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1. SCHEMAT BLOKOWY OBSŁUGI MASZYNY

3

ustaw na maszynie szpulki z nićmi i 
nawlecz maszynę 

poinformuj maszynę w jakich 
kolorach są nawleczone nitki

wprowadź projekt haftu do pamięci 
roboczej maszyny

ustaw właściwe kolory w projekcie 
haftu

ustaw, w którym miejscu tamborka 
ma zostać wykonany haft

sprawdź obrys haftu 

uruchom maszynę naciskając 
LOCK, a następnie START

sprawdź kolejność kolorów



2. WAŻNE - WKŁADANIE SZPULKI DO BĘBENKA

Sposób włożenia szpulki do bębenka jest ważny. Trzeba to zrobić tak jak na 
poniższym rysunku:

Kontrola prawidłowego włożenia szpulki:

Gdy ciągniemy za nitkę, szpulka powinna obracać się zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.
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3. PROGRAMOWANIE MASZYNY
Aby rozpocząć haftowanie najpierw należy odpowiednio zaprogramować maszynę.
Oto opis podstawowych etapów programowania maszyny:

1/ Wybór pochodzenia projektu haftu
Maszyna samoczynnie przechodzi w tryb wyboru pochodzenia haftu
bezpośrednio po włączeniu jej do prądu.

W trybie tym możemy wybrać, z którego źródła będziemy pobierać
projekt haftu. Możliwe są następujące źródła:

- pamięć wewnętrzna stała - wzory tematyczne
- pamięć wewnętrzna stała - ramki
- pamięć wewnętrzna stała - czcionki zwykłe
- pamięć wewnętrzna stała - czcionki ozdobne typ1
- pamięć wewnętrzna stała - czcionki ozdobne typ2
- pamięć wewnętrzna stała - czcionki ozdobne typ3
- pamięć wewnętrzna stała - czcionki z ramką
- pamięć wewnętrzna stała - czcionki w technice aplikacji
- pamięć wewnętrzna zapisywalna 
- pamięć przenośna USB
- połączenie kablowe USB (Komputer-maszyna)

2/ Wybór projektu haftu
W trybie tym wybieramy projekt, który zamierzamy haftować. Aby dokonać wyboru 
należy zaznaczyć projekt naciskając jego ikonę na ekranie a następnie potwierdzić 
wybór naciskając przycisk "SET".
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3/ Edycja haftu

Maszyna samoczynnie przechodzi w tryb edycji, po wybraniu projektu haftu za 
pomocą przycisku "SET".

W trybie tym możemy zmienić niektóre właściwości haftu. Ustawić, ile sztuk danego 
haftu maszyna ma wykonać i jaki ma być rozkład tych haftów w tamborku, zmienić 
kolory w projekcie haftu.

Możemy np. obrócić haft o dowolny kąt (ROTATE), zmienić jego wielkość (SIZE),
dokonać odbicia lustrzanego. W przypadku, gdy projektem haftu jest napis 
stworzony
na maszynie dodatkowo mamy możliwość zmiany gęstości ściegu (DENSITY),
zmiany odstępów między literami (SPACING) i układanie napisów na łuku (ARRAY).
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Na uwagę zasługuje funkcja "ADD". Dzięki tej funkcji możemy połączyć kilka 
projektów haftów w jeden. Kompozycji tak powstałego haftu dokonuje się na ekranie
maszyny za pomocą widocznych strzałek.

W trybie tym można także ustalić kolory projektu haftu. Jest to bardzo ważna 
czynność, ponieważ  od niej zależy prawidłowe działanie mechanizmu automatycznej
zmiany kolorów maszyny. Zagadnieniu temu poświęcony jest oddzielny rozdział 
instrukcji.

4/ Ustawianie parametrów haftu

Maszyna przechodzi w ten tryb po wyjściu z trybu edycji tzn. po naciśnięciu guzika: 
"EDIT END".
W trybie tym możemy wykonać następujące czynności:

- ustawić, w którym miejscu tamborka ma zostać wykonany haft
- sprawdzić, w którym miejscu tamborka maszyna wykona haft
- zapisać haft w pamięci wewnętrznej maszyny
- obrócić haft o dowolny kąt

5/ Haftowanie
W tryb haftowania wchodzimy naciskając przycisk "SEWING" będąc w trybie 
poprzednim.
Podczas pracy maszyny na ekranie pojawiają się tylko te przyciski, które są 
niezbędne podczas pracy maszyny.
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Zarówno na tym etapie jak i na pozostałych możemy nawlec nitki przy pomocy 
automatycznego nawlekacza igieł.

W trybie tym stają się dostępne następujące funkcje:
- regulacji prędkości szycia
- naprawy haftu po zerwaniu nitki
- automatycznego przypisania kolorów projekcie haftu

Na tym etapie możemy powrócić do poprzedniego etapu.
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3. USTAWIANIE KOLEJNOŚCI KOLORÓW

Maszyna nie wie  jakie nici stoją na stojaku.

Co więcej jeżeli użyliśmy projektu haftu w formacie "dst" to maszyna także nie wie
w jakich kolorach ma być wykonany dany haft.

Obie te informacje muszą być ręcznie wprowadzone do komputera maszyny.

Ustawienie kolorów na maszynie jest bardzo ważne, gdyż wpływa na prawidłowe 
działanie mechanizmu automatycznej zmiany kolorów nici. Jeżeli źle ustawimy 
kolory, to maszyna wykona haft w złych kolorach.

Generalnie mamy do wyboru dwa sposoby definiowania kolejności zmian kolorów 
nici na maszynie PR650:

a/ możemy posługiwać się kodami kolorów stosowanych przez producentów nici. 

b/ możemy korzystać z podstawowej palety barw wykorzystując nazwy kolorów

My proponujemy korzystać z podstawowej palety barw. Sposób ten jest szybszy
i prostszy. W dalszej części instrukcji opisujemy tylko ten sposób.
Podstawowa paleta barw liczy 64 różnych kolorów. Kolory te możemy identyfikować 
albo po wyglądzie albo po nazwie ( w języku angielskim ). 
 Aby ułatwić sobie procedurę ustawień kolorów proponuję dokonać następujących 
zmian w ustawieniach maszyny:

1/ Wchodzimy w tryb zmiany ustawień maszyny

2/ Przechodzimy na stronę 2 ustawień i zmieniamy następujące parametry:

ABC ustawiamy na " NAME OF COLOR "
#123

display expanded ustawiamy na "OFF"
thread color

Aby maszyna użyła właściwych kolorów nici muszą być spełnione dwa warunki:
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Po pierwsze: 
Należy poinformować maszynę, jakie kolory nici (szpulki) nawleczono na maszynę.

Po drugie:
Należy poinformować maszynę, jakie kolory mają być użyte w danym projekcie haftu.

PIERWSZY KROK:

Na stojaku na nici należy postawić szpulki z właściwymi nićmi. Kolejność ustawienia 
nici na stojaku jest całkowicie dowolna. Ustawień kolorów nici nawleczonych na 
maszynie dokonuje się w trybie ustawień maszyny:

Przechodzimy na stronę 3 ustawień i informujemy maszynę jakie faktycznie kolory
nici są nawleczone. 
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Ustawiamy kolory nici wykorzystując paletę 64 kolorów.  Niektóre odcienie kolorów
wydają się bardzo do siebie podobne. Aby uniknąć pomyłki każdy kolor posiada 
swoją unikalną nazwę ( w języku angielskim ).

KROK DRUGI

Wprowadzamy do pamięci roboczej maszyny projekt haftu. Przechodzimy do
trybu edycji i naciskamy przycisk zmiany kolorów projektu haftu: 

Ustawiamy kolory haftu wykorzystując tylko te kolory, które określiliśmy w kroku 
pierwszym do nazwania nici nawleczonych na maszynie. Jest to bardzo ważne:
musi być absolutna zgodność nazw kolorów użytych do opisu nici i nazw kolorów 
użytych do opisu projektu haftu.  
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PROGRAMOWANIE ZMIAN KOLORÓW W PRZYPADKU GDY MASZYNA PR 650 
WSPÓŁPRACUJE Z PROGRAMEM DO PROJEKTOWANIA HAFTÓW PERITO
LUB BROTHER.

Program posiada możliwość stosowania tej samej palety kolorów co maszyna 
PR650. Potrafi on także zapisać projekt haftu w formacie PES. Format ten w 
odróżnieniu od formatu "dst" posiada możliwość zakodowania informacji o kolorach 
haftu.

Jeżeli wgramy do maszyny projekt haftu opracowany w programie, to proces 
programowania kolejności kolorów na maszynie ulegnie znacznemu uproszczeniu.
Nie musimy już "mówić" maszynie w jakich kolorach jest zaprojektowany haft.
Maszyna samoczynnie odczyta kolory dokładnie takie jakie zostały ustalone przez 
projektanta haftu.

Zaprogramowanie kolejności zmian kolorów ograniczy się do wykonania tylko jednej 
czynności: należy poinformować maszynę jakie nitki zostały nawleczone.

4. KONSERWACJA MASZYNY

Użytkownik maszyny zobowiązany jest to przeprowadzania następujących czynności
konserwacyjnych:

1/ Czyszczenie chwytacza za pomocą pędzelka.
Czyszczenie należy przeprowadzać raz na miesiąc.
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2/ Czyszczenie mechanizmów pod płytką ściegową.
Czyszczenie należy przeprowadzać raz na miesiąc.

3/ Czyszczenie bębenka
Czyszczenie należy przeprowadzać raz na 2 miesiące.
Czyścimy blaszkę dociskową bębenka. Pod blaszką zbierają się resztki nitek.
Najlepiej czyścić wkładając pod blaszkę kawałek flizeliny.

Wnętrze bębenka czyścimy pędzelkiem
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4/ Czyszczenie naprężaczy pomocniczych
Czyścimy raz na 6 miesięcy lub gdy czujnik zrywu nitki daje fałszywe segnały.

5/ Czyszczenie naprężaczy głównych
Raz na 6 miesięcy należy rozkręcić i oczyścić naprężacze główne

6/ Oliwienie chwytacza

Chwytacz należy oliwić raz na 8 godzin pracy maszyny
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7/ Oliwienie igielnic
Igielnice to pręty w których osadzone są igły.
Igielnice należy oliwić raz na 50 godzin pracy.
Olej najlepiej aplikować za pomocą strzykawki. Wystarczy jedną kroplę oleju 
zaaplikować na górną część igielnicy.

8/ Smarowanie mechanizmów wewnętrznych maszyny

Gdy pojawi się komunikat:

Należy dostarczyć maszynę do autoryzowanego serwisu w celu dokonania 
okresowego przeglądu i smarowania mechanizmów wewnętrznych.
Zaniedbanie czynności serwisowych może doprowadzic do poważnej awarii 
maszyny. 

15


	1. SCHEMAT BLOKOWY OBSŁUGI MASZYNY
	2. WAŻNE - WKŁADANIE SZPULKI DO BĘBENKA
	3. PROGRAMOWANIE MASZYNY
	3. USTAWIANIE KOLEJNOŚCI KOLORÓW
	4. KONSERWACJA MASZYNY

