolor i rozmiar 
C cekinu L

5 mm 
srebrny

3/4/5/6,75/9 mm żółty / 
fioletowy / niebieski / 
zielony / czerwony / złoty / 
srebrny / czarny

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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C64 Kolor i rozmiar 
D cekinu L 5 mm złoty

3/4/5/6,75/9 mm żółty / 
fioletowy / niebieski / 
zielony / czerwony / złoty / 
srebrny / czarny

D67
Numer odstępu 
/ szczeliny 
cekinu L

Nie Brak, 1, 2

C66 Czas zaworu, 
lewy cekin 0 0~5

D98
Regulacja kąta 
startu działania 
noży L

15 0~31

D99
Regulacja kąta 
startu działania 
noży P

15 0~31

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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Parametry – Haft sznurkowy

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

D86
Haft zygzakowy 
A prawy wł. / 
wył.

Tak Tak (pierwszy ścieg), Nie

D87 Haft zygzakowy 
A lewy wł. / wył. Tak Tak (ostatni ścieg), Nie

D88
Haft zygzakowy 
A, czas 
włączenia / 
wyłączenia

2 0~90 Zasadniczo ustawienie powyżej 80

D90 Kąt wychylenia 
zygzaka A 90 300~1000

D91 Max. prędkość 
zygzaka A 850 Tak, Nie

D92
Zygzak A z 
silnikiem 
luzującym nić

Tak 0~10

D93
Regulacja 
całkowitej 
długości zygzaka 
A

5 -10,0~10,0

D94 Kąt wychylenia 
zygzaka 5A 0,2 0~100

D95

Pozycja 
początkowa 
haftu 
sznurkowego A 
(prawo)

0 0~100

D96

Pozycja 
początkowa 
haftu 
sznurkowego A 
(lewo)

0 Nie, Tak

D97
Wykrywanie 
góry / dołu 
haftu 
sznurkowego A

Nie Tak (pierwszy ścieg), Nie

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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Parametry – Maszyna

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

D01 Igły 6 1, 2, …, MAX. ILOŚĆ 
IGIEŁ

Ustawienie wartości w zależności od 
warunków pracy / typu maszyny. Np. 
wartość powinna wynosić 9 dla maszyny 
9-igłowej. Jeżeli wartość ta jest inna niż w 
przypadku igieł maszyny, zmiana koloru 
będzie niestandardowa.

D12 Prędkość 
zmiany kolorów 12 0~30

C49
Kompensacja X 
luki 
mechanicznej

0 0, 1

C50
Kompensacja Y 
luki 
mechanicznej

0 0, 1

C29 Igła do 
wytaczania Nie Nie, 1~7

C30
Haft z 
wytaczaniem 
(przesunięcie)

0 mm 0 mm, 12 mm

D43 czas 
podświetlenia 15 minut Nigdy, 2 mins, 5 mins, 10 

mins, 15 mins

C40
Brak możliwości 
eksportu 
wzorów

Nie Nie, Tak

C71
Regulacja 
napięcia 
przytrzymania 
nici

6 1~10

E1 DIP1 200 0~255

E2 DIP2 0 0~255

E3 DIP3 0 0~255

E4 DIP4 0 0~255

B02

Czy jest 
używany 
parametr 
sterownika 
ramki krokowej 
otwarte światło 
laserowe

Nie Nie, Tak

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
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E05

Przycisk 
funkcyjny 
wyboru 
odstępu 
natłuszczenia 
(ściegu)

Tak Nie, Tak

E06 Monitorowanie 
awarii napędu 2000000 0~10, 000, 000

E07 Prędkość 
zmiany kolorów

Silnik 
główny do 
100 stopni

Silnik główny do 100 
stopni, Tryb ręczny, 
Przejście do punktu 
zatrzymania, Przejście do 
punktu początkowego

H06
Kompensacja X 
luki 
mechanicznej

Tak Nie, Tak

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone . Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać tłumaczenie bez zgody autora. 
Własność Haftex sp z o.o.
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Parametry – Sieć

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

C47 Numer 
maszyny 1 1~245

C41 Port serwera 1600 1~9999 Służy do ustawiania portu serwera po 
podłączeniu do komputera.

C42 Adres MAC 001122334
455

001111111111~0099999
99999

Służy do ustawienia adresu MAC karty 
sieciowej hafciarki. Adres różni się w 
zależności od maszyny.

C43 Adres IP
Służy do ustawienia adresu maszyny 
podczas połączenia z komputerem PC. 
Nie różni się w zależności od maszyny.

C44 IP serwera Służy do ustawienia adresu IP serwera 
podczas połączenia z komputerem PC.

C45 Maska podsieci Służy do ustawienia maski podsieci adresu 
IP po podłączeniu do komputera.

C46 Bramka Służy do ustawienia bramki maszyny po 
podłączeniu do komputera PC.
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Parametry – Szklana wiązka

Nr Nazwa 
parametru

Domyśln
a wartość Zakres wartości Uwagi

E80
Przesłanie konta 
wiązki dla silnika 
L

30 1~100

E81
Przesłanie kąta 
koralików dla 
silnika R

50 1~50

E82 Kąt dla silnika 
zaciskowego L 30 1~50

E83
Regulacja 
prędkości silnika 
(...) L

8 0~15

E84
Regulacja 
prędkości 
przenośnika L

8 0~15

E85
Regulacja 
prędkości silnika 
dodatkowej 
mocy L

8 0~15

E86
Parametr 
czasowy wiązki 
L

24 1~50

E87
Parametr 
czasowy cekinu 
L

15 1~50

E88
Liczba 
koralików dla 
silnika L

Brak Brak, tak

E89
Przesłanie kąta 
koralików dla 
silnika P

61 1~100

E90
Otrzymywanie 
kąta koralików 
dla silnika P

10 1~50

E91 Kąt dla silnika 
zaciskowego P 18 1~50

E92
Regulacja 
prędkości silnika 
(...) P

8 0~15

E93
Regulacja 
prędkości 
przenośnika P

8 0~15
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E94
Regulacja 
prędkości silnika 
dodatkowej 
mocy P

8 0~15

E95
Parametr 
czasowy wiązki 
P

24 1~50

E96
Parametr 
czasowy wiązki 
P

15 1~50

E97
Liczba 
koralików dla 
silnika P

Brak Brak, tak

E98
Wszystkie 
zmiany głowicy 
koralików

0 1~2500

H03
Kąt padania 
szklanych 
koralików

0 0~359

H04
Więcej 
obrotów 
koralików

8 0~15
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Załącznik 2 – Obsługa dysku U

Nr Czynności Metody lub 
standardy Uwagi

1 USB WE/WY Tak samo jak dyskietka

2 Priorytet obsługi pomiędzy 
dyskiem USB a dyskietką

Dysk USB

3 Format obsługiwany przez 
dysk USB

FAT16 oraz FAT32

4 Obsługuje długą nazw plików Jest obsługa ale brak 
wyświetlania

5 Format nazwy pliku Tryb DOS 8.3 (widoczny 
prefiks ma 8 cyfr, sufiks – 3 
cyfry)

Na przykład: "清明 上河图.DST" wyświetli 
się jako "清 明上~1.DST"

6 Obsługa nazw plików w języku 
chińskim

Zapewniona obsługa

7 Działanie podkatalogów Zapewniona obsługa

8 Ograniczenie podkatalogów Nie występuje. Liczba jest 
teoretycznie niezliczona.

9 Liczba plików w jednym 
podkatalogu

400

10 Odczyt i zapis błędów / 
zmiana USB

Powrót do ekranu 
zarządzania dyskami lub 
wzorami, podłączenie 
dysku ponownie.

11 Dyski logiczne (multi) w 
jednym module USB

Zapewniona obsługa

12 Formatowanie USB Zapewniona obsługa

13 Instalowanie bazy liter Bez obsługi

14 Aktualizacja oprogramowania Zapewniona obsługa

15 Znak specjalny w nazwach 
plików

Obsługa zapewniona, z 
wyjątkiem "$".
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Załącznik 3 Funkcja automatycznego 
ograniczenia pozycji przy haftowaniu 
odzieży

Funkcja automatycznego ograniczenia pozycji
przy haftowaniu odzieży

A. Zasada działania

Funkcja automatycznego ograniczenia pozycji jednogłowicowego sterownika hafciarki polega na 
określeniu zakresu ramki poprzez ustawienie odległości od środka ramki do początku (t.j. 
optycznego łącznika ograniczenia pozycji X-/Y) i rzeczywistej wielkości ramki (jednostka: mm). 
Jeżeli haft ma być wykonany poza tym zakresem, sterownik włączy automatyczną ochronę, aby 
zapobiec uszkodzeniu mechanicznych części hafciarki.

B. Metoda ustawiania

1. Ustawienie początek ramki
Nacisnąć przycisk , następnie nacisnąć przycisk , aby przejść do następującego 

ekranu.
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Wybrać "(9) Automatic Origin Search" ["(9) Automatyczne wyszukiwanie początku"], aby 
automatycznie przejść do ekranu wyszukania początku; ramka automatycznie wyszuka i określi 
początek; nacisnąć przycisk " ", aby wyjść.

 
 

 

2. Usunięcie przemieszczenia XY

Na głównym ekranie nacisnąć przycisk " ", aby wyczyścić wyświetlane przesunięcie XY.
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3. Ręczne przesuwanie ramki

Na ekranie głównym, kliknąć przycisk przesuwania ramki, aby przesunąć ramkę tak, aby 
nachodziła na środek z otworem igły.
 

 

4. Ustawienie rozmiaru i środka ramki

Na głównym ekranie sprawdzić współrzędne XY czyli położenie środka ramki.
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Nacisnąć przycisk " ", aby przejść do ekranu wyboru ramki i ustawienia pozycji; następnie 

nacisnąć przycisk " ", aby przejść do ekranu ustawienia parametrów powiązanych, gdzie 

użytkownik może wprowadzić współrzędne XY na ekranie głównym.

 

Występują cztery parametry: "X direction centre" ["środek w kierunku X"] oznacza odległość w 
kierunku X między środkiem ramki a optycznym łącznikiem ograniczenia pozycji w kierunku X; 
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"Y direction centre" ["środek w kierunku Y"] oznacza odległość w kierunku Y między środkiem 
ramki a optycznym łącznikiem ograniczenia pozycji w kierunku Y; "X direction frame 
size" ["rozmiar ramki w kierunku X"] oznacza zakres haftowania ramki w kierunku X; "Y direction 
frame size" ["rozmiar ramki w kierunku Y"] oznacza zakres haftowania ramki w kierunku Y;
 

 

Parametry: "X direction frame size" ["rozmiar ramki w kierunku X"] oraz "Y direction frame 
size" ["rozmiar ramki w kierunku Y"] należy ustawić zgodnie z rzeczywistym rozmiarem ramek. 
Uwaga: parametr ten musi być ustawiony zgodnie z rzeczywistym zakresem haftu ramki (dla 
ramki ubraniowej zazwyczaj nie jest kwadratem).

 

C. Reset ograniczenia pozycji

Ustawić "Frame Selection" ["Wybór ramki"] na "No Frame" ["Bez ramki"], funkcja ograniczenia 
pozycji zostanie zresetowana (dezaktywowana zostanie również ochrona systemowa ramki 
haftu płaskiego).
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D. Standardowy rozmiar ramki (jednostka: mm)

Ramka 1: 
Rozmiar : 550×375 
Zakres haftu: 430×260 

Ramka 2:
Rozmiar : 290×290
Zakres haftu: 230×230

Ramka 3: 
Rozmiar : 200 
Zakres haftu: 150

Ramka 4:
Rozmiar : 150
Zakres haftu: 100

Ramka 5: 
Rozmiar : 120 
Zakres haftu: 90 

Ramka 6:
Rozmiar : 90
Zakres haftu: 40
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Instrukcja obsługi sterownika A15 – Krótki przewodnik

Część I. Haftowanie

Zarządzanie wzorcami " ": podgląd wzoru z pamięci, obsługa wzorów 

literowych, usuwanie wzorów, import / eksport wzorów, ustawienie funkcji wzoru itp.

I. Import wzorów 

  -> Użyć przycisków stron aby wybrać wzór / wzory ->   ->  

Ustawienie parametrów standardowych " ": kierunek, kąt, skalowanie X/Y, priorytet itd. 

B. Wybór wzoru do haftowania

 ,  : użyć przycisków stron, aby wybrać wzór / wzory

Ustawienie sekwencji zmiany kolorów " ": powtórzenie, aplikacja, ustawienie koloru igielnicy itp.

C. Modyfikacja parametrów haftu: A01-A08: kliknąć, aby ustawić. 

D. Na tym ekranie: ustawienie kolejności zmiany kolorów.

Ekran główny " ": przycinanie nici, bieg wału głównego, ustawianie ramki, ustawianie zmian 
kolorów i trybu startowego, ręczne przesuwanie ramki, regulacja prędkości, pusty posuw / podajnik, itp.

E. Wybór i pozycja ramki 

(1) Wybór ramki:   --->   --->  

(2) Pozycja ramki:   ---> Użycie przycisków kierunkowych   do regulacji położenia ramki 

--->  

F. Potwierdzenie haftu

  ---> Potwierdzenie --->  

G. Rozpoczęcie haftu

 ---> Start

H. Zwolnienie potwierdzenia haftu

  ---> Zwolnienia potwierdzenia --->  

Jeżeli użytkownik, po zwolnieniu potwierdzenia haftu, chce ponownie wyhaftować wzór, musi ponownie wykonać 
czynności od kroku B "Wybór wzoru do haftowania".
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Instrukcja obsługi sterownika A15 – Krótki przewodnik

Część II. Ręczna obsługa

A. Ręczne przycinanie

 

B. Ręczna zmiana kolorów 

 

C. Bieg głównego wału

 
D. Ręczne przesuwanie ramki

Przyciski kierunkowe:   Przycisk zmiany prędkości:  

E. Pusty posuw / podajnik 

1. Pusty posuw / podajnik i powrót przy niskiej prędkości

 :
(1) kliknąć raz, aby wrócić o 1 ścieg;
(2) przytrzymać wciśnięty przez 2 sekundy, aby powracać w sposób ciągły;
2. Pusty posuw / podajnik i ruch do przodu przy niskiej prędkości

 :
(1) kliknąć raz, aby wrócić o 1 ścieg
 (2) przytrzymać wciśnięty przez 2 sekundy, aby wykonywać ruch do przodu w sposób ciągły;
3. Identyfikacja ostatniego kodu zmiany kolorów 

 
4. Identyfikacja następnego kodu zmiany kolorów 

 
5. Pusty posuw / podajnik i powrót przy wysokiej prędkości 

 

6. Pusty posuw / podajnik i ruch do przodu przy wysokiej prędkości 

 
7. Powrót do punktu początkowego haftowania

 
8. Powrót do punktu końcowego haftowania
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