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OPIS MASZYNY

Zasady bezpieczeństwa

Maszyna hafciarska jest zasilana prądem elektrycznym o napięciu 240V i konieczne jest 
stosowanie się do podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń 
elektrycznych a w szczególności należy przestrzegać następujących reguł:

1/ Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem maszyny

2/ Hafciarka podłączona do prądu musi zawsze być pod nadzorem. Po zakończonej pracy
należy odłączyć maszynę od prądu. Przed przystąpieniem do czyszczenia, regulacji, 
smarowania, nawlekania nici także należy odłączyć ją od prądu.

3/ Nigdy nie podłączaj do prądu maszyny z uszkodzonym kablem zasilającym lub 
uszkodzoną wtyczką. Nigdy nie podłączaj do prądu maszyny, która uległa zamoczeniu.
4/ Hafciarka to nie zabawka. Nie pozwól aby do maszyny miały dostęp dzieci bez nadzoru 
dorosłych.

5/ Hafciarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tzn. do haftowania 
na materiałach tekstylnych lub skóropodobnych.

6/ Z hafciarką mogą współpracować tylko oryginalne części zamienne, przyrządy 
dodatkowe i przystawki oraz te nieorginalne, które zostały zaaprobowane przez produceta.
7/ Nigdy nie pracuj na maszynie, która ma zakryte otwory wentylacyjne.
Otwory wentylacyjne muszą być regularnie czyszczone z kurzu, nitek lub innych 
zanieczyszczeń.

8/ Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w maszynie.

9/ Maszyna jest przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń. Nigdy nie uruchamiaj 
maszyny "na dworze".
10/ Nie wolno używać maszyny w pomieszczeniach gdzie są opary rozpuszczalników, 
substancji łatwopalnych, czystego tlenu.

11/ Aby wyłączyć maszynę należy najpierw wyłączyć głównym wyłącznikiem a następnie 
wyjąć wtyczkę z kontaktu.
12/ Aby wyłączyć maszynę z kontaktu nie ciągnij za przewód a za wtyczkę.

13/ Trzymaj palce z daleka od ruchomych części maszyny a szczególną ostrożność 
zachowaj w okolicach igły.

14/ Wymieniej często igły. Nigdy nie haftuj zgiętą lub tępą igłą. 
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Przewodnik po menu głównym

READ
Wczytywanie projektów haftów z pendrajwów

PATTERN
Pamięć wewnętrzna maszyny gdzie można przechowywać projekty haftów

NEEDLE
Ustawianie kolorów nici

FRAME
Ustawianie rodzaju tamborka

SETTINGS
Edycja projektu haftu: powiększanie, pomniejszanie, obracanie, powielanie, itp.

OPTION
Zmiana ustawień maszyny

LETTER
Projektowanie napisów

QUEUE
Ustawianie projektów w kolejkę do haftowania

OTHER
Zaawansowane ustawienia i funkcje maszyny

REPORT
Zapis historii pracy maszyny

GUIDE
Elektroniczna instrukcja obsługi maszyny

SCREEN
Wygaszacz ekranu

I-CUSTOM
Możliwość zmiany wyglądu ekranu poprzez dodawanie lub usuwanie ikonek
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Komunikaty ekranowe

Naoliw maszynę:
A- naoliw chwytacz
B- naoliw igielnice i mechanizm stopki
Procedura oliwienia opisana jest w dalszej części instrukcji.

Oczyść maszynę:
Zdejmij płytkę ściegową i oczyść okolice chwytacza i noża.

Maszyna zatrzymała się na skutek wciśnięcia przycisku stop.

Maszyna zatrzymała się na skutek ukończenia haftu.

Maszyna zatrzymała się ponieważ nie zdefiniowano, która igła 
ma haftować. Wybierz igłę za pomocą guzika przesuwu głowicy.

Maszyna zatrzymała się ponieważ czujnik zrywu nitki sygnalizuje 
zerwanie nitki.

Maszyna zatrzymała się ponieważ ukończyła procedurę 
sprawdzania obrysu haftu.
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Uwagi dotyczące nawlekania nitki na maszynę

Nitka dolna (bębenkowa)

Szpulkę należy tak włożyć do bębenka aby, gdy ciągniemy za nitkę, szpulka kręciła się 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Nitka górna

6



Menu Drive

( menu widoczne podczas gdy maszyna haftuje )

Frame forward
Funkcja przewijania projektu haftu. Najczęściej korzystamy z niej gdy zerwie się 
nitka i musimy cofnąć projekt haftu o kilka ściegów. 

Needle bar selection
Ustawianie kolorów haftu. Dzięki tej funkcji możemy powiedzieć maszynie którymi 
igłami ma haftować poszczególne kolory haftu.

Drive speed
Ustawianie prędkości szycia maszyny.

Needle change
Przesuwanie głowicy maszyny w lewo i prawo.

i-Custom
Użytkownik maszyny może w tym miejscu wstawić dowolne guziki, zgodnie z 
własnymi upodobaniami.

Pressure foot
Podnoszenie lub opuszczanie stopki. Najczęściej opuszczamy stopkę aby 
precyzyjnie ustawić punkt startowy haftu.

Frame move
Zestaw funkcji służących do poruszania tamborkiem.

7



Parametry ustawień maszyny

W menu głównym wybierz guzik:

a następnie:

Lista opcji:

Wybranie opcji YES spowoduje, że maszyna zmieni ustawienia tak, aby priorytetem była 
wysoka jakość haftu. Odbędzie się to kosztem prędkości haftowania. Zalecamy NO.

 
Stopień zaciśnięcia ściegu, kontrolowany przez synchronizacj e ruchu igły i tamborka.
Zalecamy ustawić suwak w środku.

Parametr ten określa o ile ściegów ma się automatycznie cofnąć maszyna w przypadku 
zerwania nitki.

Max. długość skoku tamborka. Jeżeli ścieg jest dłuższy niż ustawiona wartość to maszyna 
dzieli skok na etapy. W przypadku haftowania ciężkich materiałów zalecamy zmniejszenie 
długości skoku tamborka.
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YES – maszyna od razu po starcie zaczyna szybko haftować.
NO - maszyna po starcie robi 3 wolne wkłócia a dopiero potem się rozpędza.

W ustawieniu YES maszyna może „gubić” nitkę.

YES- maszyna automatycznie tnie nitkę przy zmianie koloru i na końcu haftu.

Dotyczy haftów w formacie dst. Parametr ten steruje cięciem nitki. W okienko wstawiamy 
ilość jumpów. Jeżeli w projekcie haftu, jest miejsce gdzie ilość jumpów przekracza 
wpisaną ilość, to w miejscu tym nastąpi obcięcie nitki.

Dotyczy haftów w formacie dst. Parametr ten steruje cięciem nitki. Jeżeli w projekcie haftu 
pojawi się jump o długości 0, to maszyna w tym miejscu utnie nitkę lub nie w zależności od
usstawienia tego parametru.

YES- maszyna zawsze utnie przed zmianą koloru.
NO- jeżeli w programie jest komenda zmiany koloru a nie ma komendy cięcia, to maszyna
nie utnie.
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Ustawienie długości górnej nitki po obcięciu. Parametr ten działa hurtowo na wszystkie 
igły. Można ustawić indywidualne długości nitek na poszczególnych igłach, korzystając z 
innej funkcji opisanej na końcu tego rozdziału.

Zmienia szerokość ściegu satynowego o zadaną wartość. Stosuje się aby dostosować styl
haftu danej maszyny do stylu haftu innej maszyny.

Ustawienie czułości czujnika zrywu nitki. Parametr działa hurtowo na wszystkie igły. 
Możemy ustawić indywidualne czułości dla różnych igieł korzystając i nnej funkcji opisanej 
na końcu tego rozdziału.

Po wybraniu tamborka do czapek maszyna automatycznie obraca projekt haftu o 180 
stopni.

Pozwala na zmianę kierunku ruchu tamborka przy naciskaniu strzałek kursorów.
Na przykład: możemy wybrać czy naciskając strzałkę lewą, tamborek porusza się w lewo 
czy w prawo.
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YES - Maszyna pamięta początkową pozycję tamborka zanim naciśniemy kursor i 
powraca do tej pozycji.
Na przykład jeżeli zatrzymamy maszynę podczas haftu i przesuniemy kursorem tamborek,
to po naciśnięciu START maszyna powróci do poprzedniej pozycji i dopiero wtedy zacznie 
haftować.

Ustawienie ciężaru haftowanego materiału. Normalnie ustawiamy LIGHT.
Gdy haftujemy na ramie aluminiowej zaleca się ustawić na MIDDLE lub HEAVY.
W ustawieniu MIDDLE lub HEAVY maszyna haftuje wolniej.

Możemy powiększyć dostępne pole haftu na czapce w kierunku Y w kierunku daszka 
czapki w stosunku do standardu. Uwaga! Zbytnie zbliżenie haftu do daszka może 
spowodować pogięcie stopki ściegowej i inne problemy.

Możemy zdefiniować pozycję do której wyjeżdża tamborek po naciśnięciu guzika 
FRAMEOUT: 
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Wybór jednostek miary: cale lub milimetry.

Prędkość sprawdzania obrysu haftu. 100 jest prędkością domyślną.

Po ilu minutach bezczynności ma się włączyć wygaszacz ekranu. 0 oznacza, że 
wygaszacz się nie włączy wcale.

Sposób wyświetlania projektu haftu na ekranie.
ALL – wszystkie kolory projektu są podświetlone
CHANGE – podświetlony jest tylko jeden, aktywny kolor a pozostałe kolory są szare

Sposób wyświetlania haftu na ekranie.
YES - realistyczny
NO – uproszczony

Włączanie dźwięku beep przy naciskaniu guzików.
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Możemy ustalić kiedy włącza się blokada przycisku cofania ściegów. 
0 oznacza, że blokada się w ogóle nie włączy.

Możemy ustawić prędkość przewijania ściegów po włączeniu blokady.

Po prawej stronie ekranu znajdują się dwie funkcje, które służą do:

1. Indywidualnej regulacji długości górnej nitki po obcięciu:

2. Indywidualnej regulacji czułości czujnika zrywu nitki: 
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PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY

Schemat uruchomienia maszyny

14

Ustaw w menu maszyny, na 
którym tamborku chcesz 
haftować

Wprowadź projekt haftu do 
pamięci roboczej maszyny

Uruchom maszynę.
Przyciskiem START.

Ustawić lokalizację haftu
za pomocą kursorów

Ustaw kolory haftu



Na kolejnych stronach są szczegółowo omówione kolejne etapy uruchomiania maszyny:

Wybór tamborka

Po włączeniu maszyny na ekranie pojawi się opcja:

Ewentualnie do opcji wyboru tamborka możemy powrócić w dowolnym innym momencie,
naciskając guzik menu tamborka:

Pole wyboru rodzaju tamborka wygląda następująco:

Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić wybór przyciskiem:
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Wprowadzanie projektu haftu do pamięci roboczej maszyny

a/ Wgrywanie projektu haftu z pendrajwa

Wkładamy pamięć USB do gniazda USB.
Naciskamy guzik dostępu do menu głównego:

Wybieramy menu read:

Wybieramy symbol pendrajwa i następnie wybieramy projekt haftu z pendrajwa.
Projekt haftu zostanie automatycznie zapisany w pamięci wewnętrznej maszyny.

b/ Wgrywanie projektu haftu z pamięci wewnętrznej

Naciskamy guzik dostępu do menu głównego:

Wybieramy menu Pattern:

Wybieramy projekt haftu i zatwierdzamy wybór przyciskiem:
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Ustawianie kolorów haftu

Naciśnij guzik dostępu do menu głównego:

Wejdź w menu needle:

Ustaw kolory haftu posługując się intuicją.
Na koniec zatwierdź ustawienia przyciskiem:
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Inne funkcje dostępne w menu ustawień kolorów haftu

Podgląd

Naciśnij guzik:

Pojawi się powiększony widok projektu haftu. Możesz sprawdzić czy kolory, które 
ustawiłeś są prawidłowe. Widok jest miarodajny tylko jeżeli wcześniej wprowadziłeś w 
ustawieniach prawdziwe kolory nici nawleczonych na poszczególne igły.

Wymuszenie zatrzymania maszyny

Do każdego koloru można przyporządkować funkcję stop.
Służy do tego guzik:

Maszyna zatrzyma się po ukończeniu haftowania danego koloru.

Automatyczny wysuw tamborka

Funkcja powoduje, że po ukończenia danego koloru tamborek wysuwa się do wcześniej 
zaprogramowanej pozycji. Funkcję ta stosujemy do wyszywania aplikacji.

Do aktywacji funkcji służy guzik:

Pozycję wysuwu można zdefiniować w menu „Settings” menu głównego.

Wymuszenie nieobcięcia nici po zmianie koloru

Do aktywacji funkcji służy guzik:

Normalnie maszyna po ukończeniu wyszywania danego koloru obcina nitkę.
Aktywując tą funkcję powodujemy, że maszyna nie obetnie nitki po zakończeniu 
haftowania danego koloru. Funkcja ma zastosowanie w przypadku gdy karzemy maszynie
haft wielokolorowy wykonać jednym kolorem, czyli kiedy mamy wiele jednakowych 
kolorów.
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Wybór lokalizacji haftu

Będąc w menu drive należy nacisnąć przycisk menu tamborka:

Zwykle lokalizację haftu ustawiamy posługując się kursorami:

Stopka ściegowa maszyny pokazuje punkt początkowy haftu. Najczęściej punkt 
początkowy jest jednocześnie środkiem symetrii haftu.

Alternatywnym sposobem ustawienia pozycji haftu zamiast kursorów jest bezpośrednie 
wskazanie na polu roboczym ekranu. Wystarczy dotknąć ekran w dowonym miejscu
a haft przesunie się w to miejsce. 

FUNKCJE ZAAWANSOWANE DO ZMIANY LOKALIZACJI HAFTU

Funkcja ta pozwala na szybkie przesunięcie tamborka na skraj pola haftu wybranego 
tamborka. Funkcja ta nie bierze pod uwagę projektu haftu a tylko pole robocze wybranego
tamborka. Po użyciu tej funkcji należy za pomocą kursorów poprawić pozycję haftu.

Funkcja ta pozwala na szybkie ustawienie projektu haftu na skraju dostępnego pola haftu.
Funkcja ta bierze pod uwagę zarówno wielkość haftu jak i wielkość wybranego tamborka, 
tak aby haft zmieścił się w danym polu roboczym.
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Funkcja ta ustawia haft dokładnie na środku tamborka.

Funkcja ta ustawia punkt początkowy projektu haftu na środku tamborka.

Po naciśnięciu tego guzika maszyna pokazuje obrys haftu.
Zalecamy aby po ustawieniu pozycji haftu, zawsze sprawdzić obrys haftu.

Po naciśnięciu tego guzika tamborek wysuwa się do uprzednio zdefiniowanej pozycji.
Pozycję wysuwu tamborka można zdefiniować w menu ustawień maszyny (option). Aby 
powrócić po poprzedniej pozycji należy nacisnąć : „POSITION”
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Naciśnięcie tego guzika powoduje powrót tamborka do punktu początkowego. Wskaźnik 
współrzędnych będzie wskazywał X=0 i Y=0.
Funkcja ta jest często stosowana. Oto przykłady:

- gdy chcemy anulować haft. Czyli rozpoczeliśmy haftowanie i z dowolnego powodu 
chcemy przerwać haft, anulować i rozpocząć haftowanie od początku.

Naciśnięcie tego guzika spowoduje zmianę punktu początkowego haftu. Nastąpi 
wyzerowanie współrzędnych. Po naciśnięciu tego guzika guzik „ORG MOVE” będzie 
powodował powrót haftu do nowej pozycji początkowej. Możemy tej funkcji użyć gdy 
chcemy przesunć haft o zadaną wartość od jakiegoś punktu. Np. Chcemy aby punkt 
startowy haftu był 15 mm nad krawędzią kieszonki. W tym celu najeżdżamy stopką na 
krawdź, zerujemy układ wspłrzędnych i kursorem przesuwamy do góry tak aby 
współrzędna Y przyjęła wartość 15.

Powrót do poprzedniej pozycji. Guzika tego używamy w trakcie haftowania a nie przed. 
Przykłady zastosowań:
- wysuneliśmy tamborek przyciskiem FRAMEOUT i chcemy powrócić do poprzedniej 
pozycji.
- podczas haftowania czapki skończyła się nitka bębenkowa ale nie możemy zdjąć 
tamborka bo nastąpiło to w takim miejscu, że zdjęcie tamborka jest niemożliwe.
Należy kursorami przesunąć tamborek w takie miejsce aby dało się go zdjąć, wymienić 
szpulkę, z powrotem włożyć tamborek i nacisnąć POSITION aby tamborek powrócił do 
swojej pozycji.

21



Mechanizm odnajdywania pozycji tamborka po odcięciu zasilania maszyny.
Mechanizm ten jest w stanie odtworzyć pozycję tamborka tuż przed odcięciem zasilania 
nawet jeżeli w międzyczasie doszło do przesunięcia tamborka.

Funkcja ta umożliwia przesunięcie tamborka w kierunku X o zadaną odległość.
Wartość odległości wprowadza się z klawiatury, która wyświetli się na ekranie.
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Ustawienia funkcji ryglowania nitki

Aby dostać się do funkcji ustawień ryglowania należy wejść w menu główne i menu option:

a następnie należy nacisnąć guzik funkcji ryglowania:

1. 
Cut Lock 
stitch

OFF
ON
AUTO

usuń ściegi ryglujące w miejscach cięć nitek
dodaj ściegi ryglujące przed cięciem nici
dodaj ścieg ryglujący tylko wtedy gdy 
długość ściegu poprzedzającego cięcie nici 
jest większa niż wartość określona w 
punkcie 2. 

2
Cut Lock 
Lengh

0.4 - 
1.2mm

Domyślnym ustawieniem jest 0.5 mm

3.
Cut Lock 
Count

1,2,3 Ilość dodanych ściegów ryglujących gdy
w punkcie 1 zaznaczono on lub auto.

4.
STR. 
Lock 
stitch

OFF
ON
AUTO

usuń ścieg ryglujący na początku szycia
dodaj ścieg ryglujący na początku szycia
dodaj ścieg ryglujący na początku szycia 
jeżeli pierwszy ścieg jest dłuższy niż ten 
ustawiony w punkcie 5.

5.
STR. 
Lock 
Lengh

0.4-1.6 Domyślnie jest 0.5 mm

6.
STR. 
Lock 
count

1,2 Ilość ściegów ryglujących jeżeli w punkcie 4 
wybrano ON lub AUTO.
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PRACA Z MASZYNĄ

Co zrobić gdy dojdzie do zatrzymania maszyny na skutek zaniku 
napięcia prądu elektrycznego lub przerwy w dostawie prądu 
elektrycznego.

1. Po pierwsze należy włączyć maszynę. Na ekranie pojawi się komunikat i guzik „Next”.
Naciśnij guzik „Next”

2. Na ekranie pojawi się komunikat: „ E-050 C point”. Komunikat ten mówi, że wał główny 
maszyny zatrzymał się w nieprawidłowym położeniu. Naciśnij guzik „OK”.

3. Na ekranie pojawią się dwie opcje rozwiązania problemu: Manual i Auto, czyli
dwa sposoby ustawienia prawidłowego położenia wału głównego: manualny i ręczny.
Zalecamy wybór opcji „Auto”.

Maszyna powinna automatycznie ustawić właściwe położenie wału głównego.

4. Naciśnij klawisz automatycznego cięcia nici aby maszyna obcięła nitkę.

5. Naciśnij klawisz „Next” a maszyna ustawi tamborek w miejscu gdzie nastąpiło 
przerwanie haftowania.

6. Następnie należy cofnąć haft o kilka ściegów za pomocą przycisku:

7. Następnie przejdź do menu drive naciskając:

8. Naciśnij „Start” aby uruchomić maszynę.
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Anulowanie haftu i powrót do pozycji początkowej

Konieczność anulowania haftu powstaje zwykle, gdy w trakcie wykonywania haftu okazało
się, że zrobiliśmy błąd w pozycji haftu lub w kolorze nitki i kontynuacja haftu nie ma sensu.

Aby przerwać haft należy nacisnąć STOP oraz obciąć nitkę.

Następnie należy nacisnąć przycisk menu tamborka:

oraz przycisk powrotu do punktu początkowego:

tamborek przesunie się w położenie początkowe a w czarnym okienku kontrolnym
położenia tamborka pojawi się symbol:

(Gdybyśmy sie jednak rozmyślili i chcieli jednak kontynuować haftowanie, możemy 
powrócić do poprzedniego położenia tamborka naciskając ponownie przycisk powrotu do 
punktu początkowego.)

Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku:
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Oliwienie maszyny

Maszyna informuje o potrzebie oliwienia za pomocą komunikatów wyświetlanych na 
ekranie.

Symbol A oznacza żądanie naoliwienia chwytacza ( 1 na rysunku).

Symbol B oznacza żądanie naoliwienia punktów oznaczonych na rysunku symbolami: 
2,3,4.

Aby uzyskać dostę do punktów 2 i 3, należy przesunąć głowicę maksymalnie w lewo,
za pomocą funkcji przesuwania głowicy.
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Uwagi odnośnie przygotowania maszyny do haftowania czapek

Proszę zwrócić uwagę aby maszyna nie zahaczyła tamborkiem o krawędź stołu !!!

Aby przestawić maszynę z haftu płaskiego na czapki należy wykonać następujące 
czynności:

a/ ustawić tamborek płaski tak aby stopka wskazywała środek tamborka
b/ wyłączyć maszynę z prądu ( bardzo ważne )
c/ zdjąć uchwyt tamborków płaskich
d/ wymienić zwykłą płytkę ściegową na specjalną płytkę do czapek
e/ podnieść stopkę ściegową ( wystarczy poluzować górną śrubkę i odkręcić dolną )
f/ założyć uchwyt do czapek
g/ włączyć maszynę
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Kalibracja ekranu

Może się zdarzyć, że guziki na ekranie dotykowym przestaną działać prawidłowo. 

Przyczyną może być rozkalibrowanie ekranu. Aby skalibrować ekran należy:

1/ Wejść w menu główne naciskając ikonkę: 

2/ Z menu głównego wybrać podmenu „OTHER”.

3/ Wybrać opcję „Calibrate”.

Pojawi się okienko z prośbą o potwierdzenie rozpoczęcia kalibracji. Należy potwierdzić 
wybierając opcję OK.

4/ Na ekranie pojawi się prośba aby przygotować rysik:

5/ Pojawi się ekran kontrolny. Na ekranie jest 5 krzyżyków oznaczonych cyframi od 1 do 5.
Aby skalibrować ekran należy za pomocą rysika nacisnąć precyzyjnie krzyżyki w 
kolejności od 1 do 5.
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Ustawianie różnych prędkości haftowania na różnych igłach

Możemy ograniczyć max prędkość haftowania na dowolnej igle. Funkcja ta ma 
zastosowanie w sytuacji gdy wykonujemy haft wielokolorowy i jedna z nitek jest słabsza i 
wymaga mniejszej prędkości niż pozostałe.

Sposób ograniczenia prędkości ilustrują obrazki:
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Tryb „jump”

Możemy uruchomić maszynę w trybie „jump”.

W trybie tym tamborek wykonuje ruchy jak podczas normalnego haftu natomiast igła jest 
nieruchoma. Tryb „jump” przydaje się gdy chcemy sprawdzić czy nie nastąpi przesunięcie 
haftu na skutek zablokowania ruchu ramy. Sytuacje takie zdarzają się gdy haftujemy 
materiały ekstremalnie ciężkie lub gdy haft jest umiejscowiony blisko przeszkody i jest 
niebezpieczeństo zaczepienia ramienia maszyny o tą przeszkodę. Sytuacja taka 
występuje na przykład podczas haftowania butów.

Naciskamy guzik „ Needle change”

Następnie wybieramy opcję „Jump (On)”.

Pojawi się ikonka z czerwonym napisem Jump.
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Rejestrowanie nieoryginalnych tamborków

W pamięci maszyny znajdują się obrysy tylko tych tamborków, które są produkowane 
przez firmę Happy. Jeżeli chcemy używać tamborków nieoryginalnych, to powinniśmy 
wprowadzić do pamięci maszyny obrysy tych tamborków.

Możemy to zrobić korzystając z menu „Custom”:

W wejściu w menu CUSTOM, pojawią się pola, w które możemy zarejestrować 
nieoryginalne tamborki. Pola od 1 do 5 przeznaczone są do tamborków o prostych 
kształtach: idealny okrąg i idealny prostokąt.

Pola od 6 do 20 przeznaczone są do tamborków o bardziej skomplikowanych kształtach:
prostokąt z zaokrąglonymi rogami czy elipsa.

A oto przykład jak wprowadzić do pamięci maszyny prosty tamborek o kształcie okręgu lub
prostokąta:

Wchodzimy w menu tamborków, wybieramy guzik custom i wybieramy jedno z pól w 
zakresie od 1 do 5.

Następnie naciskamy guzik z symbolem rączki:

Pojawią się pola w, których możemy wybrać kształt tamborka ( okrąg lub prostokąt oraz 
możemy wpisać wymiary tamborka:

Uwaga!
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Wpisujemy wewnętrzne wymiary wewnętrznej ramki tamborka.

Ostatnim etapem rejestracji tamborka jest ustawienie środka tamborka.

W tym celu należy nacisnąć guzik:

Następnie należy za pomocą kursorów najechać stopką na środek tamborka i nacisnąć 
przycisk SET.

Najlepiej jest włożyć do tamborka arkusz flizeliny, na którym ołówkiem narysujemy krzyż w 
środku tamborka.

Cofanie ściegów po zerwaniu nitki

Po zerwaniu nitki najszybciej jest cofnąć używając przycisków wyświetlonych na ekranie w
trybie haftowania:

Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku cofania powoduje uruchomienie blokady przycisku 
i ściegi cofają się same, nawet jeżeli nie wciskamy przycisku.

Aby przerwać cofanie należy nacisnąć główny guzik START/STOP.

To kiedy włącza się blokada i jak szybko przewijane są ściegi możemy ustawić w opcjach 
maszyny.

33


	OPIS MASZYNY
	Zasady bezpieczeństwa
	Przewodnik po menu głównym
	Komunikaty ekranowe
	Uwagi dotyczące nawlekania nitki na maszynę
	Menu Drive
	Parametry ustawień maszyny

	PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY
	Schemat uruchomienia maszyny
	Wybór tamborka
	Wprowadzanie projektu haftu do pamięci roboczej maszyny
	Ustawianie kolorów haftu
	Inne funkcje dostępne w menu ustawień kolorów haftu
	Podgląd
	Wymuszenie zatrzymania maszyny
	Automatyczny wysuw tamborka
	Wymuszenie nieobcięcia nici po zmianie koloru

	Wybór lokalizacji haftu
	Ustawienia funkcji ryglowania nitki

	PRACA Z MASZYNĄ
	Co zrobić gdy dojdzie do zatrzymania maszyny na skutek zaniku napięcia prądu elektrycznego lub przerwy w dostawie prądu elektrycznego.
	Anulowanie haftu i powrót do pozycji początkowej
	Oliwienie maszyny
	Uwagi odnośnie przygotowania maszyny do haftowania czapek
	Kalibracja ekranu
	Ustawianie różnych prędkości haftowania na różnych igłach
	Tryb „jump”
	Rejestrowanie nieoryginalnych tamborków
	Cofanie ściegów po zerwaniu nitki


