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BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

1_1   F201

Elektromos berendezés alkalmazásakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell 
tartani, beleértve az alábbi fontos részleteket.

AAA   bbbeeerrreeennndddeeezzzééésss   aaalllkkkaaalllmmmaaazzzááásssaaa   eeelllőőőtttttt   fffeeellltttééétttllleeennnüüülll   ooolllvvvaaassssssaaa   eeelll   aaazzz
aaalllkkkaaalllmmmaaazzzóóóiii   kkkééézzziiikkkööönnnyyyvvveeettt

VVVEEESSSZZZÉÉÉLLLYYY   (((DDDAAANNNGGGEEERRR))) - Áramütés veszélyének csökkentésére:
1. A berendezést áram alatt soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Mindig áramtalanítsunk a 

használat végén és a tisztítás elött.

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM   (((WWWAAARRRNNNIIINNNGGG))) - TTTűűűzzz   eeellleeekkktttrrrooommmooosss   ááárrraaammmüüütttééésss,,,   ssszzzeeemmmééélllyyyiii   sssééérrrüüülllééésss   vvveeessszzzééé---
lllyyyééénnneeekkk   cccsssööökkkkkkeeennntttééésssééérrreee:::

1. Ne engedje a berendezést játékeszközként használni. Szigorú figyelem szükséges, ha a 
berendezés használata közben a közelben gyermek van.

2. A berendezést csak a céljának megfelelően használja, ahogyan az, az alkalmazói 
kézikönyvben olvasható. Csak a gyártó által ajánlott és a kézikönyvben feltüntetett 
készülékeket használjon a géphez.

3. Soha ne kapcsolja be a berendezést, ha valamely kábel vagy csatlakozó hibás vagy ha nem 
müködik szabályszerűen , megsérült vagy víz érte. Ilyen esetben vigye a berendezést a 
legközelebbi szervizbe, vagy az eladóhoz a berendezés vizsgálata, javítása, elektromos 
vagy mechanikai beállítása céljából.

4. Soha ne használja a berendezést a szellőző nyílások eltakarása mellett. Ezeket a 
nyílásokat szabadon kell hagyni annak érdekében, hogy a textilhulladék, por, stb. ne tudjon 
összegyülni a berendezésben.

5. A gép valamely nyílásába soha ne helyezzen idegen tárgyat, vagy azon keresztül ne dobjon
   bele semmit.
6. Ne használja a berendezést szabadban.
7. Ne müködtesse a berendezést, ha a közelben aerosol (spray) terméket vagy oxigént 

használt.
8. Kikapcsoláshoz minden kapcsolót állítson (”0”) pozícióba, majd a hálózati csatlakozót húzza
   ki.
9. A hálózati kábelt soha ne húzza a kábelnél. Leválasztáskor a csatlakozót fogja meg és ne a
   kábelt.
10.Kezét, ujjait a mozgó alkatrészektől tartsa távol. Különösen ügyeljen a varrógéptű 

tartományára.
11.Mindig ép tűlemezt használjon. A hibás tűlemez tűtörést okozhat.
12.Ne használjon görbe varrótűt.
13.Ne húzza vagy tolja az anyagot hímzés közben. Eltörheti a tűt.
14.Kapcsolja ki a varrógépet (”0”), ha bármilyen beállítást végez a tű környezetében, így pl. 

tűbefűzéskor, tűcserekor, orsó cseréjénél vagy talpcserekor stb.
15.Mindíg válasszuk le a gépet az elekromos hálózatról, ha a burkolatot megbontjuk, olajoz-

zuk a gépet vagy egyéb, a kézikönyvben leírt szervíz beállítást végzünk.

JJJEEEGGGYYYEEEZZZDDD   MMMEEEGGG   EEEZZZEEEKKKEEETTT   AAA   TTTAAANNNÁÁÁCCCSSSOOOKKKAAATTT
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Fő részek

1. Vezérlő panel
2. X tengely
3. Y tengely
4. Száltartó
5. Fej
6. Szálfeszítő
7. Alsó cérna tartó

 (Opcionális)
8. Bobbin tekercselő (Opcionális)
9. Bobbin tartó

10.Pozíció jelző tárcsa
11.Fő egységt
12.Főkapcsoló
13.Szabad kar
14.Sztal tartóy
15.Kerék
16.Szintező
17.Levehető asztal
18.Tűválasztó gomb
19.LAN port

20.USB port
21.Soros port
22.USB memoria port
23.Floppy meghajtó (Opcionális)
24.Kezelő panek
25.Szálszakadás érzékelő
26.Vészleállító gomb
27.Fék kapcsoló
28.Védelem
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FFFŐŐŐ   GGGÉÉÉPPPRRRÉÉÉSSSZZZLLLEEETTTEEEKKK

VVVEEEZZZÉÉÉRRRLLLŐŐŐ   DDDOOOBBBOOOZZZ

28. Vészleállító gomb
29. Kijelző  (L.C.D.)
30. Kontroll lámpa
31. Szálvágás gomb
32. Előre gomb
33. Start gomb

41. Nyíl gomb (fel, le, bal, jobb)
42. Beírás (set) gomb
43. Menü gomb
44. Vissza (Escape) gomb
45. Memóriakártya kidobás
46. Memóriakártya bemenet
47. USB Memory port

34. Stop gomb
35. Nyomvonal gomb
36. Talpemelő gomb
37. Tűkiválasztó gomb
38. Sebesség szab. gomb
39. Funkció gomb
40. Fast button

OOORRRSSSÓÓÓZZZÓÓÓ
(((OOOpppccciiióóó)))
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48. Felső cérnavezető
49. Cérnatartó tüske
50. Cérnatartó filc
51. Cérnavezető
52. Fonalfék
53. Orsózócsap
54. Érzékelő kar
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HOGYAN OLVASSUK AZ INSTRUKCIÓKAT

3_3   K101

Jelen kézikönyv instrukcióit az alábbi formában szerkesztettük:
Az írásbeli instrukciók mindig az adott lap baloldalán, míg a képi ábrázolás a jobb oldalon 
található. A jobboldali grafikák az adott lépés utáni kijelző állapotot mutatják.

1. A gép álló helyzetében, nyomd meg a:
MENU . gombot

2. Válassz a * gombbal .

3. Nyomj  SET  a kiválasztás megmutatására.

Nyomj ESC  vissza az előző képernyőhöz.      3-3

Kiválasztott elemek
Utasítás

Kiegészítő magyarázatot 
vált ki az adott műveletről

Kiegészítő
magyarázat áll
rendelkezésre a 
kézikönyvben.

A művelet szerint ez rámutat, hogy az 
adott gombnyomás okozza a képernyő 
megváltozását.

Művelet

"*" -al jelölt kifejezések mag-
yarázata a kézikönyv végén 
az”HÍMZÉSSEL KAPCSOLATOS 
FOGALMAK" fejezetben található.

VVVIIIGGGYYYÁÁÁZZZAAATTT:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee...
Ez jelenik meg, ha az ön biztonsága forog kockán.

VVVIIIGGGYYYÁÁÁZZZAAATTT:::   PPPrrrooobbblllééémmmááákkk   eeelllkkkeeerrrüüülllééésssééérrreee...
Potencionális problémák esetén ez jelenik meg.
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ÜZENETEK

3_4   H711

Az alábbi listában található üzenetek a gép működése közben jelenhetnek meg.

MMMÜÜÜVVVEEELLLEEETTT OOOLLLDDDAAALLL

Place to oil
it

ob
i

i

e
s

h
t

sh
t

b

1-32

fogninaelC
koofyrator
fogninaelC
tucdaerht

efink

2-32

!evomemarF 5-3

hctiwSpotS>> deppotssienihcamehT
sawnottubpotsehtesuaceb

ehtgnirediorbmeelihwdesserp
.ngised

emuserotnottubtratsehtsserP
.gniwes

dnE>> deppotssienihcamehT
ehtdehsinifsahtiesuaceb

.ngised

,niagangisedwesothsiwuoyfI
nometidepoohylwenesaelp
.nottubtratssserp&enihcam

potSegnahC>> uoyesuaceb,deppotsenihcaM
egnahcroloctapotS"desu

.noitcnuf"tniop

,nottubtratsehtsserpuoynehW
txenehttceleslliwenihcameht

gnirediorbmeemuserdnaroloc
.yllacitamotua

?roloC>> ehtesuacebdeppotsenihcaM
neebtonsahroloctxen

.detceles

eldeentxentcelesesaelP
noitceleseldeenybrebmun

tratsehtsserpnehtnottub
.nottub

kaerBdaerhT>> esuaceb,deppotsenihcaM
.nekorbdaerhtnibbobroreppu

rodaerhtreppudaerhtesaelP
sserpnehtdaerhtnibbobkcehc

.gniwesemuserotnottubtrats
dneecarT>> deppotssienihcamehT

ehthtiwdehsinifsahtiesuaceb
.ecartngised

.KOfinottubtratsehtsserP 4-6
C-7

Start gomb Tűválasztó gomb

Üzenetek

Set gomb

SET

>>Stop Switch

VVVIIIGGGYYYÁÁÁZZZAAATTT::: BBBaaallleeesssttt mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee...
A hímzőkeret mozoghat. Vigyáz-
zon a kezére.

MMMAAAGGGYYYAAARRRÁÁÁZZZAAATTT

Tisztíts meg a hurokfogót és a kést

Ha megnyomja a SET gombot, a keret 
mozog és visszatér előző helyzetébe.

A gép megáll, mert a STOP gomb 
hímzés közben megnyomásra került.

Varrás folytatáshoz nyomd meg a 
START gombot.

A gép leáll, mert a minta befejeződött. Ha újra mintát akar varrni, újra 
Keretezzen és újra indítsa a gépet.

A gép megállt, mert a “Stop at Color 
change point” (Megállás színváltási 
pontnál) funkciót használta.

Ha a Start gombot nyom, a gép 
kiválasztja a következő színt és a 
hímzés megkezdődik.

A gép leállt, mivel a következő szín 
nem került kiválasztásra.

Tűválasztó gombbal válaszd ki a 
következő tűt majd nyomj Start-ot.

A gép leállt, mivel a felső- vagy alsó 
cérna elszakadt.

Fűzd be a felső cérnát vagy ellenőrizd az 
alsó szálat, majd a varrás folytatásához
nyomd meg a Start gombot.

A gép leállt, mivel befejezte a minta 
körbefuttatását.

Nyomd meg a start gombot ha rendben.

ÜÜÜZZZEEENNNEEETTT

Kenés a kijelölt A és B helyen.
Nézze meg a hivatkozott oldalt,
majd nyomja meg a SET gombot.

Megjelenő betűk olajozás szük-ségességét 
jelzik

Tisztítás a referencia oldal in-strukciói
szerint, majd nyomjon SET gombot.

Keret elmozdul, hogy felismerje az aktuális 
pozicióját.



-CR    -18

A gép bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz

2. Kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval

3. Ha nem akarja megváltoztatni a keretet,

        akkor nyomja SET  gombot

3_5   K101

Hogyan kapcsoljuk be a gépet

ON

OFF

Főkapcsoló

FIGYELEM: Baleset védelem.
A keret mozogni fog. Tartsa a kezét bizton-
ságban

Ha meg akarja változtatni a keretet,

nyomjon  FUNC   gombot

KEEP CLEAR:CARRIAGE WILL MOVE!PRESS     TO CONTINUE

:Change

Kiválasztott keret

PTA-*****
Y=***mm
X=***mm
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GÉP BEKAPCSOLÁSA

3_5b   K319

FIGYELEM: AAAzzz   ááárrraaammmüüütttééésss   llleeehhheeetttőőősssééégggééénnneeekkk   mmmééérrrsssééékkkllléééssseee   ééérrrdddeeekkkééébbbeeennn   sssooohhhaaa   nnneee   hhhaaagggyyyjjjaaa   
mmmaaagggááárrraaa   aaa   bbbeeekkkaaapppcccsssooolllttt   gggééépppeeettt   fffeeelllüüügggyyyeeellleeettt   nnnééélllkkküüülll...

Használatot követően és karbantartás idejére mindenképpen húzza ki a gép vezetékét a 
konnektorból.

FIGYELEM: AAA   gggyyyuuullllllaaadddááásss---,,,   tttűűűzzz---,,,   ááárrraaammmüüütttééésss   vvvaaagggyyy   ssszzzeeemmmééélllyyyiii   sssééérrrüüülllééésss   eeelllkkkeeerrrüüüllléééssseee   
ééérrrdddeeekkkééébbbeeennn   aaa   gggééépppeeettt   nnneee   aaa   fffooonnnaaalll   kkkiiihhhúúúzzzááásssááávvvaaalll   kkkaaapppcccsssooollljjjaaa   kkkiii...   

Kikapcsoláshoz dugót használja, ne a fonalat. 

A kikapcsoláshoz állitsa a gombot „power” az „off” pozicióba, azután húzza ki a dugót a konnektorból 

AAAmmmiiikkkooorrr   aaa   kkkééépppeeerrrnnnyyyőőőnnn   mmmeeegggjjjeeellleeennniiikkk   aaa   mmmeeennnüüü
az „Advanced mode” (haladó felhasználó 
mód) kerül kiválasztásra.
A „basic mode” (kezdő mód)-ra való 
váltáshoz nyomjon enter-t a „machine set-
ting” (gépebeállitás)-ra és változtasson „basic 
mode” (kezdő mód) -ra.     5-2

4. A nyilakkal válassza ki a kívánt keretet

és nyomja SET  gombot.

: Tubular round frame (hosszúkás kerekvonalú keret)

: Tubular square frame (hosszúkás szögletes keret)

: Sock frame (zokni szegély)

: User-defined frame (kezelő által meghatározott keret)

: Non registered (nem regisztrált)

válsza ki a kívánt 

kerettipust és nyomja meg aSET  gombot.
A kijelzőn ismét a 3. lépés lesz látható.

6. Nyomja    ESC  gombot.

Kövesse a „Basic mode” (üzemkész állapot) útmu-
tatójának lépéseit      4-8

Ha szeretné látni az elemhez tartozó leirást, 

válassza ki a nyilakkal a   a kívánt              elemet  és nyomja meg a gombot.SET
 3-D 

HHHaaa   aaazzz   eeelllőőővvvőőő   dddeeesssiiigggnnn   mmméééggg   nnneeemmm   fffeeejjjeeezzzőőődddööötttttt   
bbbeee   ééésss   aaa   gggééépppeeettt   kkkiiikkkaaapppcccsssooollltttaaa

MAIN MENU (FŐMENÜ) : Válasszon topik kijelzős és nyomja meg a SET-et

Varrás leállitva.
Szeretné ezzel a mintával folytatni?
        Minta megnevezése :[ 12:BIRD    ]

     Yes        No (Nem)

A READ (olvasás) kijelző a design importálását jelöli a flash kártyáról
Jelen opció választása előtt ellenőrizze, hogy a flash kártya csatlakoz-
tatva van e.

:Frame Type :Frame Size :Set Frame

 No   Name      Size(YxX)
 61 PTA-12 110mm
  62 PTA-15 140mm
  63 PTA-18 170mm
  64 PTA-21 200mm

5. A fel-le nyilakkal 

Igen
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A GÉP BEKAPCSOLÁSA

3_6   K101

1. A gép álló helyzetében nyomj:        MENU

        majd állj “CONTRAST”-ra .

2.  Nyomj SET  gombot.

3. Szabályozza be a kívánt kontrasztot

gombbal.

4.  Nyomj SET .
Ezzel a beállított értéket rögzitjük.

KKKiiijjjeeelllzzzőőő   kkkooonnntttrrraaassszzztttjjjaaa
A kijelző kontrasztját szabályozni lehet az alábbiak szerint:

                    Ha ESC  gombot nyomunk
                    visszatérünk üzemkész állásra.
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A GÉP BEKAPCSOLÁSA

3_7   K101

1. Álló gép mellett nyomjunk:                 MENU

majd válassz “OTHER”-t .

2. Nyomj SET  gombot.

3. Válassz "Calender"-t és nyomd meg:

SET .
Aktuális év, hónap nap és idő láthatóvá válik

4. Válassz évet, hónapot, napot és időt a 

 gomb le- és fel szegmenseivel.

5. Nyomj       SET  gombot.

válassz beviteli

pontot és a fel/le gombbal  az 

év, hó, nap és idő értékeit.
az adatok kiválasztásához használd a
                    Gomb le/fel és jobb/bal
                     szegmenseit.

6. Nyomj SET .
Az adatok rögzítésre kerülnek.

NNNaaappptttááárrr   ééésss   óóórrraaa   bbbeeeááállllllííítttááásssaaa
A naptár és az óra beállításával lehetőséget kapunk az olajozási és karbantartási ciklusok 
helyes kijelzésére.

Nyomj ESC  gombot Menu-höz vissza

Nyomj ESC  még egyszer üzemkész ál-
lásra.

          07/2005

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
             1   2   3   4
  5   6   7   8   9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30

             9:28:36

          07/2005

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT
             1   2   3   4
  5   6   7   8   9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20 [21] 22  23  24  25
 26  27  28  29  30

              9:28:36

           06/2005

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
              1   2   3   4
  5   6   7   8   9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30

             10:28:36

          06/2005

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT
              1   2   3   4
  5   6   7   8   9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30

             10:28:36

Calender
Network
System
Speed
Version

Jobb/bal gombbal 
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Vezérlő panel

3_8   K101

A

E

F

G H J

B

C

D

I K L M N O

P

Q

A. Vészleállító gomb

Megnyomva a gép áramtalanításra kerül és azon-
nal megáll. a gomb ebben a helyzetben rögzül.

Úgy tehetjük újra aktívvá, ha jobbra a nyíl 
irányában elforgatva felenged-jük. A gomb így a 
rögzitett helyzetéből kiindulási helyzetébe kerül. A 
gombot csak vészhelyzetben használja!

B. Kijelző
A kijelző képernyő mutatja a hímzőminta nevét, az 
aktuális tű számát és egyéb, a gép által generált 
üzeneteket.

C. Kontroll lámpa
Zöld . ........... A gép hímzésre kész.

A főmenü elérhető a MENU megny-
omásával

Vörös .......... A gép hibát észlelt.
A kijelzőn megjelenik a hibakód.  
24-1

Villogó vörös . Felsőszál szakadás vagy az alsó 
szál elfogyott

D. Szálvágó gomb
A gép az alsó és felső szálat a gomb megny-
omásakor elvágja.

E. Előre gomb
Egyszer nyomva . ..... Egy öltést előre lép 

a keret

Folyamatosan nyomva ... A keret folyamatosan
lép előre

Hosszan nyomva tartva .
Öltésenkét lép a keret előre, 
STOP megnyomásáig

Hosszabban nyomva tartva: 
                                   A keret 10 öltésenként lépe

előre a STOP megny-
omásáig.

F. Start gomb
Ez a gomb indítja a gépet.
Ha hímzés közben nyomva tartja, akkor a gép
átvált szuper lassú sebességre.A gép visszatér a
normál sebességre, ha elengedi a gombot.

      FIGYELEM: Baleset megelőzésére
Ha a szálvágás gombot használja, a tű az 
anyagba hatol. tartsa a kezét távol a tűtől.

CUT

START

FWD

STOP F.F ESC

TRACE ORG FUNC MENU

- +
STOP

START

FWD

CUT

E

F

G

D

Kezelő                      Vezérlő
panel                       panel

company

C. Drive lamp
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THE CONTROL BOX
A

F

E G H J

B

C

D

I K L M

CUT

START

FWD

STOP F.F ESC

TRACE ORG FUNC MENU

- +

N O

P

Q

G. Stop gomb
Megállítja a gépet
Ha STOP-ot nyom, míg a zöld LED villog, akkor a 
következőket teheti:
Egyszer nyomva . ...... A keret visszalép egy öltést

Folyamatosan nyomva A keret folyamatosan 
visszafelé megy.

Hosszan nyomva. . .... A keret öltésenként lépked 
visszafelé, míg meg nem 
nyomja a STOP-ot.

Hosszabban nyomva tartva: A keret 10 ölésen-
ként lépked visszafelé, 
míg meg nem nyomja a 
STOP-ot.

H. Körüljárás gomb
A minta a kontúrján végig megy, gy látja a 
minta méretét és helyzetét.

I. Original point return button
This returns the frame to *pattern origin point. After 
performing this action once, repeating this again 
will cause the frame to return to the previous posi-
tion.

J. Tűválasztó gomb
A kiválasztott irányba tűt vált.

K. Sebesség szabályozó gomb
A + megnyomásával növelheti a sebességet a - 
megnyomásával csökkentheti. Az aktuális se-
besség a kijelzőn megjelenik.

L. Funkció gomb
A hímzés minden elérhető beállítása megjelenik.
Hosszan nyomva a Lézer jelölőt Ki/Be kapcsolja

M.  Gyorsjárat gomb
Keret mozgatás közben nyomva tartva a keret gy-
orsjáratban mozog.

N. Nyilak
A keret a kiválasztott irányba mozog

O. Set gomb
A Set gomb megnyomásával választhatjuk ki 
a kívánt funkciót

P. Menu gomb
A gép és a minta beállításait, funkcióit mutatja 
meg.

Q. Escape gomb
Nyomja meg, ha törölni szeretné a kiválasztott 
funkciót

R. Memoria kártya kiadó gomb
Nyomja meg a memória kártya kiadásához

S. Memoria  kártya helye
PCMCIA kártya foglalat

RS
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2653
3
0      3

Memóriában talál-
ható minaszám

Aktuálisan kijelölt tű

Aktuális öltésszám

Aktuális sebesség

Kiválasztott minta neve
Státus ( Top)

HHHííímmmzzzééésss   kkkeeezzzdddeeettteeekkkooorrr

HHHííímmmzzzééésss   kkkööözzzbbbeeennn

GGGéééppp   mmmeeegggááállllllttt   hhhííímmmzzzééésss
kkkööözzzbbbeeennn

ÜÜÜrrreeesss   aaa   kkkiiijjjeeelllzzzőőő   aaabbbbbbaaannn   aaazzz
eeessseeetttbbbeeennn,,,   hhhaaa   aaa   gggéééppp
mmmeeemmmóóórrriiiááájjjááábbbaaannn   nnniiinnncccsss
minta

KKKiiijjjeeelllzzzőőő   mmmiiinnntttaaa

Státus

Top
Ez jelzi, hogy a gép újra
indulás kész a minta ele-
jéről.

Kereten kívül
Ez jelenik meg, ha
kereten kívüliség áll
elő.

3_A   K101

ÜZEMKÉSZ ÁLLAPOT

19:HAPPYE

Mutató

12345

23

600

2653
3
520    3

8  10   7   3

19:HAPPYE

12345

23

600

0
5
0      3

3   8  10   7

19:HAPPYE

12345

23

600

8  10   7   3

Aktuális színváltási szám

Minta
öltésszáma

Tűszám és színszám

: Színváltás stop
: Keret ki

Width, Repeat, Auto origin és Off set) funkciók beírásakor.

Aktuális *Szín
váltás szám

+kurzor mutatja az
öltés aktuális helyzetét

Következő
100 öltést
mutatja

A még hímzetlen rész körvon-
alaként jelenik meg.

A hímzett rész és a
következő hímzés-
rész kiszínezve.

Ha egy tűszám nincs
színhez rendelve,
automatikusan alapér-
telmezett szín lép be
”Top” esetén a varrás a

minta elején kezdődik

"+" kurzor az aktuális
öltéspont mutatja színnel
kitöltve

Hátralévő színcsere

600 1

Maximális sebesség    Ikon feletti lámpa villog, a (Scale, Angel/Convert,
Widht
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2653
3
0      3

Minta méretei
Magasság
Szélesség

  Kezdőpont és a minta
teteje között

  Kezdőpont és a minta
alja között
Kezdőpont és a minta
legszéle jobbra

  
  Kezdőpont és a minta

legszéle balra x-irányú elmozdulás y-irányú elmozdulás

KKKiiijjjeeelllzzzőőő   kkkééépppeee,,,   bbbeeetttöööllltttööötttttt   kkkeeerrreeettt   kkkééézzziii   mmmiiinnntttaaa   pppooozzziiiccciiiooonnnááálllááásssaaa   eeessseeetttééénnn

( x és y távolságot origóból méri )

DDDiiisssppplllaaayyy   eeexxxaaammmpppllleee

3_Ab   K101

ÜZEMKÉSZ ÁLLAPOT MENÜ (DRIVE MENU) 

12345

23

600

  8  10   7   3

X:  -234.5   Y:   123.8

219(  109  109)
123(   61   61)

19:HAPPYE

Minta és távolság méretei

Magasság
Szélesség

  Kezdő pont és a minta 
teteje közötti távolság

  Kezdő pont és a minta 
alja közötti távolság
Kezdő pont és a minta 
jobb szélének legkülső 
pontja közötti távolság

  Kezdő pont és a minta bal szélének legkülső pontja
közötti távolság

Y: Y-távolság elmozdult
  X: X-távolság elmozdult

MMMaaannnuuuááállliiisssaaannn   mmmooozzzgggaaatttoootttttt   gggyyyűűűrrrűűű   mmmeeegggjjjeeellleeennniiitttéééssseee   aaa   kkkiiijjjeeelllzzzőőőnnn   (((aaattt   TTTOOOPPP   ssstttaaattteee)))

219(  109  109) Y: -234.5
123(   61   61) X:  123.8

Válasszon keretet

012345

19:HAPPYE
Top

Himzendő 
terület

Vázlat minta

*******[***mmx***mm]
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ÜZEMKÉSZ ÁLLAPOT MENÜ (DRIVE MENU) 

3_B   K101

A drive menüben az alábbi funkciók találhatók:

KKKeeerrreeettt   pppooozzziiiccciiióóó
Keretmozgatás útjának kiválasztása és keret elmozditása.

 Center  9-4 (középpont) 

Hímzőkeretet automatikusan a középpontba viszi.

 Frame out  5-2 (keret ki) 

Keret mozgatása az előzőleg beállitott front helyzetbe.
Akkor használandó, hogy a himző folyamat közben szükség van kézi beavatkozásra.

Design középpontositás

Helyezze a desingt a keret közepére.

 Position  9-3 (Pozició)

Ha a varrás megszakításra kerül a minta közepén, ez visszaviszi a keretet az aktuális varrási 
pozicióba még akkor is, ha a megszakítást követően a keretet a nyilakkal elmozdítottuk.

Keret tipus
Válassza ki a megfelelő keret tipust 

hosszúkás kerekvonalú keret, 
hosszúkás szögletes keret,

zokni szegély, 
kezelő által meghatározott keret, 

nem regisztrált keret 
sapka keret, 

0 Set (Beállitás)  (((EEErrreeedddőőőpppooonnnttt   rrrööögggzzziiitttéééssseee)))
Ez lehetővé teszi az origó kézi bevitelét. Normál esetben ez automatikusan történik a minta 
adatok első öltésekor.

Top  9-4
Ennek segitségével tér vissza a keret a minta tetejéhez.
             Amennyiben kiválasztja ezt a funkcióta lámpák …………, míg a design középre kerül.
             Ha ismét kiválasztja ezt a funkciót, az utasitás visszavonásra kerül.
A    lámpa kialszik. A keret visszatér az előző pozicióba, ahol korábban megállt.

Original point return button     5-2

(visszatérés az eredési ponthoz)
A keret visszatér a minta eredési pontjához tartozó pozicióba, és visszatér a minta 
adatainak tetejére.

Log-in (belépés), Log-out (kilépés)
Log-in a gép és PC közötti összekapcsoláshoz használatos.
Log-out a gép és a PC közötti kapcsolat megbontásához használatos. Lásd a 
szoftver hálózati instrukcióit, mely erre a gépre vonatkozik.

Turn-off (kikapcsolás)
Ez akkor használatos, ha a gépet hálózatban működtetve akarjuk leállítani.
Lásd a szoftver hálózati instrukcióit, mely erre a gépre vonatkozik.
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DRIVE MENÜ

3_Bb   K101

1. A gép álló helyzetében nyomjunk      FUNC .
A drive menü jelenik meg.

majd nyomj 

2. Jelöld ki a kívánt fubkciót a gombbal

SET

Drive menu a kiválasztott funkció
aktiválásával törlödik.

VVVIIIGGGYYYÁÁÁZZZAAATTT:::   bbbaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee
A hímzőkeret és keret kocsi mozogni fog.
Vigyázzon a kezére!

Frame position
Frame type
O Set
Top
Origin
Log-in
Turn-off
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MENU
Az alábbi diagramm mutatja 
a layaut funkciókat, melyek a 
fő menüben érhetők el.
A fő menü eléréséhez

nyomjunk    MENU  gombot.
Innen valamennyi funkció 
kiválasztható a fel-le gombokkal.

.

Nyomj     SET -et a választás megerősítésére.

              Ha ESC   gombot nyom a menü mód bármely pontjában, akkor visszalép Drive módba. 

Minta tárolása  5-A Beírás  12-1

Lemez írás  11-3

Minta adatok megnézése  11-1
Törlés    5-B
    Trace tipus  11-2

Átnevezés  11-5
Minta adat másolás

 11-6

Scale  12-2
Repeat sewing  12-5

Offset  12-8
Frame out

 12-E

Olvasás  5-5

Beírás  14-4
Beírás inicial-
izálása  14-7

Gép beállítások  5-1

Beállítás inicializálása 15-1

Position  16-1

       Darab száma   16-2       
          Színváltáshoz                  9-7

Közvetlen öltéshez       9-6 
megy

Menu gomb
Nyíl gomb Escape gomb

Set gomb

SET

Magyarázó oldal

Locate  17-1 Data edit  19-1

Zoomolás                      19-4
Zoom mérték  19-5
Funció kód       19-6
Ölt beszúrása  19-8
Ölt. törlés     19-9

 17-2
 17-3

Entry
Return

Calender
Network
System
Speed
Version

Egyéb beállítás

Naptár és óra beállítása      3-7
Hálózat készítése  22-1
Géprendszer inicializálása  24-7
Gépsebesség inicializálása    24-8
Verzió információk   22-3

Contrast of display  3-6 Útmutató  3-DReport  22-4

1
0
9

7

5

Needle bar selection  13-1

Repetition of color group setting  13-7
Auto setting  13-2
Thread color  13-3
Color change data registration  13-5
Color change data read  13-6

Keret jóváhagyás     20-1

            Tubulár kerek keret         20-4,   
                 Tubulár négysz. keret    20-D

Deleting user frame  20-I
Changing center point  20-J

Letter  18-1
Letter selection  18-1

Line length  18-2
Letter height selection  18-2

Font selection  18-3

Review and Create  18-3
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MENU

MAIN MENU : Chose a topic screen and press SET

Kezdő felhasználó  (Basic mode) minden menüben az ikonok          4-8
alatt az értelmezés látható.

MAIN MENU : Chose a topic screen and press SET

MAIN MENU : Chose a topic screen and press SET

Explanation



-BD    -21

ÚTMUTATÓ

3_D   K101

1. A gép álló helyzetében nyomjunk      MENU

majd válasszuk a                        "GUIDE" 

gombot. 

.

2. Nyomjon SET  gombot.

3. Válasszunk témát majd

SET .

4. Ha      vagy  megjelenik a kijelző jobb alsó 
részén, elérheti a következő oldalt a gom-
bokkal.

.

5. Nyomj      ESC .
Visszatér a guide menühöz.

Az útmutató tippeket ad és lépésről lépésre segít a hímzőgép müködtetésében.
a hímzés minden fázisában elérhető az ‘easy to follow guide” a könnyen követhető 
útmutató.

Do Not Show This Screen At Start.

MACHINE REFERENCE GUIDE : Choose a topic screen and press SET

: Exit

Nyomj ESC  menü módhoz vissza.

Nyomj ESC  üzemkész állapothoz vissza.

Do Not Show This Screen At Start.

MACHINE REFERENCE GUIDE : Choose a topic screen and press SET

: Exit
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Válaszd ki a helyes tűtipust. Lásd: “SELECT THREADS”, cérnaválasztás.

1

2

4

3

 A

4_1   D424

Tűszorító csavar

VVVAAARRRRRRÓÓÓTTTŰŰŰ   BBBEEEHHHEEELLLYYYEEEZZZÉÉÉSSSEEE

Elölnézet

T

S

VVViiigggyyyááázzzaaattt:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzéééssseee   ééérrrdddeeekkkééébbbeeennn
Tűcsere előtt kapcsolja ki a gépet.

1. Lazítsa meg a tűszorító csavart a csavarhúzóval

2. Vegye ki a rossz tűt

3. Helyezze be a tűt, teljesen feltolva afuratba úgy, hogy a 
tű hosszú csatornája elől legyen.

4. Szorítsa meg a tűszorító csavarját a csavarhúzóval.

A. Ne használjon görbe, vagy hibás hegyű tűt.
Helyezze a tűt egy síkfelületre és el-
lenőrizze az egyenességét.
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TTTŰŰŰ   ÉÉÉSSS   CCCÉÉÉRRRNNNAAA   KKKIIIVVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSSAAA
AAA   tttűűűrrrőőőlll
Válasszon tűt az anyag minőségének megfelelően.
Normál esetben: DB X K5 tűtipus: ez van a tartozékoknál.

4_2   D607

AAA   tttűűű   ééésss   aaa   fffeeelllsssőőő   cccééérrrnnnaaa   vvviiissszzzooonnnyyyaaa
A tűhöz az alábbiak szerint válasszon cérnát:

nagrO Német

8# 06# 031~001 061~041 002~051 07~05

9 56
08~07 021~001 051~031 001~07

01 07

11 57
06~05 001~08 031~001 031~001

21 08

31 58
04~63 07~06 001~08 051~031

41 09

51 59

61 001 63~03 06~05 08~06 061~051

71 501

81 011 03~42 05~04 06~05 032~081

Általános 
hímzési 
körümények

Általános hímzési körümények cérna és tűigénye:

Felső cérna : Poliamid 120 d/2 (120 denier)
Poliészter 120 d/2 (120 denier)

Tű : #11 ( DB X K5 )

Ha a tűméret és a cérna vastagsága nem harmonizál, az alábbi problémák léphetnek fel:

• Cérnaszakadás
• Öltés kihagyás (felső cérna nem veszi fel az alsót)
• Egyéb varratminőségi problémák

32K-BD 21~9

5KXBD 81~9

Típus AAAlllkkkaaalllmmmaaazzzááásssiii   ttteeerrrüüüllleeettt GGGéééppptttűűű   fffiiinnnooommmsssááággg

általános hímzési körülmények

kötöttáru esetén

Tű és a tűfonal viszonyaMéret

Pamut szám  # Selyem Poliészter Poliamid
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SEGÉDANYAGOK
Alábélelés
Keretbe feszített keretanyagok hímzéséhez általában alábélelést alkalmaznak. Kötöttáruk szinte 
kivétel nélkül igénylik az alábélelést.
a hímző alábélelések az anyagnak jobb tartást adnak és így a hímzés minősége jobb lesz.

AAAlllááábbbéééllleeelllőőő   kkkiiivvvááálllaaassszzztttááásssaaa
Válassza ki az alábélelő típusát, vastagságát és a rétegek számát, valamint a hímzési 
körülményeket. Általában az alábiakat kell mérlegelni:

•Hímzés minősége
•Abyag összehúzodása vagy tömörödése a varrás miatt, stb
•Anyag sűrűsége

Ha csipkét vagy bőrt hímez, nem kell alábélelni

PPPéééllldddaaa   aaalllááábbbéééllleeelllééésssrrreee

4_3   D607

Hímzőkeret (Belső keret)

Anyag

Alábélelő

Külső keret
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Órsózás

4_4   H901

T

1. Szálvezető

2. Szálfeszítő – Győződjön meg róla, hogy a furatba befűzte a 
szálat, mielőtt a tárcsák közé fűzné a cérnát.

3. Helyezze fel az orsót az orsózóra

4. Nyomja le az orsózó kart a nyíl irányába. Autómatikusan ki fog 
kapcsolni, ha az orsózás befejeződött.

Feszítés
Mikor az orsózás szálfeszességét 
állítja:

• Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a szálak így futnak.

• Legyen a feszesség állandó
orsózás közben

Növelés Csökkentés

1

2

3
4
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B
A

4_5   K101

A

B

B

C

B

A

A

ORSÓZÁS

Orsó visszahelyezése
1. Nyissuk fel a hurokfogó burkolatot (A) a
gép elején

2. Fogjuk meg az orsótok ajtaját (B) és az 
orsóval együtt húzzuk ki a hurokfogóból, 
ügyelve arra, hogy a szálfogót meg-ne 
sértsük

Orsótok visszahelyezése
1. Az orsótok befűzése után, nyissuk az 

orsótok ajtaját (A), és ujjunkkal tartsuk az 
ábra szerint. Csúztassuk az orsótokot a 
hurokfogó testébe, és érzéssel nyomjuk 
bele. Engedjük fel az orsótok ajtócskát. 
Nyomjuk befelé újra az orsótokot, hogy 
meggyőzödjünk, hogy a helyén van-e

2. Zárjuk a hurokfogó burkolatot

Orsó behelyezése
1. Vegyük bal kézbe az orsótokot. Jobb 

kezünkben tartott orsót az ábra szerint 
csúsztassuk bele.

2. Az orsótok csatornájába vezessük bele 
a cérna végét.

3. A cérnát vezessük be a feszítő rugó alá
(A) és menjen át a drótból készült vez-
etőszemen (B). Az orsónak az óra-mutató 
járása szerint kell elfordulnia, ha a cérnát 
húzzuk.

Alsócérna feszesség állítás
1. Függessze az orsótokot a cérnával kb. 

30mm magasságban. Kissé megrántva az 
orsótoknak kb. ugyanannyit kell lesüllyed-
nie.

2. A feszítőrugót a csavarjával állíthatjuk. A 
csavarra érzékenyen reagál a cér-
nafeszítés, ezért csak kismértékű állítást 
végezzünk ( Max. 1/8 fordulat)

FIGYELEM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee
Figyeljen a hurokfogó hegyére, amikor az 
orsót visszateszi.

Nő

Csökken

Csak a géppel szállított orsótok használható. 
Idegen orsótoknál a cérna a cérnavezető 
szemnél fennakadhat.

       FIGYELEM: 
Balesetveszély.
Tartsa zárva a 
horogfedőt, és ne 
nyúljon a géphez 
működés közben. 
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A cérna befűzése

4_6   H901

Felső szál befűzése

1. Cérnatartó

2. Szálvezető

3. Vezető cső

Folytatás a következő oldalon

2

3

Vezető cső

1

Felt
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Cérna befűzés

4_7   HC12

4. Felső terelő

5. Előfeszítő

6. Szálfeszítő
Óramutató járásával megegyező irányba 
egyszer feltekerni rá a cérnát

7. Szálrögzítő

8. Szálrögzítő

9. Alsó szálterelő

10.Szálhúzó rugó

11.Szálhúzó kar

12.Szálterelő

13.Szálterelő lemezr

14.Szálterekő horog

15.Tű

16.Leszorító talp

Figyelem: Balesetmegelőzés
Legyen óvatos a tűbe befűzéskor.

11

4

6

8
9

10
12

5

7

Needle 9 -15
Needle 1- 8

13

14
15
16
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A Basic mode (kezdő mód) lépésről lépésre segiti a kezelőt a beállitá-
sok elvégzésében.
A Basic mode (kezdő mód) 2 szinten kinál segitséget.

BBBaaasssiiiccc   222   (((KKKeeezzzdddőőő   222))): Minden elem magyarázata olvasható, a menüminden elem beállitása után 
automatikusan a következő lépésre vált.
Ezt a módot a működési beállitások megértéséhez használjuk.
Legfőképpen ez a mód a himzőgép kezdő alkalmazóinak szól.
Basic 1(((KKKeeezzzdddőőő   111))) : A működési beállitások egy elemének beállitása után a kurzor a következő 
lépés elemére ugrik.
Ebben a beállitásban az elem magyarázat nem jelenik meg a képernyőn, a menü nem vált 
automatikusan.
Ezt a módot a működési lépések megértése után ajánljuk
Advanced (haladó) : Ez a mód a gépetbeállitásokat már jól ismerő felhasználókat támogatja.
A kezelő választhatja ki a menüket és az elemeket. A Basic 2 (Kezdő 2) a gép alapbeállitása.
A szintek a „Machine Settings” (gép beállitásai)                5-1
                                                                            menü alatt változtathatóak

KKKEEEZZZDDDŐŐŐ   MMMÓÓÓDDD   (((BBBAAASSSIIICCC   MMMOOODDDEEE)))
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ÁLLJON TÁVOLABB: A KÖCSI MOZOG!

ON

OFF

NYOMJA A     GOMBOT.

Do Not Show This Screen At Start.

MACHINE REFERENCE GUIDE : Choose a topic screen and press SET

: Exit

Power On  3-5   (Bekapcsolás)

1. Forditsa el a bekapcsológombot.
Ellenőrizze, hogy a vészmegállitó gomb ki van 
e oldva.
Határozottan nyomja meg a bekapcsoló 
gombot, hogy „ON” (bekapcsolva”) pozicióban 
maradjon

2. Nyomja a  SET  gombot.
Amint a kocsi és a keret mozogni kezd, a 
himző keret automatikusan visszatér az előző 
pozicióba. Opening Guide (megnyitási is-
mertető) megjelenitése.
Amennyiben az „Opening Guide” (megnyitási 
ismertető) beállitás „OFF”-on áll (ki van kapc-
solva), a képernyő                      3-E
visszaugrik a MENU módra.   

Az      ESC  ( k i l é p é s )   megnyomásá-
val visszatérhet Menü módba.

AAAmmmeeennnnnnyyyiiibbbeeennn   aaazzz   eeelllőőőzzzőőő   dddeeesssiiigggnnn   nnneeemmm   kkkeeerrrüüülllttt   
ttteeellljjjeeessseeennn   llleeezzzááárrrááásssrrraaa   ééésss   kkkiiikkkaaapppcccsssooolllnnnááá   aaa   gggééépppeeettt...

FIGYELEM: Baleset veszély.
A diszitő keret és a kocsi mozog. Kérjük, saját 
biztonsága érdekében ne érjen hozzá.

MAIN MENU (FŐMENÜ) : válasszon egy topikot és nyomjon „SET” (beállitás”) gombot

Varrás leállitva.
Szeretné ezzel a mintával folytatni?
        Minta neve :[ 12:BIRD    ]

     Yes        No

A „READ” (OLVASÁS) képernyő a flash kártyáról való design 
átvitelhez kell. Kérjük, az opció választása előtt ellenőrizze a flash 
kártya bentlétét.
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3. Ha a gépen kivülről szeretne designt im-
portálni, válassza ki a „READ” (olvasás)-t 

és nyomjon SET. 

Ha a gép memóriájában tárolt design adatok-
ból kiván választani, válassza ki a 

„PATTERN”-t (minta)  és nyomjon  SET .
Ugrás a 8. lépésre

a „NEEDLE”-t (tű)           és nyomjon        et 
(beállitás)  

SET .

Ugrás a 13. lépésre

     Amennyiben az előző design még nem
fejeződött be és kikapcsolta a gépet.

Amennyiben ugyanazt a mintát szeretné folytatni,       

SET -et (beállitás)
Ugrás a 24. lépésre

Amennyiben nem szeretné ugyanazt a mintát folytat-

ni, válassza a „No” (nem)-t           és nyomjon 

SET -et (beállitás)
A képernyő visszaugrik a 3. lépéshez

Read  5-6   (Beolvasás) 

4. Válassza ki a memória kártyát vagy USB-t 

a nyilakkal .

5. Nyomjon   SET -et (beállitás).
Megjelennek memória kártya által tárolt mintaa-

da-tok.

Folder (mappa) : A mappa tartalma megje-

lenik a képernyőn, ha megnyomja a  SET -et.

 Return (Visszatérés): 
Amint belépett a mappába, ez az ikon jelenik 
meg a lista legtete-jén.
Kiléphet a mappából, ha kiválasztja 
az ikont és megnyomja a  SET  -et.

ESC   A mappából az ESC megnyomásával is 
kiléphet.

Varrás leállitva.
Szeretné folytatni a mintát?
        Minta neve :[ 12:BIRD    ]

     Yes        No (Nem)

FŐMENÜ: Válassza ki a topic képernyőt és nyomjon SET-et (beállitás)

A READ (olvasás) képernyő a flash kártyáról való design im-
portáláshoz szükséges.
Kérjük, jelen opció választása előtt ellenrőizze a flash kártya 
bentlévőségét.

Memory card removal is prohibited

Free memory
--- Serch pattern ---

The designs new ID number in
the machines memory.

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

-et (beállitás)

Ha tű beállitásokat szeretne végezni, válassza ki 

Igen
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6. Válassza ki a mintát         a nyilakkal. 

A megjelenités görgethető a bal és              jobb 
nyíl nyomásával, amennyiben fehér rész látható a 
szalagon.

7. Nyomjon    SET  gombot.
A minta beolvasása után nem lehetséges 
folyamatosan a következő design be-
olvasása. Más mintaadatok beolvasásához 
válassza ki a nyilakkal a „READ”-t (olvasás), 
majd nyomja        meg a 

SET gombot.

Minta     5-A

8. Nyomjon SET  -et.
A képernyőn minden elmentett minta adata 
megjelenik, és automatikusan a legutóbb el-
mentett design kerül kiválasztásra.
A kiválasztott design részletes adatai a képernyő 
bal oldalán olvashatóak

9. Nyomj SET -et a kiválasztott design 
megkezdéséhez.

Másik design kiválasztásához            válasszon 

a nyilakkal designt         és nyomjon.  SET

10. Ha nem szeretne a minta elhelyezésén 

változtatni, nyomjon
SET -et.

Ugrás a 13. lépésre

Ha szeretné a minta elhelyezését megváltoz-

tatni, válassza       ki a          nyilakkal és

         -et nyomjon.  SET .
A minta 180 fokot fordul, majd visszaugrás a 13. 
lépéshez.

nyomjon SET -et.
Ugrás a 11. lépésre

--- Reading ---

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

SHIP TIGER FLOWER

FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER

07FLOWER
  10550
  5
    89.9
    72.6
    66.4
    23.5
    33.1
    39.5

FLOWERHORSE

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

Gördülő kijelző

End
Read

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0  0  0  0

23FLOWER   + 0°   9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 1/ 4

Direction of pattern

OK
This message isn’t indicated from the next time.

It is the screen which sets up color
change, change stop, and so on
Do you change it?

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop 12

11

23FLOWER   + 0°   9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

END

100
100
0.0
0

It si the screen which sets up sca
le, angle, repetition, and so on.
Do you change it?

OK
This message isn’t indicated from the next time.

Minta elhelyezkedésének kiválasztása

Ha a design méretén és/vagy szögén szeretne változ-
tatni válassza ki a nyilakkal          és 
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Minta beállitások
11.Nyomj SET -et és végezze el a minta

 Adjust  12-2 (beállitás)

 Repeat sewing  12-5 (Varrás megismétlése)

 Offset  12-8 (kikapcsolás)

 Frame out  12-D (keret ki)

12.Válassza ki a
nyilakkal az “END”-et (vége) és nyomjon (SET)-
et.

SET

TTTűűűvvvááálllaaassszzztttááásss  5-E

13.Nyomja             meg a “SET”-et . SET

14.Nyomja meg a                jobb/bal nyilat a 
szinváltó kód kód kiválasztásához .

Az érvényes szint a minta adatok képernyőjén 
láthatja.

15.Nyomja meg a               fel/le nyilat a tű 

számának kiválasztásához.
A beállitás rögzitve.

16.Ismételje meg 14-15 lépést és állitsa be a 
tűt az összes szinváltó kódhoz.

17.Nyomja meg a         jobb nyilat az „END” 

(vége) SET kiválasztásához és nyomjon 

“SET”-et .
Jelzi a szegély tipus választást.

23FLOWER   + 0°   9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

100
100
0.0
0

END

The adjustment of the
width. (X direction size)

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0  0  0  0

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 1/ 4

Érvényes szinváltás kódja
Szinváltó kód száma

Tű száma

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3  0

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 4/ 4

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0  0  0  0

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 1/ 4

OK
This message isn’t indicated from the next time.

It is the screen which sets up color
change, change stop, and so on
Do you change it?

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3  5

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 4/ 4

HCS HCD, HCR

 beállitásokat.
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Szegély megerősités   20-1

18.Válassza ki a nyilakkal szegély         tipusát

és        SET -et nyomjon.

19.A le/fel nyilakkal             válassza ki a 
kívánt szegélyméretet.

20.Nyomjon SET  gombot.
A szegély tipusa és vastagsága feketén, a 
himzendő terület és a minta körvonala pirosan 
jelenik meg.
Ezek együtt láthatóak a bal oldalon

21. A   nyilakkal változtatja a design el-

helyezkedését, beállitáshoz nyomjon  
SET -et.

22.Nyomjon SET  gombot.

Válassza ki a nyilakkal            a “Cancel”-t    SET  -et.
A képernyő visszaugrik a 20. lépéshez.

23.Nyomja a SET  gombot.
Keret mozogni kezd a körvonalazás végreha-
jtásához. Ellenőrizze, hogy a nyomótalp és a tű 
nem ér e a kerethez.

Nyomj  ESC , a körvonalazás átugrásához.

Körvonal leállitásához  ESC  -et nyomj.

Embroidery
area

Outline of pattern

Adjust pattern position in hope
as desired using arrow keys,
then press SET.
Buttons on Control panel perform
these functions:

Center Design

Fast movement

Adjust Position

Set Position

A design körvonala látható ott, ahol a 
design nagyjából a kerethez ér
Válassza az  EXECUTE  (végrehajtás) 
–t a design körvonalazásához.

    Execute   Cancel (visszavonás)

    Yes         No

Ellenőrizze, hogy a desing a kör-
vonal peremén van e.

BA control panel (irányitó pult) 
gomjaival az alábbi funkciók 
érhetők el:

Forward tracing
(előre vonalazás)

Back tracing

Start tracing (körvonal kezdés)

Skip (átugrás)

Megfelelő a varrás poziciója?
Nyomjon YES-t az Ön által kiválasztott körvonal és varrás pozí-
ció jóváhagyásához, vagy nyomjon NO-t a FRAME (SZEGÉLY) 
képernyőhöz való visszatéréshez
Vagy válasszon:

FIGYELEM: Baleset veszély
A keret gyorsan mozog.
Ne érintse meg a keretet

PTA-32320

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
 90 PTA-32320 320mmx320mm

[320mmx320mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
 90 PTA-32320 320mmx320mm

OK
Ez az üzenet többé ne jelenjen meg.

Valóban ezt a himzés szegélyt 
szeretné kiválasztani?
Válassza ki a varrásnak megfelelő 
himzés méretet

PTA-32320 [320mmx320mm]

PTA-32320 [320mmx320mm]

PTA-32320 [320mmx320mm]

PTA-32320 [320mmx320mm]

PTA-32320 [320mmx320mm]

(végrehajtás)

és nyomjon 

Back tracing  (vissza vonalazás)



-BD    -30

KKKEEEZZZDDDŐŐŐ   MMMÓÓÓDDD   (((BBBAAASSSIIICCC   MMMOOODDDEEE)))

4_D   K101

24.Nyomj  SET  gombot.

Start sewing
25.Nyomj  START  gombot.

12345

23

0
0

23:FLOWER

A varrás előkészítéséhez nyomj 
START gombot. Nyomd a 
MENU KEY ha mást akar beál-
lítani
Varrás elkezdése

Start gomb
SET

Menu gomb

Válaszd “NO”-t a             nyilakkal és nyomj 
SET  -et.

A kijelző visszatér a 21. lépéshez

A hímzés elindul

A MENU gombbal a 4. lépéshez tud
ugrani.
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Hímzés előtt ellenőrizze a gép alapbeállításait. Győzödjön meg arról, hogy a soros 
PC kapcsolat a 14 pont szerinti (232C átviteli sebesség)

yalpsiD.oN

kaerb.DRT1
kcab

daehllA2
gnidnem

.......
........

atadhtdiW3
timil

-1 31 mm

)7.21=31(

tratskciuQ4
edom

............... •A gép a cérnavágás után 3 öltést lassan varr

daerhtotuA5
tuc

pmujtatuC6
atad

(8~1 3 .......)
..................0

lluntatuC7
pmuj .............

syawla.GHC8
tuc

...............

fohtgneL9
tuc.DRT

gnoL
lamroN

kcabdaerhT01
gnol

...............
wolS11

)tuodnem(

kcoL.RTS21
hctits

atadhtdiW31
lla mm0.1~0.1-

0.0 .......mm
deepsC23241 spb00291

00483 spb
spb00675
spb002511

kaerb.DRT51
tceted

3kciuQ ~
~ amroN ~
~ 3wolS

ffO
pactrevnoC61

Cap frame 
type

71

Revers 
frame move

81

Revers 
move fast

91

Opning 
GUIDE

02 thgiL
yvaeH

TartalomBeállítás alapér-
telmezett aláhúzva

Igen

Igen
Nem

Nem

I
Nem
gen

Nem

Igen

Igen
Nem

Nem
Igen

Nem
Igen

Nem
Igen

Nem
Igen

Széles
Normal

I
Nem
gen

Nem
Igen

I
Nem
gen

Cérnaszakadáskor a varrási ill. keretpozició visszaállítása néhány öltéssel.

A gép csak azoknál a fejeknél lép vissza öltéseket, melyek szakadást jeleznek.
A gép minden fejnél visszalép
Ha az öltéshossz meghaladja ezt az értéket, a gép felosztja azt, és több lépést 
készít belőle. A 13-as lépés a valóságban 12,7mm-t jelent. Használjon
alacsonyabb értéket, ha vastag és nehéz anyagot hímez.

Ha “Nem”-et választ, akkor a gép a sebességet lassan növeli. Válasszon “Nem”-
et ha a cérnavágás utáni újra kezdéskor öltéskihagyás keletkezne.

•A gép a cérnavágás után 5 öltést lassan varr

Automatikus cérnavágást vált ki a színváltás után és leálláskor

Ha a minta adatok meghatározott számú folyamatos ugrásokat tartalmaznak, a 
gép az ugrás előtt cérnéát vág.
•A gép a szálat vág a beírt ugrásszám alapján
•Nem vág szálat
Nulla ugrás (elkülönített ugrás “no net” mozgással) elött iktat be cérnavágást.
•Vág nulla ugrásnál
•Nem vág nulla ugrásnál

Minden színváltáskor cérnavágás
•Mindig vág színváltás előtt
•Ha az adatokban nincs vágásfunkció a színváltási pontnál,
 a gép nem vág.

A gép a felső cérnát egy hosszabb maradékkal vágja.

Vágás után visszamaradó cérnahossz

•Thread cutfi alkalmával 1,2mm, startfi alkalmával 1,6mm
•Thread cutfi alkalmával 0,8mm, startfi alkalmával 1,2mm
Ha a javítás befejeződött és az összes fej újra hímezni kezd, a gép
sebessége biztonsági okoból csökkentett (többfejes gépnél)

Záróöltést hozzá adja automatikusan

Ez módosítja a satin öltések szélességét, a memóriában lévő összes mintánál
•Állítsa aszélességet a kiválasztott értékkel
•Ne állítsa szélességgel
A gép soros portja számára válasszuk ki az átviteli sebességet (baud érték).
Állítsuk be a PC-n lévő értékkel azonosra. Nagyobb baud értéket választunk, az 
adatmozgás gyorsabb lesz. Ez viszont egyben nagyobb hiba lehetőséget is 
jelent.

A fonalőr érzékenységet állítja. Alapértelmezés szerint állítsa “Normál”-ra.

Ha sapka adaptert szerel a gépre, agép a mintát automatikusan konvertál-
ja(fordítás).
Ha normál sapkakeretet használ
Ha széles sapkakeretet használ

A keret a nyílgombbal ellentétes irányba mozog.

A nyílgomb lenyomásakor a keretmozgás gyorsabb. A keretmozgás lassú lesz a 
gyorsgomb használatakor.

A gép bekapcsolásakor a “GUIDE” menü automatikusan megjelenik.
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kijelző száma beállitás
az aktuális aláhúzvai

végrehajtás

1. Álló gépnél nyomj MENU

és válassz “OPTION”-t .

2. Nyomj SET .

Kijelöli a  (gép beállitásai)-t vagy     a 

(minta beolvasás beállitásai)-t.

3. Válassza ki a nyilakkal         és 
nyomjon “SET”-et 

SET

Válasszon -t, a design elem olvasásának
beállitásához.

 14-1

4. Válaszd a kívánt beállítást .

5. Nyomj SET majd a fel/le gombbal

változtathatsz a beállításokon

6. Nyomj SET .
Minden tétel zöld színnel jelzi, ha az 
alapértelmezettől eltér a beállítás. Fekete 
lesz, ha visszatérünk az alapértelmezetthez.
Más beállításokat a következő 3-5 
műveletekkel lehet módosítani.

 1 TRD. break back  :Yes
  2 All head mending :No
  3 Width data limit :13
  4 Quick start mode :No
  5 Auto thread cut  :Yes
  6 Cut at jump data :3
  7 Cut at null jump :Yes
  8 CHG. always cut  :Yes

9 Length of TRD.cut:Normal
 10 Thread back long :No

 11 Slow (mend out)  :No
 12 STR. Lock stitch :Yes
 13 Width data all   : 0.0
 14 RS-232C Baud late:38400
 15 TRD. break detect:Normal
 16 Convert cap      :No
 17 Revers frame move:No
 18 Revers move fast :No
 19 STR.Auto Position:Yes
 20 Embroidery weight:Light

  1 TRD. break back  :Yes
  2 All head mending :No
  3 Width data limit :13
  4 Quick start mode :No
 5 Auto thread cut  :Yes

  6 Cut at jump data :3
  7 Cut at null jump :Yes
  8 CHG. always cut  :Yes

9 Length of TRD.cut:Min.
 10 Thread back long :No

 11 Slow (mend out)  :No
 12 STR. Lock stitch :Yes
 13 Width data all   : 0.0
 14 RS-232C Baud late:38400
 15 TRD. break detect:Normal
 16 Convert cap      :No
 17 Revers frame move:No
 18 Revers move fast :Yes

  1 TRD. break back  :Yes
  2 All head mending :No
  3 Width data limit :13
  4 Quick start mode :No
  5 Auto thread cut  :No
  6 Cut at jump data :3
  7 Cut at null jump :Yes
  8 CHG. always cut  :Yes

9 Length of TRD.cut:Min.
 10 Thread back long :No

 11 Slow (mend out)  :No
 12 STR. Lock stitch :Yes
 13 Width data all   : 0.0
 14 RS-232C Baud late:38400
 15 TRD. break detect:Normal
 16 Convert cap      :No
 17 Revers frame move:No
 18 Revers move fast :Yes

  1 TRD. break back  :Yes
  2 All head mending :No
  3 Width data limit :13
  4 Quick start mode :No
 5 Auto thread cut  :No
  6 Cut at jump data :3
  7 Cut at null jump :Yes
  8 CHG. always cut  :Yes

9 Length of TRD.cut:Min.
 10 Thread back long :No

 11 Slow (mend out)  :No
 12 STR. Lock stitch :Yes
 13 Width data all   : 0.0
 14 RS-232C Baud late:38400
 15 TRD. break detect:Normal
 16 Convert cap      :No
 17 Revers frame move:No
 18 Revers move fast :Yes

yp

ció
1 Keret pozí-2 ~0 001

mm093~
A működési menüben beállitja a keret mozgását

módja
2 Operáció 2

2Kezdő 
1Kezdő

Kezelési mód megváltoztatása
Autokurzor mozgás, menü leirás, auto menü váltás, 
autokurzor mozgás
Haladó kezelő

inch-ben
3 Megjelenités 2 Igen

Nem
•
A távolsági egyséek megjelenitése mm-ben•

sebessége
4 Másolás 2 ~0 001 003~ Másolási sebesség megválasztása. „100” a normás sebesség. 

Amennyiben szeretné magasabbra emeli a számot, a sebesség csökken.

nikáció
5 USB kommu-2 MOC-BSU

lamroN

Jelölje ki, amennyiben USB összeköttetés van 64bit-es számitógép és a gép •
között
Alaphelyzetben „normál” beállitás van érvényben•

Nyomj ESC Menü-höz vissza.

Press ESC újra üzemkész állapothoz.

A távolsági egységek megjelenitése inchben

Haladó
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GÉP BEÁLLÍTÁSOK

5_3   FA21

RRRéééssszzzllleeettteeesss   mmmaaagggyyyaaarrrááázzzaaatttoookkk   aaa   gggéééppp   bbbeeeááállllllííítttááásssááárrróóólll

111333   WWWiiidddttthhh   dddaaatttaaa   aaallllll   (Szélesség mind)
A funkció kiegészítő szélességet ad minden 

satin öltéses mintához  12-3
Ez egyébként a "Settings" funkcióval írható be, 
mely esetben minden beírási változtatás a 
képernyőről hatástalan.                    12-3

23:FLOWER

A "Width adjustment"
(beállítással) ikon kékre 
vált

12345

23

600

  0   0   0   0

0
0
0      5
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Ne vedd ki a kártyát

--- Olvasás ---

MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

HHHííímmmzzzőőőmmmiiinnntttaaa   aaadddaaatttoookkk   ooolllvvvaaasssááásssaaa   aaa   mmmeeemmmóóórrriiiaaa   kkkááárrrtttyyyááákkkrrróóólll
Hímzendő minták olvasása a memória kártyáról.

Az alábbi memória kártya típusok használhatók: A gép képes különböző memóri-
akártyákról olvasni, melyeket általában digitális kamerákhoz használnak:
•Compact flash card
•Smart media card
•Memory stick
•SD card
•USB memory

    A memóriakártya kapacitása meg kell haladja a 16MB-ot. A gép 8MB kapacitású 
kártyát nem olvas.
Formatáláshoz FAT formátumot válasszon. A gép nem olvassa a FAT32” formátumot.   
A gép nem olvassa azokat a kártyákat, melyek más eszközön kerültek formattálásra.
 Ne készítsen a kártyán mappát vagy almappát. A gép nem olvassa a kártyán
mappában lévő mintákat.

MMMeeegggjjjeeegggyyyzzzééésss   aaa   mmmeeemmmóóórrriiiaaakkkááárrrtttyyyaaa   hhhaaassszzznnnááálllaaatttáááhhhooozzz:::
Lehetséges compact flash card, smart media card, memory stick, SD card esetében PCM-
CIA kártya adapteren keresztül dolgozni.
Ha a felsoroltaktól eltérő LAN vagy PCMCIA kártyát használ, akkor az károsíthatja a gépét.

MMMeeemmmóóórrriiiaaakkkááárrrtttyyyaaa   ééésss   aaadddaaapppttteeerrr   kkkeeezzzeeellléééssseee:::
Ne hajlítsa el, ne essen le, ne szedje szét, ne probáljuk feltölteni, melegíteni, óvjuk a 
naptól, párától.

MMMeeemmmóóórrriiiaaa   kkkááárrrtttyyyaaa   bbbeeehhheeelllyyyeeezzzéééssseee:::
1. A memóriakártyát illesszük be a PCM-

CIA adapterbe.

2. Illesszük az adaptert a gép memóriakártya 
nyílásába

A kidobó gomb megjelenik.

3. A hímzőminta adatok olvasása a 
következő fejezetben a ,Memóriakártya 
olvasása, cím alatt található.

MMMeeemmmóóórrriiiaaakkkááárrrtttyyyaaa   eeellltttááávvvooolllííítttááásssaaa
1. Ellenőrizd a  “Do Not Remove” (ne vedd ki 

kártyát) ikon nem jelez, majd a kidobó 
gombot nyomd meg.

Memóriakártyát és adaptert mindenképpen 
vedd ki.

2. A memóriakártyát óvatosan kezeld!

Kidobó gomb
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Minta adatok előkészítése

5_5b   H901

USB pendrive-ról

1. Helyezze be az USB pendrive-ot az USB
portba

2. Válassza a memória kártya olvasását

“Ne távolítsa el” jelzés

--- Reading ---

USB pendrive leválasztása

1.  “Ne vegye ki a gépből, míg a “Ne tá-
volítsa el” jelzés látható.
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MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

5_6   L901

Memóriakártya olvasása

1. Helyezzük be a memóriakártyát a már 
leírt módon.

2. Álló hímzőgép mellett nyomjon 

majd válasszon “READ” (olvasás)

3. Nyomjon .
Memóriakártya minta adatai megjelennek.

4. Válassza ki a nyilakkal a              média memóriát. 

5. Nyomja meg a           -et.
Memóriakártya minta adatai megjelennek.

Memóriakártya eltávolítása tilos
A gépben vagy kártyán lévő minta adatok 
megsérülhetnek, ha most a kártyát kivesszük.

 TAP : HAPPY

 DST : Tajima

 DSB : Tajima (Barudan)

  DSZ : Tajima (ZSK)

 EXP : Melco (type exp)

 ZSK : ZSK

 DAT : Barudan (style 32)

6. Válassz mintát gombbal.

A kijelzőt legörditheti a jobb és bal           
nyilak segitségével, ha a legörditő sáv 
kijelzőjén fehér részt lát. 

Beírás előtt ellenőrizze, hogy van-e elég 
szabad hely a beírandó minta öltésszáma 
számára.
Ha több a beírandó, mint a hely, akkor töröljön 
néhány mintát, hogy az új számára helyet
szabadítson fel.

Memóriakártya eltávolítása tilos

Free (szabad)
--- Minta keresése ---

A minták új azonosító (ID)
nevei a gépmemóriában

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

Folder (Mappa) : A mappa tartalma megjelenik, ha
 kiválasztja ezt az ikont és megnyomja a   SET  -et.

Return (visszalépés) : Amint belépett a mappában, ez 

az ikon megjelenik a lista tetején.

Az ikon kiválasztásával és SET  megnyomásával kiléphet a 
mappából.
Ugyanigy kiléphet a mappából, ha megnyomja az ESC -et.

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

Scrolling display

ESC



-BD    -18

MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

5_7   H701

7. Nyomjon SET  gombot.
Ha beolvasta a designt, nem tudja rögtön be-
olvasni a következőt.

Ha másik designt szeretne megjeleniteni, foly-
tassa a munkát lépéseket a 4. lépéstől

--- Öltések :         ---

--- Olvasás ---

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

Az  ESC , megnyomásával kiléphet a 

mappából       (lista tetején látható), vagy 

visszatérhet a MENÜ-be        (nem látható 

a lista tetején).

Amennyiben az almenüben van, az ESC

folyamatos nyomva tartásával vissza-

térhet a MENÜ-be.

Menu mode-ba visszatérés az ESC-kel.
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MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

5_7b   L901

1. Ellenőrizze, hogy a gép létrehozza e a LAN 
kapcsolódást a PC vel és a „Happy Link 
LAN” –t bebútolja e.

2. Ha a gép leáll, nyomja meg a  MENU gombot

és válasszon a nyilakkal           (olvasás) 
funkciót  

3. Nyomjon  -et.

A kijelzőn megjelenik a forrás, ahonnét a minta 
adatokat szeretné kiemelni.

4. Válassza ki a
PC-t (számitógép) a nyilakkal. 

5. Nyomja meg a  SET gombot.

A minta adatai megjelennek a számitógépen

Minta adatok beolvasása számitógépen
A gép beolvassa a „Happy Link LAN”-nal rendelkező számitógépre mentett minta adatokat.
A minta adatainak beolvasása előtt szükség van a „Happy Link BAN”-on a design mappák 
beállitásaira. A beállitások elvégzéséhez kövesse a „Happy Link LAN” rendszer FEL-
HASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV utasitásait. Az alábbi adatformátumok 
A gépben lévő design mappák és almappákból az alábbi adatformátumok beolvasása 
lehetséges:

 TAP : HAPPY

 DST : Tajima

 DSB : Tajima (Barudan)

  DSZ : Tajima (ZSK)

Free memory
(szabad memória)

--- Serch pattern ---

The designs new ID number in 
the machines memory.

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

(a design új azonositó szá- Id:23   Free:654321
ma a gép memóriájában)
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      Folder (Mappa): Az ikon kijelölésével és a SSSEEETTT gomb 
megnyomását követően megjelenik a mappa tartalma.

      Return (Visszalépés): Ha belépett a mappába, ez 
az ikon megjelenik a lista tetején.
Kiléphet a mappából az ikon kijelölésével és a  SET
megnyomásával.
A mappából az  ESC gomb megnyomásával is kiléphet.

NEWPAT
FLOWER1
FLOWER2
FLOWER3
FLOWER4
FLOWER5
FLOWER6
FLOWER7

Id:23   Free:654321

Scrolling display

MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

5_7c   L901

6. A nyilak segitésével          válassza ki a
mintát. 

A kijelzőt tovább görditheti jobbra                 vagy
balra a nyilak segitségével, amennyiben fehér
rész látható a gördülő menüben.

Mielőtt megkezdi a másolát, ellenőrizze, hogy 
több hely áll e rendelkezésre, mint a felvinni 
kívánt öltések száma. 
Ha több öltés van, mint a rendelkezésre álló 
hely, törölnie kell néhány designt, hogy az új 
minták számára elegendő memória álljon ren-
delkezésre

7. Nyomja meg a  SET gombot.
Ha beolvasta a designt, nem tudja rögtön be-
olvasni a következőt.

Ha másik designt szeretne megjeleniteni, foly-
tassa a munkát lépéseket a 4. lépéstől

--- Check pattern data ---

--- Reading ---

NEWPAT
FLOWER1
FLOWER2
FLOWER3
FLOWER4
FLOWER5
FLOWER6
FLOWER7

Id:23   Free:543210

Az ESC megnyomásával kiléphet a 
mappából        (lista tetején látható), vagy 
visszatérhet a MENÜ-be       (nem látható a 
lista tetején).
Amennyiben az almenüben van, az ESC 
folyamatos nyomva tartásával visszatérhet a 
MENÜ-be.
Menu mode-ba visszatérés az ESC-kel..

EEESSSCCC

ESC

ESC

ESC
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MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

1. A gép álló helyzetben nyomjon          MENU   -t

és válasszon "PATTERN"-t

2. Nyonjon SET -et.
A kijelző jelzi az aktuális mintát. A kijelző 
baloldalán van az aktuális minta száma, neve és 
adatai.

Öltésszám
Színváltás száma
Magasság
Szélesség

  Startpont és a minta teteje közötti méret
    

  Startpont és a minta alja közötti méret

    Startpont és a minta jobboldali széle
  közötti méret

    Startpont és a minta baloldali széle
  közötti méret

3. Válasszon minta adatot  és nyomjon

SET -et.
A minta kiválasztásra kerül.

5_A   K101

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UMBRELLA DOG PALMTREE

07FLOWER
  10550
  5
    89.9
    72.6
    66.4
    23.5
    33.1
    39.5

SHIP TIGER FLOWER FLOWER

FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER

07FLOWER
  10550
  5
    89.9
    72.6
    66.4
    23.5
    33.1
    39.5

HORSE

Nyomj ESC  Menü-höz

Nyomj ESC  még egyszer üzemkész ál-
lapothoz.

HHHooogggyyyaaannn   vvvááálllaaasssssszzzuuunnnkkk   mmmiiinnntttáááttt   aaa   mmmeeemmmóóórrriiiááábbbóóólll
Hímzőminta kiválasztásához előzőleg az a gép memóriájában el kell tárolni.

Scrolling display
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MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

5_B   K101

1. A gép álló helyzetben nyomjon          MENU  -t

és válasszon "PATTERN" -t .

2. Nyomjon SET -et.

3. Nyomj MENU  és válassz  a jobboldali 
almenüből

.

4. Nyomj SET -et.

5. Kivánt minta adatot válaszd ki .

6. Nyomj SET -et.
"*" jelenik meg balra a minta nevétől
Mégegyszer megnyomva törlésre kerül.
Újabb adat törléséhez ismételje a 6 és 7
pontokat.

Minták törlése a memóriából
Már nem használt, szükségtelen minták memóriából törlésére.

Ha alakt jel aktív, akkor a minta adat nem törölhető.

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UMBRELLA DOG PALMTREE

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

✻

Mark

✻

Példa ha többes mintát választ ki.

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

✻MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

Scrolling display

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT
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MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

5_C   G801

7. Nyomjon   ESC  gombot.

8. Válassz "OK"-t  és nyomj SET  -et
a törléshez.

A tétel törlésre kerül. Más minták törléséhez 
ismételd meg a 3 - 8 lépéseket.

Nyomjon SET  -et a törlés megváltoztatásához. 
A kijelző két lépéssel visszaugrik.

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UMBRELLA DOG PALMTREE

Delete pattern? < 2>

     Cancel      OK

Showing number of delete design(s)

MOUSE BIRD INSECT PENGUIN SAN

UMBRELLA DOG PALMTREE SHIP TIGER

Nyomj ESC  Menü-höz

Nyomj ESC  mégegyszer üzemkész ál-
lapothoz.
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MMMIIINNNTTTAAA   AAADDDAAATTTOOOKKK   EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEE

5_D   K101

AAAzzz   ööösssssszzzeeesss   mmmiiinnntttaaa   tttööörrrllléééssseee
Az összes minta törlése egyszerre a gép memóriájából.

Ha lakat jel aktív, akkor a minta adat nem törlödik.

1. Ha kontroll lámpa zöld, nyomj

           MENU  és válassz "PATTERN"-t

.

2. Nyomjon SET -et.

3. Nyomj MENU  és válassz a
jobboldali
almenüből .

4. Nyomjon SET -et.

5. Nyomjon  MENU  -t.

6. Nyomj       ESC  -et.

7. Válassz "OK" -t  és nyomj SET  -et
a törlés végrehajtásához.

Minden adat törlése kerül és a kijelző vissza-
tér a MENU-höz.

Nyomj SET  t-et a törlés megvál-
toztatásához.

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UMBRELLA DOG PALMTREE

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECTDelete pattern? <14>

     Cancel      OK

Törölt minta (minták) száma

MENU a minta adatok törlée közben.

✻

"✻ " hozzáadódik az összes memóriában lévő
mintadathoz.

✻ ✻ ✻ ✻MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT
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1. A gép álló helyzetében nyomjon        MENU

és válasszon "NEEDLE"-t .

2. Nyomjon SET -et.
A kijelző baloldalán van az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

Öltések száma
Szög
Konvertálás
Színváltás számok száma
Magasság
Szélesség

  Startpont és a minta teteje közötti méret
  Startpont és a minta alja közötti méret

  Startpont és a minta jobboldali széle
  közötti méret
  Startpont és a minta baloldali széle
  közötti méret

3. Nyomj fel/le a színváltási 

szám kijelőléséhez
Az aktuális színszám a minta adatoknál 
látható a kijelzőn.

4. Nyomj jobb/bal a tűszám
kiválasztására

A beírás rögzítve.

Ha  fekete kárójel jelenik meg
a tűszám jobboldalán,                      12-E
akkor a keret ki aktív.

TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   KKKIIIJJJEEELLLŐŐŐLLLÉÉÉSSSEEE

5_E   IC15

Egy adott mintában minden színváltáshoz, a megfelelő színnel befűzött tűszámot a gépkezelő 
határozza meg. Ha ez megtörténik akkor a gép automatikusan a programozott tűket, amikor a 
minta elér a szükséges ponthoz.

Ha a lakat aktív, akkor nem lehet "NEEDLE" -t (tűt) választani.

Törölje a "LOCK"-ot a mintából.         11-1

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0  0  0  0

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 1/ 4

Current color
change number

Number of color
change number

Needle number

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3  0

23FLOWER   + 0°   9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 4/ 4

Frame out mark
:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3  5

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 4/ 4

Visszatéréshez a főmenübe jobb nyilat

nyomjon, válassza a END-t (vége) majd nyom

ja meg a SET  -et vagy az ESC -t. Nyomjon is-

mét ESC -et a Drive mode (üzemkész állapot)-

ba való visszatéréshez.
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TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   KKKIIIJJJEEELLLÖÖÖLLLÉÉÉSSSEEE

5_F   K101

1. Ha a gép leállt, nyomja meg a gombot MENU és
válassza ki a „NEEDLE”                     (tű)-t. 

2. Nyomja meg a         gombot .SET
Az aktuális minta száma, neve és adatai a 
kijelző bal oldalán látható

Öltések száma
Szög
Fedés
A szinváltás számának kódja
Magasság
Szélesség

    Kezdőpont és a minta teteje közötti 
     távolság

  A kezdőpont és a minta alja közötti 
     távolság

  A kezdőpont és a minta jobb 
szélének legkülső pontja 

3. Nyomjon jobb/bal  nyilat a szinváltás 
számának kiválasztásához

Az aktuális szinszám a minta adatok képernyőjén 
látható.

4. A szinváltás leállitása funkciót a  FUNC

gomb menyomásával érheti el.

A funkciót visszavonhatja a          gommal is.FUNC
Beállitás rögzitve.
Szinváltás stop funkció nem használható, ha ◆
jel van (Frame out) (szegély kiiktatva) a 
tűszám jobb oldalán.
Kérjük, vonja vissza vissza a „Frame out” 
(szegély kiiktatás) beállitást.                  12-E

Start button

>>Change Stop

Szinváltás megállitása funkció
Ha szinváltás megállitó funkciót 
hozzárendeljük egy szinváltó 
kódhoz, a gép a megjelölt 
tűszámú varrás befejezésekor 
megáll, és az megjelenik az 
alábbi üzenet:
Ha újra szeretné kezdeni, nyom-
ja meg a START gombot

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3  0

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 4/ 4

Color change stop symbol
:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3  5

23FLOWER   + 0°   9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 4/ 4

Frame out mark

SET

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0  0  0  0

23FLOWER   + 0°   9.5( 9.7  9.8)
  123456   15      3.0( 1.5  1.5)

 1/ 4

Current color
change number

Number of color
change number

Needle number

Visszatéréshez a főmenübe jobb nyilat

nyomjon, válassza a END-t (vége) majd nyom-

ja meg a SET  -et vagy az ESC -t. Nyomjon is-

mét ESC -et a Drive mode (üzemkész állapot)-

ba való visszatéréshez.

SET

A kezdőpont és a minta bal szélének legkülső 
pontja közötti távolság

FUNC
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VARRÁS TUBULAR KERETEKKEL

6_3   H402

KKKeee          rrreeettttttaaarrrtttóóó fffeeelll ééésss llleeessszzzeeerrreeellléééssseee

Keretmozgató kocsihoz csavarozza fel a kerettartót, ha tubulár hímző keretezést szeretne.
A leszerelése a felszereléssel ellenkező sorrendben.

2. Mozgassuk a kerettartót a kocsi 
megközelítő közepére (balról jobbra) a 
bal/jobb gombokkal.

Győződjünk meg arról, hogy a tartó csapjai a 
kerettartó furataiban mindkét oldalon 
benne vannak.

1. Menj a kocsival a jelölt pozicióba a vezérlő 
panel fel/le gombjaival.

A kijelző baloldala a mintaadat méretét mutat-
ja.

3. Helyezze a kerettartót a kocsi vezetőjére 
és húzzuk meg a rögzítő csavarokat.

Mozgassa a kerettartót kicsit jobbra-balra, ha 
nehezen a menne a rögzítő alá.

Kerettartó

Rögzítő csavarok Kocsi

Vezető
Rögzítő

Nyomva
ellentartani
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VARRÁS TUBULAR KERETTEL

6_2   D610

Hogyan keretezzünk?

Belső keret

Anyag

Alábélelő

Külső keret

Símitsa el az anyagot minden irányban
,de feszítse meg azt.

Szorítás elött símitsa ki a hímzendő anyagot.

i

Lazítás
Szorítás
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VARRÁS TUBULÁR KERETTEL

6_4   J114

Hímzés megkezdése

1. Mozgasd a keretet az origóba

.

2. Nyomj      TRACE .
A hímzőkeret a minta körvonalát fogja körbe-

futni      14-5
Ügyeljen arra, hogy a nyomótalp és a tű ne 
érjen a kerethez.

TRACE  during tracing.

            Ha megnyomja a  START  gombot,
megszakad a művelet és a keret az origóhoz fut 
a hímzés megkezdéséhez. 

Menjen a 4 lépéshez, ha körbefutás (tracing) 
nélkül akarja kezdeni a hímzést.

3. a kijelző ">>Trace end" (azaz 
körbefuttatás vége) üzenetet ad és a 
hímzőkeret megáll.

A keret a minta első hímzésponzjához futott.

4. Nyomjon START .
A hímzés megkezdődik

5. A minta elkészülte után a kijelző ">>End" 
üzenetet ad és a gép leáll.

A keret autómatikusan visszatér az origóhoz ha 
az autó origin funkció aktiválva van.

 : Origó
      (Start pont)

Visszaigazolhatja a 
körvonal futtatást és a 
minta pozicionálást.

12345

23

600

1024
1
0      1

>>Trace end

  1   2   3   4

23:FLOWER

12345

23

600

0
0
0      1>>End

  1   2   3   4

04:BIRD
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VARRÁS

9_1   I101

Mit tegyünk, ha varrás közben a cérna elszakad?
Ha varrás közben a cérna elszakad vagy kifűződik, a gép ezt érzékeli, leáll és néhány öltést 
visszafut a feltételezett szakadási pontig.
(Ez megakadályozza, hogy ilyen okból öltés kihagyások legyenek a mintán. Lásd: cérnasza-
kadás.    5-1)

HHHaaa   aaa   fffeeelllsssőőő   cccééérrrnnnaaa   ssszzzaaakkkaaaddd   eeelll
Fűzze be a tűt újra
( Lásd     4-6)
HHHaaa   aaazzz   aaalllsssóóó   cccééérrrnnnaaa   ssszzzaaakkkaaaddd   eeelll

(Lásd:orsózás           4-5)

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee
Szálvágáskor vigyázzon, mert a tűátszúrja 
az anyagot

Példa: Hibás hímzés a megereszkedett anyag 
miatt

Leállás és varráshoz visszaállás
Ha a minta közben a gépet le kell állítani, a 
gép visszaáll a leállási ponthoz a bekapc-
soláskor.

Ha a gépet túl hosszú ideig hagyja leállva, 
a keretezett anyag megereszkedhet ás a 
minta torzul.

Varrás felfüggesztése

1. Állítsuk le a varrást megnyomva STOP gombot

2. Nyomjon CUT gombot.
A tű lemegy és szálvágás történik.

3. A hálózati kapcsolót kapcsolja ki.

Az utolsó varrási pozíció visszaálláshoz:
4. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.

5. Nyomjon   SET  gombot.
A kocsi és a keret lassú mozgás után au-
tomatikusan visszatér a megelőző pozícióba.

6. Öltés visszaállításhoz 3-4-szeri

STOP gomb megnyomás

7. Újraindítás START .

12345

23

600

56789
1
0      1

  1   2   3   4

14:CAT

ON

OFF

ON

OFF

>>Stop Switch

12345 56785
14:CAT

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee
A keret gyorsan mozog.
Vigyázzon a kezére és testére.

KEEP CLEAR:CARRIAGE WILL MOVE!TO CONTINUE

Fűzzük be újra az alsó cérnát
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KEEP CLEAR:CARRIAGE WILL MOVE!PRESS     TO CONTINUE

VARRÁS

9_2   I101

Áramkimaradás varrás közben
Ha hímzés közben áramkimaradás lépne föl, kövesse az alábbiakat a pozició és a hímzés 
adatok viszaállítsa érdekében.

1. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót

2. Nyomjon SET -et

3. Nyomjon SET -et

4. "Auto" kijelőlése majd nyomj SET -et.
A főtengely egy fordulatot tesz és megáll a “C” 
ponton (megelőző stop pozició).

5. Nyomjon CUT -ot.
A tű lemegy és szálvágás következik

6. Nyomjon SET -et
A kocsi és a keret lassú mozgással 
automatikusan visszamegy a megelőző pozi-
cióba.

7. Néhány öltés visszalépés a leállási 
helytől a           gombbal. STOP

8. Varrás indítása a             gombbal.START

ON (Be)

OFF (Ki)

E-050 C point

             OK

Manual
Auto

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee...
Szálvágáskor vigyázzon, mert a tű átszúrja 
az anyagot.

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee...
A keret gyorsan mozog, vigyázzon a 
kezére és testére.

KEEP CLEAR:CARRIAGE WILL MOVE!TO CONTINUE
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Frame position
Frame type
O Set
Top
Origin
Log-in
Turn-off

Frame position
Frame type
O Set
Top
Origin
Log-in
Turn-off

VARRÁS

9_3   K101

Rámázott anyag hímzés közbeni mozgatása és eredeti helyére pozicionálása
Ha a keret hímzés közben elmozdítja, az alábbiak szerint járjon el:

1. Leállás a gomb megnyomásával STOP .

2. Keret mozgatása

3. Nyomjon FUNC -gombot.

4. Válassz "Frame Position" -t  és

nyomj SET -et

5. Válassz "Position"-t  és nyomj

SET -et
A keret automatikusan visszatér a korábbi 
helyzetébe.

VVViiisssssszzzaaatttééérrrééésss   ooorrriiigggóóóbbbaaa
A keret az origóba, azaz a minta kezdési helyzetébe visszatér.

1. Nyomjon FUNC   gombot a gép
leállása után.

2. Válassz "Origin"-t  és nyomj SET -et
A keret az origóhoz fut és a minta adatok
visszatérnek a startponthoz.

 (Top) üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Varrás megkezdése után a

 (Top) üzenet eltünik a kijelzőről.

12345

23

600

56789
1
0      1

  1   2   3   4

14:CAT

>>Stop Switch

X:  -234.5   Y:   123.8

Pointer

19:HAPPYE

12345

23

600

0
0
0      3

  3   8  10   7

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee
A keret gyorsan mozog. Vigyázzon a kezeire.

19:HAPPYE

12345

23

600

2653
3
0      3

  8  10   7   3

Frame move!
FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee

A keret gyorsan mozog. Vigyázzon a kezeire.
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Frame position
Frame type
O Set
Top
Origin
Log-in
Turn-off

Frame position
Frame type
O Set
Top
Origin
Log-in
Turn-off

VARRÁS

9_4   K101

Visszatérés a minta kezdetéhez (Top)
A minta hímzése közben leállunk, a keretben a minta helyzetét megváltoztatjuk, majd újra 
startolunk a kezdettől.
Ha a”Top” funkciót használja, visszatérés következik a kezdőpontra a keret helyzetétől 
függetlenül.
1. Nyomja meg a                FUNC  gombot a gép 

álló helyzetében.

2. Válassza a "Top"
     gombbal majd nyomjon

 funkciót a kombinált
SET  -et.

A minta adat visszatér a kezdőponthoz.
 (Top) jel megjelenik a kijelzőn.

Ha a “TOP” elötti megelőző ponthoz akar 
visszatérni, akkor ismételje az 1-2 
lépéseket.

AAA   mmmiiinnntttaaa   hhhííímmmzzzőőőkkkeeerrreeettt   kkkööözzzpppooonnntttjjjááábbbaaa   hhheeelllyyyeeezzzéééssseee   (((CCCeeennnttteeerrr)))
A hímzőkeret központba fut automatikusan.

1. Nyomjon FUNC  gombot a gép álló 
helyzetében.

2. Válassza a "Frame position"-t és 

nyomjon SET -et.

3. Válassza  "Center" -t majd nyomjon

SET -et.

A hímzőkeret a központba fut automatikusan.

Ha a ”Center”-ből a megelőző helyzetbe akar 
vissza jutni,akkor a

    9-3 oldalon leírtak szerint járjon el. 
("POSITION")

19:HAPPYE

Pointer

12345

23

600

2653
3
0      3

  8  10   7   3

19:HAPPYE

12345

23

600

0
0
0      3

  3   8  10   7

Pointer

19:HAPPYE

12345

23

600

0
0
0      3

  3   8  10   7

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee...
A keret gyorsan mozog.
Vigyázzunk a kezeinkre.

Frame move!

19:HAPPYE

12345

23

600

0
0
0      3

  8  10   7   3
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VARRÁS

9_5   I101

Minta forgátasa és tükrözése
Kiválasztott minták konvertálása

1. Ha gép megállt, nyomjon  MENU   gombot 

és válasszon a kombinált

gombbal. "SETTING" -et 

.

2. Nyomjon SET  -et
Az aktuális minta nevét és adatait a 
baloldalonláthatjuk.

3. Kombinált gomb fel/le gombjaival

válasszon        és

nyomjon SET -et.

4. A kombinált gomb fel/le gombjaival 

a kivánt konverziót állatsa be.

5. Nyomjon SET -et.
A helyzet rögzítésre kerül.

              

Normal Mirror reverse

0°      90°    180°   270°      0°      90°    180°   270°

Normal angleNormal

Beállitási példa

Tükör forditás  + 90°
A minta kezdő pontját tengelyként 
tekintve a gép 90 fokkal elforgatja 
a szöget.

 : Minta kezdőpontja, 

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

23FLOWER   + 0°   9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

23FLOWER   + 0°   9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

100
100
0.0
0

END

100
100
0.0
0

END

100
100
0.0

0

END

100
100
0.0
0

END
The rotation in 90 degres
step and mirror convert

The adjustment of the
width. (X direction size)

Nyonja meg az  ESC  gombot a MENU-

be visszatéréshez.

Nyomja meg az ESC  gombot mégegyszer

az üzemkész (DRIVE) állapothoz.
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VARRÁS

9_6   FA21

KKKeeezzzdddééésss   vvvaaalllaaahhhooolll   aaa   mmmiiinnntttááábbbaaannn   (((PPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN)))
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül egy öltés számhoz, vagy színcseréhez 
menjünk és ennek megfelelő pozicióba kerüljön a keret.

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee
A keret gyorsan mozog. Vigyázzon a 
kezeire.

ÖÖÖllltttééésss

1. Álló gép mellett nyomjon MENU és

válasszon "POSITION"-t .

2. Nyomjon SET  gombot.

3. Nyomjon fel/le  gombot    választásához

majd SET -et nyomjon.

4. Nyomjon fel/le gombot a szám választásához és

nyomjon jobb/bal gombot  a digit (helyiérték)

választásához.

5. Nyomjon SET  gombot.
A keret a kiválasztott öltésszámpozicióba fut.

Frame move!
(Keret mozog)

1
1
0

A Pointer (mutató) mutatja a keret aktuális pozicióját.

Frame move!
(Keret mozog)

1
1

3841

1
1
0

1
1

3841

Nyomjon ESC  a Menü-höz

Nyomjon ESC  még egyszer üzemkész 
állapothoz.

 : Kivánt színszám

2

1
3

+ : Kívánt öltések

+

OOOllltttééésss   (((ÖÖÖllltttéééssseeekkk   ssszzzááámmmaaa)))
EEEzzz   aaa   kkkeeerrreeettteeettt   aaa   kkkiiivvvááánnnttt   öööllltttééésss   ssszzzááámmmhhhooozzz   vvviiissszzziii...

VVVááállltttááásss   (((SSSzzzííínnn   pppooozzziiiccciiióóó)))
Ez a keretet a kivánt színváltási számhoz 
viszi.
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VARRÁS

9_7   FA21

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee
A keret gyorsan mozog. Vigyázzon a 
kezeire.

Váltás

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "POSITION"-t. .

2. Nyomjon SET  gombot.

3. Válasszon        t     és nyomj SET .

4. Nyomjon fel/le gombot a szám kivá-

lasztásához és jobb/bal gombot a digit

helyiérték kiválasztásához.

5. Nyomjon SET  gombot.
A keret a kiválasztott szín pozícióba fut.

Frame move!

0
1
0

Pointer (mutató) mutatja a keret aktuális pozicióját.

Frame move!

0
3

5289

0
1
0

0
3
0

Nyomjon ESC  a Menü-höz

Nyomjon ESC  még egyszer üzemkész 
állapothoz.
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MENDING

THREAD
BREAK

DETECT.
ON
OFF
JUMP

Thread break lamp

Varrás

9_8   H901

Hímzés hibás részének javítása 
Kijavítja azt a részt ahol kimaradt a hímzés (pl.: szálszakadás miatt).

1. Álló gépnél tartsa lenyomva a 

STOP  (*visszalépés) addig a részig,
ahol dolgozni szeretne.

2. Nyomja meg a javítás gombot azon a
fejen, ahol javítani akar

3. Nyomja START   gombot.

Csak azok a fejek fognak javítani, ahol 
szálszakadás lámpa villog vagy világít.
A többi fej a javítás vége előtt 2 öltéssel 
folytatja a mintát.

Mending switch

Thread break
detecting switch
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MINTÁK KIJELZÉSE SETTING MODUSZBAN

1. A gép álló helyzetében nyomjon        MENU

és válassza a kívánt beírandó tételt. .

2. Nyomjon SET -et

Az ikon       az almenüben megjelenik.

3. Nyomjon  MENU  és válasszon       -t.

4. Nyomjon SET -et.
A kiválasztott minta illusztrációja megjelenik.
az aktuális minta adat részinformációi a kijelző 
jobboldalán vannak.

5. Nyomjon SET -et.
A kijelző visszalép a 2 lépés szerinti képre.

10_1   FA21

23FLOWER
  123456
  250
   219.5
   123.0
   109.7
   109.8
    61.5
    61.5

A nagyító jel         a jobbszélső menü oszlopban jelzi, hogy a minta megnézhető legyen.

Nyomjon ESC a Menü-höz
Nyomjon ESC még egyszer üzemkész 
állapothoz.
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MENÜ ISMERTETŐ MEGTEKINTÉSE 

1. Ha a gép megállt, nyomja meg a      MENU   -t

és a nyilak segitségével válassza

    ki a kívánt beállitást. 

.

2. Nyomja meg a          gombot. SET

Az ikon      megjelenik az almenüben.

3. Nyomja meg a MENU  és válassza
     ki a nyilakkal a     -t .

4. Nyomja meg a        gombot.SET
A kijelzőn megjelenik a menü ismertető.

5. Nyomja meg a         gombot.SET

A kijelző visszatér a 2. lépéshez.

10_1   I101

Ha a menü jobb oldalán     jelenik meg, a menü ismertetőt az alábbi lépésekkel érheti el:

OK

Explanation

Nyomjon ESC -et a Menu mod-ba való vissza-
téréshez

Nyomjon ESC  -et a Drive mod-ba (üzemkész 
állapot) való visszatéréshez.

This message isn’t indicated from the next time.
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MINTÁK A MEMORIÁBAN

1. Alló gép mellett nyomjon  MENU

és válasszon "PATTERN" -t .

2. Nyomjon SET  gombot.

3. Válasszon mintát .

4. Nyomjon   MENU  és válasszon      -t.

5. Nyomjon SET  gombot.

A lakat   jel megjelenik a zárolt minta 
balfelső részén.
A zárolás feloldásához ismételje a 4és 5 
lépéseket.

11_1   G801

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UMBRELLA DOG PALMTREE

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER FLOWER

Minták zárolása
A gép memóriájában tárolt minták zárolása megakadályozza az akaratlan törlést vagy 
változtatást.

Nyomjon ESC  a Menühöz

Nyomjon ESC  még egyszer üzemkész 
állapothoz.
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MINTÁK A MEMÓRIÁBAN

1. A gép álló helyzetében nyomjon        MENU 

        és válasszon “PATTERN”-t. .

2. Nyomjon SET  gombot.

3. Válassza ki a kívánt mintát. .

4. Nyomj MENU  és válassz  vagy   
a nyílgombbal.

.    A minta max. hímzési területe.

Minta körvonala.

5. Nyomja a SET  gombot.
Trace (nyomvonal) típus 
megváltozott.

Nyomjon ESC  és menjen vissza a Drive 
moduszhoz a jóváhagyáshoz.

11_2   J204

23:FLOWER

Trace (Nyomvonal adat)

12345

23

600

  0   0   0   0

0
0
0      5

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UMBRELLA DOG PALMTREE

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

   --- Calculating ---

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

Nyomjon       ESC    a Menühöz

Nyomjon       ESC    még egyszer üzemkész állapothoz.

Memóriában a minták nyomvonal típusának megváltoztatása.                                                              14-5

TTTrrraaaccceee   (((   NNNyyyooommmvvvooonnnaaalll   tttííípppuuusss)))
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MINTÁK A MEMÓRIÁBAN

1. Csatlakoztassa az adat-       5-5
hordozót.

2. Ha a gép megállt, nyomja meg a      MENU

gombot és válassza ki a nyi-

    lakkal a  “PATTERN” (minta)-t. 

.

3. Nyomja meg a SET gombot.

4. A nyilakkal válassza ki a
     kívánt mintát. 

5. Nyomja meg a          gombot és válasszon 
adathordozót                  a nyilakkal.

6. Nyomja meg a SET gombot.
Memoria kártya és USB olvasó kiválasztásá-
nak helye.

7. Válassza ki nyilakkal a memória kártyát
   vagy az USB adathordozót.

11_3   K101

Exportálás
A gép memóriáján kívül irhat más adathordozóra

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UNBRELLA DOG PALMTREE

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

MENU
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8. Nyomja meg a           gombot.SET

9. Válassza ki a nyilakkal a           „No” (nem)-t
vagy „Yes” (igen-t és nyomja meg a         gom-
bot.

SET

Amennyiben el kivánja menteni az adatbeállitá-
sokat vagy a tű kiálasztást, nyomjon „Yes” (igen) 
gombot. Ezeket a továbbiakban „Other settings” 
(„egyéb beállitások” )-ban a „HP1 file” név alatt 
találja meg.
Ha nem szeretné elmenteni a „Other settings” 
(„egyéb beállitások”)-at, nyomja meg a  “No” 
(„nem”) gombot.

A végrehajtás előtt győződjön meg arról, hogy 
elegendő memória áll e rendelkézésére az 
öltésszámok mentéséhez.
Ha több öltés van, mint rendelkezésre álló hely, 
töröljön adatokat vagy használjon új adathordozót.

10.Nyomja meg a          gombot.
The name of the pattern will be shown.

11.Nyomj SET  gombot ha a minta neve nem 
változott.

    A bal  " "és" " jobb            nyilakkal 
válassza ki, majd nyomja meg a  SET -et.
Ezután válassza ki a meglévő név minden szám
jegyét.

Bal nyíl a bal oldali számjegyek kiválasztásához.
Jobb nyíl a jobb oldali számjegyek kiválasztásához.

A nyilakkal              válassza ki a szót, és
nyomjon  SET-et
A design neve maximum 8 betűből vagy szám-
ból állhat

12.A nyilak segitségé
vel válassza ki az „END” (vége)-t, és nyomja 
meg a          -et.SET

A minta adatai felirásra kerülnek

 Sure? This pattern name
     Name:FLOWER_
---------------------------
A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z  -

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [END]

MINTÁK A MEMÓRIÁBAN 

11_4   H701

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

 Sure? This pattern name
     Name:FLOWER1
---------------------------
A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z  -

0[1]2 3 4 5 6 7 8 9   END

23FLOWER
10550
5
  89.9
  72.6

 66.4
 23.5
 33.1
 39.5

 Free space:    65877

       OK      Cancel

Free space on the data disk

--- Writing disk ---

Nyomj ESC  -et visszatérés a Menü módba.
Nyomj ESC  ismét a Drive mode-ba
(üzemkész állapot) való visszatéréshez.

--- Writing disk ---

Delete

         Make HP1 File ?

       No        Yes

SET
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MINTÁK A MEMÓRIÁBAN

1. A gép álló helyzetében nyomjon        MENU

és válasszon “PATTERN”-t. .

2. Nyomja a SET  gombot.

3. Válassza ki a kívánt mintát.

4. Nyomj MENU  válassz         a

5. Nyomja a SET  gombot.

6. Válassz " "vagy" " a  gombbal és nyomj.

SET . Válaszd ki valamennyi betűt a 
minta nevéből.

Balodali digitek kiválasztása
Jobboldali digitek kiválasztása

Irjon be új nevet a
        majd nyomjon.

nyílgombbal

SET .

Egy minta névben a megengedett maximális 
karakterszám nyolc betű vagy szám.

7. Válassz "END"-et  és nyomj SET -et.
A minta neve megváltozik.

11_5   G801

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UMBRELLA DOG PALMTREE

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

 Sure? This pattern name
     Name:FLOWER_
---------------------------
A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z  -

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [END]

SHIP TIGER ROSE HORSE

 Sure? This pattern name
     Name:ROSE
---------------------------
A B C D[E]F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z  -

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   END
Delete
Törlés

Minták átnevezése
Minták átnevezése a memóriában.

Nyomj ESC  a Menűhöz.

Nyomj ESC  még egyszer üzemkész ál-

lapothoz.
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MINTÁK A MEMÓRIÁBAN

1. A gép álló helyzetében nyomjon        MENU

és válasszon "PATTERN"-t. .

2. nyomjon SET  gombot.

3. Válassza a kívánt mintát.

4. Nyomj MENU  és válassz
nyílgombbal.  

   a               

5. Nyomja a SET  gombot.
Kiválasztott minta másolása megtörténik.

11_6   G801

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

MOUSE EMBLEM RC_CAR BIRD INSECT

PENGUIN SAN UMBRELLA DOG PALMTREE

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

Copied pattern data

SHIP TIGER FLOWER HORSE FLOWER

Minta adatok másolása
A gép memóriájában tárolt minta adatok másolása.

Nyomj ESC  a Menű-höz.

Nyomj ESC  még egyszer üzemkész ál-
lapothoz.
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MINTAUTASÍTÁSOK

12_1   FA21

Különböző utasításokkal lehet a mintákat ellátni, mint pl.”scalling” (méretezés), “repeat” 
sewing” (ismételt varrás), “offset” (távolság) és “frame out” (keret ki).

Adjust
Ez a menü olyan beviteli utasításokat tartalmaz mint pl. “scaling” (méretezés),
“width adjusment” (szélesség beállítás), “angle” (szög) és “convert design” (minta konvertálása).

Repeat sewing
A gép a megadott számban ismétli a mintát x és y irányban.

Offset
A kiválasztott mintában a kezdőpont beírása.

Frame out
A kiválasztott mintához “keret ki” utasítást fűz.

Különböző utasítások vihetők be a készletből.

Adjust

Scaling
A kiválasztott minta méretezése történik vele.

Width adjustment
A kiválasztott minta szélessége állítható be vele.

Angle
A kiválasztott minta szöge állítható be vele.

Convert design
A kíválasztott minta 90 fokonkénti elforgatása (normál vagy fordított) végezhető vele.
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MINTAUTASÍTÁSOK

12_2   I101

Scaling
A minta mérete növelhetővagy 
csökkenthető 1% -os fokozatokban.

Példa

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válassz "SETTING"-et. .

2. Nyomja a SET -et.
A baloldalon megjelenik a minta száma, 
neve és részletei.

3. Nyomjon fel/le válassz  vagy 

majd nyomjon SET -et

4. Nyomjon jobb/bal a helyiérték
léptetéséhez majd
nyomj fel/le a számérték

kiválasztásához.

5. Nyomja a  SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

 : Minta kezdőhelye

Normal X 100 %, Y 150 %

Alapértelmezett : X,Y 100%

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

23FLOWER   + 0°    9.5( 9.7  9.8)
  123456   250     3.0( 1.5  1.5)

END

100
100
0.0

0

END

END

100
150
0.0
0

END

100
100
0.0
0

100
150
0.0
0

The adjustment of the
width. (X direction size)

The adjustment of the
Hight. (Y direction size)

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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The adjustment of the
width. (X direction size)

MINTAUTASÍTÁSOK

12_3   I101

Width adjustment
Ez a beállítás a minta “(L)” szélességet -1.0 ~ 
+1.0mm határok között 0.1mm lépésekben 
módosítja.

  Ha "Width" (Width adjustment) beállítás 
történik és hímez, akkor a végpontnál 
hiba történhet. Ilyen esetben térjen vis-
sza a szélesség beállításhoz és a szé-
lességet állítsa "0.0"-ra.

Példa

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomja a SET .
A baloldalon megjelenik a minta száma, 
neve és részletei.

3. Nyomj fel/le válassz    -t és

nyomj SET -et.

4. Nyomj jobb/bal a helyiérték
léptetéséhez majd
nyomj fel/le a számérték

kiválasztásához.

5. Nyomja a SET gombot.
A beállítás rögzítésre kerül.

L
L + 0.4mm

0.4 mm

Alapértelmezett : 0 mm

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

END

100
100
0.0

0

END

END

100
100
0.4
0

END

100
100
0.4
0

100
100
0.0
0

The adjustment of the
width of satin stitch.Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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MINTAUTASÍTÁSOK

12_4   I101

Angle
A gép mintát annak startpontja, mint 
forgáspont körül, az óramutató járásával 
egyező irányba elforgatja.

Példa

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomja a SET  gombot.
A baloldalon megjelenik a minta száma 
neve és részletei.

3. Nyomjon fel/le válassz     és

nyomj SET -et.

4. Nyomj jobb/bal a helyiérték
léptetéséhez
fel/le majd nyomj

a számérték kiválasztásához.

5. Nyomja a SET  gombot.
A beírás rözítésre kerül.

30°Normal

 : Minta kezdőpontja

Alapértelmezett : 0°

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

END

100
100
0.0
0

END

END

100
100
0.0
30

END

100
100
0.0
30

100
100
0.0
0

The adjustment of the
width. (X direction size)

The rotation of the design.
(1 degree setp)

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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MINTAUTASÍTÁSOK

12_5   FA21

Repeat sewing
A gép az alkalmazó által megadott számú másolatban, a megadott X és Y irányban
ismételten hímez.

Példa

TÉTEL MENNYISÉG ALAPÉRTELMEZÉS

Piece X 1 ~ 30  1 Ismétlés esetén a kivánt oldalirányú és hosszirányú darabszá-
mot kell megadni.

  Piece Y 1 ~ 30 1 A hímezni kívánt darabok száma X és Y irányú szorzatként 
keletkeznek.

Space X -999.9 ~ 999.9 mm 0 Ismétlés esetén a kezdőpontok közötti oldalirányú távolságot kell 
megadnunk.
Plusz érték esetében, a gép az ismétlést jobboldal felé teljesíti. Minusz 
szám esetében a baloldal felé.

Space Y -999.9 ~ 999.9 mm 0 Ismétlés esetén a kezdőpontok közötti hosszirányú távolságot kell 
megadnunk. Plusz érték esetében, a gép az ismétlést felfelé 
teljesíti. Minusz szám esetén lefelé.

Priority X (Side)• Y (Length) X Ha két darabnál több ismétlést ír elő hosszirányban és oldalirányban, 
akkor a második darab felé jelöli ki a hímzésirányt.

Space X
1

2

3

4

5

6

1

3

5

2

4

6

Space Y

Piece X 2
Piece Y 3
Space X -30.0
Space Y 32.0
Priority Y

Ez az az eset, amikor a "Priority" a baloldali listában X

●  : Minta kezdőhelye
■  : Minta vége
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The number of the repe
at in the X direction.

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomj SET-et és jobb/bal gombbal

válassz        szímbólumot.
A baloldalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomjon fel/le tétel választáshoz

és nyomj SET -et.

4. Nyomj jobb/bal   a helyiérték
léptetéséhez majd
nyomj fel/le a számérték

kiválasztásához.

5. Nyomja a SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

6. Írja be a szükséges tételt a 3-5 pontok 
ismétlésével.

Írja be az összes szükséges tételt.

MINTAUTASÍTÁSOK

12_6   I101

23FLOWER
  123456   250

2
3

-30.0
0.0
X

23FLOWER
  123456   250

2
3

-30.0
32.0

X

23FLOWER
  123456   250

1
1

0.0
0.0
X

23FLOWER
  123456   250

2
3

-30.0
32.0

X

END

END

END

END

The interval of the repeat
in the Y direction.

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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MINTAUTASÍTÁSOK

12_7   I101

Auto origin
Ha a mintának eltérő kezdőpontja és végpontja van, a keret visszatér az origóba.

Példa

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomj SE  -et és jobb/bal gombbal

válassz        szímbólumot.
A baloldalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomj fel/le majd       (Auto

origin) és myomj SET -et.

4. Nyomj fel/le  gombot       (BE)
vagy  jelet a (KI) kiválasztásra.

5. Nyomja a  SET  gombot
A beírás rögzítésre kerül.

●  : Minta kezdőhelye
■  : Minta vége

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

An automatic origin return
to finish sewing.

An automatic origin return
to finish sewing.

END

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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MINTAUTASÍTÁSOK

12_8   FA21

Offset
Ezzel a beállítással meghatározzuk a keret helyzetét, melyet az aktuális hímzésminta 
megkezdésekor a startpontba futás előtt felvesz. Ha az “Auto origin”-al együtt alkalmazzuk, a 
gép visszatér az “Offset” pontba miután elkészült a hímzés.
Ez az opció segíti az alkalmazót, hogy a kiszolgálás közben a keret olyan helyzetben legyen, 
mely nem zavaró.

Direct input
Ennek segítségével manuálisan lehet az “Offset” pontba menni és a helyzetet a
“Teaching input”-al menti el.

Preset
Ezzel 9 előzetesen kiválasztott pontot lehet az “Offset”-ként megadni (körben vagy a minta
közepén.

Teaching input
Ezzel lehet az “Offset” pontot manuálisan eltárolni.

Ha megnyomja az   ORG  (Original point return) gombot ”auto origin with an offset”-el funkciót 
használ, keret a visszatér     “  12-7  az “Offset” pontba.

Ellenőrizze, hogy az *auto origin activált-e, ha az “Offset” funkciót ismételten, azonos mintánál 
használja    12-7

❍  : Offaet pont
●  : Minta kezdőhelye
■  : Minta vége

Auto origin

Oldalirányú 
mozgás tar-
tomány

Hosszirányú 
mozgás 
tartomány

2. Ábra1. Ábra
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Direct input
Ennek segítségével manuálisan lehet az 
“Offset” pontba menni és a helyzetet a 
“Teaching input”-al menti el.

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomj SET -et és jobb/bal gombbal         vá

lassz         szímbólumot.
.

A baloldalon látható az aktuális minta száma, 
neve és adatai.

3. Nyomj fel/le válassz

(X irányú távolság) vagy

 (Y irányú távolság) és nyomj SET .

4. Nyomj jobb/bal a helyiérték
léptetéshez majd
nyomj fel/le a számérték

kiválasztásához.

5. Nyomja a SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

Nyomj ESC  addig, amig az üzemkész
állapot a képernyőre vissza nem tér.

  jelenik meg jobboldalon alul, zöldben.

MINTAUTASÍTÁSOK

12_9   I101

12345

23

600

23:FLOWER

  0   0   0   0

0
0
0      5

Offset point

oldalirányú mozgás 
tartomány

Hosszirányú 
mozgás 
tartomány

❍  : Offset pont
●  : Minta kezdőhelye

23FLOWER
  123456   250

 0.0
 0.0

23FLOWER
  123456   250

55.0
0.0

23FLOWER
  123456   250

55.0
0.0

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

An automatic origin return
to finish sewing.

The offset of the start
point in the X direction.

END

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomj SET -et és jobb/bal gombbal  

válassz        szímbólumot.
A balodalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomj fel/le vá lassz     és

nyomj SET -et.

4. Válaszd ki az “Offset”
      nyomj 

pontot és

5. Nyomj SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

Nyomj ESC  egészen addig, míg a képernyőn 
az üzemkész állapot vissza nem tér.

  jelenik meg jobboldalon alul, zölden.

MINTAUTASÍTÁSOK

12_A   I101

23:FLOWER

Offset pont

12345

23

600

  0   0   0   0

0
0
0      5

Preset
Ezzel 9 előzetesen kiválasztott pontot lehet”Offset”-ként megadni (körben vagy a mintaközepén).

23FLOWER
  123456   250

 0.0
 0.0

23FLOWER
  123456   250

39.5
-66.4

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

An automatic origin return
to finish sewing.

END

END

END

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

The choice of offset ot the
start point.

END

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.

SET -et.
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Teaching input
Az offset poziciót manuálisan állithatja be.

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomj SET -et és jobb/bal gombbal  

válassz        szímbólumot.
A balodalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomj fel/le  válassz            és

nyomj SET -et.

4. A gombokkal vigye a 

keretet az”Offset” pontba.

5. Nyomja SET  gombot.
A beírás rögzítése kerül.

6. A gombokkal vigye a 

keretet az “Offset” pontba.

MINTAUTASÍTÁSOK

12_B   I101

23FLOWER
  123456   250

 0.0
 0.0

   Minta start
  pontba mozgás

X:   0.0   Y:   0.0

Offset pozícióba
mozgás

X:  55.5   Y: -63.3

Oldalirányú 
mozgás tartomány

Hosszirányú 
mozgás 
tartomány

❍  : Offaet pont
●  : Minta kezdőhelye

  Minta start
  pontba mozgás

X: -35.8   Y:  17.0

Offset pozícióba
mozgás

X: -35.8   Y:  17.0

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

An automatic origin return
to finish sewing.

END
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MINTAUTASÍTÁSOK

12_C   I101

Offset pont

12345

23

600

23:FLOWER

  0   0   0   0

0
0
0      5

Kész7. Nyomja a SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

Nyomj ESC  egészen addig, míg a képernyőn 
az üzemkész állapot vissza nem tér.

  jelenik meg jobboldalon alul, zölden.

23FLOWER
  123456   250

55.5
-63.3

END

The setup of offset of the
start point by the manual
frame moving.

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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MINTAUTASÍTÁSOK

12_D   FA21

Frame out
Az utasítást a mintához lehet csatolni. Ha a “Frameout”-ot *Color change number, azaz szín-
váltási számmal együtt használjuk (mindkettő a mintához csatolt), a keretet automatikusan egy 
pozicióba lehet küldeni és automatikusan meg lehet állítani miután a gép az illető színváltási 
szám szerinti varrást befejezte.
Ha a müveletet ellenőrizte, a keret automatikusan visszamegy a megelőző helyzetbe és a 
varrás folytatható. (Fig.1)
A funkció nagyon kényelmes cérnavágáshoz, vagy applikációs és egyéb műveletekhez.

SSSzzzííínnnvvvááállltttááásssiii   ssszzzááámmm   kkkiiivvvááálllaaassszzztttááásssaaa
”Frameout” végrehajtásához irja be a színváltás számát..

Ha a Frameout-ot Color change number-el használva "Off", azaz “Ki” helyzetbe állítjuk (az 
opció kijelzése nélkül), melyhez *color change stop párosul, a színváltás leállítás létrejön.
Ha a Frameout-ot "On" azaz “Be” helyzetbe állítja anélkül, hogy a Frameout mozgási távolsá-
got megadná, ez ugyanazt eredményezi, mint a színváltás leállítás.

Teaching input

A Frameout helyzetét  gombokkal állítsa be és a mozgás távolsága a

Frameout távolsága lesz.
Többnyire a mozgástávolság maga az input, origóval mint sarokponttal. (Fig.1) Ha 
az Offset be van kapcsolva, a mozgástávolság maga az input, az Offset ponttal 
mint sarokponttal. (Fig.2)
    Többszörös Frameout-hoz beírhatja az öltések számát vagy a színváltási szá-
mot, de Frameout pont csak egy lehet. Ez a pont végül is a Frameout létrehozását 
végzi.

Direct input
A Frameout helyének beírását közvetlenül a számgombokkal is megteheti. A Frameout 
beírás helyét megváltoztathatja a “Teaching input”-al is. Általában a Frameout pontig vett 
távolság az input, az originál pont mint sarokponttal. (Fig. 1) Abban az esetben, ha az 
Offset be van kapcsolva, a Frameout pozicióig mért mozgás távolság az input, az Offset 
ponttal mint sarokponttal. (Fig.2)

Hosszirányú 
mozgás 
tartomány 1

5

 : Frame out pont
●  : Original pont (Minta kezdőhelye)
■  : Színváltási szám utolsó pozíciója
❍  : Offset pont

Oldalirányú mozgás 
tartomány

Hosszirányú 
mozgás 
tartomány

Oldalirányú 
mozgás tar-
tomány

2. Ábra1. Ábra
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1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomj SET -et és jobb/bal gombbal

válassz        szímbólumot.
A balodalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomjon fel/le válassz   és

nyomj SET -et.
Az aktuális színszám a kijelző minta adatok 
felületén látható.

4. Nyomjon fel/le gombot, válasszon

színváltási számot majd SET .
A beírás rögzítésre kerül.

 (Be)  jel fog megjelenni a színváltási szám 

jobboldalán.

 (Be) jel fog megjelenni a tűszám jobboldalán.

Ha nyom egy 
SET  -et akkor választhat

 (Be) és   (Ki).

5. Nyomj ESC .

MINTAUTASÍTÁSOK

12_E   I101

 : Frame out pont
●  : Original pont (Minta kezdőhelye)

 : Színváltási szám utolsó pozíciója

23FLOWER
  12345    4   1:     2

   2:     8*
   3:     5
   4:    10

23FLOWER
  12345    4    1:     2

   2:     8*
  3:     5◆

   4:    10

Színváltási szám Tűszám

Színváltás stop jel “✻ ”  látható.

SSSzzzííínnnvvvááállltttááásssiii   ssszzzááámmm   kkkiiivvviiittteeellleeezzzéééssseee
Frameout végrehajtásához színváltási
szám beírása.

Hosszirányú 
mozgás 
tartomány 1

5

Oldalirányú 
mozgás tartomány

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

END

The setup of color change
which has frame out.

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

END

The setup of color change
which has frame out.Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.



-BD    -70

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomj SET -et és jobb/bal gombbal

válassz        szímbólumot.
A balodalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomjon fel/le válassz   és

nyomj SET -et.

4. A gombokkal vidd a 

keretet “Frameout” helyzetbe.

5. Nyomja a SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

MINTAUTASÍTÁSOK

12_F   I101

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

Frameout ponthoz 
mozgatás

X:   0.0   Y:   0.0

Frameout ponthoz 
mozgatás

X:  60.1   Y: -45.4

Teaching input

Mozdíts a keretet gombbal és a 

helyzet mentésre kerül amint a keret “ki” 

helyzetben.

 : Frame out pont
●  : Original pont (Minta start pontja)

 : Mintaváltási szám utolsó pozíciója

Hosszirányú 
mozgás 
tartomány

1

5

Oldalirányú mozgás 
tartomány

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

END

The setup of color change
which has frame out.

23FLOWER
  123456   250

60.1
-45.4

END

The setup of frame out point
by the manual frame movement.

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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Direct input
Ezzel a funkcióval a “Frameout” helyzetét vál-
toztathatja meg. Változtathatja a “Frameout” 
mozgáai távolságát és helyzetét, melyek a 
“Teaching input”-al kerülnek mentésre.

1. A gép álló helyzetében nyomjon         MENU

és válasszon "SETTING"-et. .

2. Nyomj SET -et és jobb/bal gombbal

válassz        szímbólumot.
Az aktuális minta száma, neve és részletei
a balodalon jelennek meg.

3. Fel/le gombbal válassz

 (X irányú távolság) vagy

 (Y irányú távolság) és nyomj SET -et.

4. Fel/le gombbal  válassz ki a számot

 és jobb/bal gombbal válassz

helyiértéket.

5. Nyomja a SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

MINTAUTASÍTÁSOK

12_G   I101

 : Frame out pont
●  : Original point (Minta start pontja)

  : Mintaváltási szám utolsó pozíciója

Hosszirányú 
mozgás 
tartomány 1

5

Oldalirányú mozgás 
tartomány

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

23FLOWER
  123456   250

64.2
0.0

23FLOWER
  123456   250

0.0
0.0

END

The setup of color change
which has frame out.

23FLOWER
  123456   250

64.2
0.0

END

The sdjustment of the frame
out point in the X direction

END

END

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   VVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

13_1   FA21

Tűszám beírása                 5-E

A *színváltási számhoz egy tűszámot lehet kijelölni.
Ha a tűszám kijelölésre került, a gép hímezni fog és automatikusan kapcsol minden
beprogramozott színváltási számot.

Színváltási stop funkció  5-F

Egy *színváltás stopot lehet kijelölni  a színváltási számhoz. Ha ez megtörtént, a gép kihímzi 
ehhez a színváltási számhoz tartozó öltéseket, majd megáll és az alábbi üzenet jelenik meg:

Auto setting
Minden kijelölt tűszám egyszerre történő cseréje.

Színváltási adatok nyilvántartása, Színváltási adat olvasása
A színváltási adatokat használhatja az elmentett mintából, vegye nyilvántartásba, majd a 
nyilvántartott adatokat felhasználási céllal exportálja a kiválasztott mintákhoz.

>>Change Stop (Váltás stop)
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1. A gép álló helyzetében nyomj            MENU

és válassz "NEEDLE" -t. .

2. Nyomja a SET  gombot..
A balodalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomj MENU  és válassz
      gombbal.

4. Nyomja a            SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

5. Válassza ki az aktuális, változtatni kívánt 
tűszámot 

majd nyomjon SET -et.

6. Válassza ki a célként kívánt tűszámot

a gombbal.

7. Nyomja a SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   VVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

13_2   IC15

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Tűszám változ-
tatás után

23FLOWER
  123456   4

 1:  0
  2:  0
  3:  0
  4:  0

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8

23FLOWER
  123456   4

Változtatandó
tűszám

Auto setting
Ez az utasítás minden kijelölt tűszám egyszerre történő cseréjét eredményezi.
Például, ha minden “10”-el számozott tűt “6”-ra szeretne cserélni, válasszon egyet a “10 jelű 
színváltási számok közül, és mindegyik “6”-ra vált.

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

23FLOWER
  123456   4

Tűszám 10-ről 6-ra.

Same No. Change All

 Needle No. 0  --->  0

Same No. Change All

 Needle No.10  --->  0

Same No. Change All

 Needle No.10  --->  6

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3 10

23FLOWER
  123456   4

 1/ 4

Current color
change number

Színváltási szám

11 10  3 10

11  6  3  6Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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1. A gép álló helyzetében nyomj            MENU

és válassz "NEEDLE" -t.

2. Nyomja a SET  gombot.
A baloldalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomj MENU  és válassz     a
gombbal.

4. Nyomja a SET  gombot.

TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   VVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

13_3   IC15

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7

23FLOWER
  123456   4

Thread color (Cérnaszín)
Ez meghatározza a háttér színt vagy minden tűrúdhoz kijelölt és a kijelzőn megjelenített 
cérnaszínt. Nagyon hasznos a minta korrekt színmeghatározásánál. (128 szín választható)

  A minta megtekintése körülményes abban az esetben, ha pl. a háttér és a minta 
színét azonos színnel jelöli ki.

  1:     9
   2     10
   3     11
   4     12
   5     
   6     
   7     
   8

Színmegadás

 1 : Piros

 2 : Sárgászöld

 3 : Zöld

Tűszám 
beírás : 3

Tűszám 
beírás : 2

Tűszám 
beírás : 1

 Red Green

Yellowish green

Tűszámhoz megadandó szín

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.:
END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

23FLOWER
  123456   4
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TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   VVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

13_4   IC15

5. Válassza ki a tűszámot vagy 
anyagot (háttér színt) a            

gombbal.

6. Nyomja a SET  gombot.
Az aktuális szín baloldalon látható. A szín 
előkép a jobboldalon látható.

7. Válassza ki a változtatandó színt .
Az aktuális szín a jobboldalon látható.

8. Nyomjon SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

9. Nyomjon  ESC   gombot.
Hagyja jóvá az előképen látható színt.

  1:     9
   2     10
   3     11
   4     12
   5     
   6     
   7     
   8

>>12      12

Aktuális szín

>>

  1:     9
   2     10
   3     11
   4     12
   5     
   6     
   7     
   8

12      12

Anyag
(háttér 
szín

Preview

Változtatás 
utáni szín

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

23FLOWER
  123456   4

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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1. A gép álló helyzetében nyomj            MENU

és válassz "NEEDLE" -t. .

2. Nyomjon SET  gombot.
A baloldalon látható az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomj MENU  -t, válassz       a
gombbal.

4. Nyomjon SET -et.
A színváltási adat a memóriában 
tárolásra kerül.

TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   VVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

13_5   IC15

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

23FLOWER
  123456   4

Color change data registration (Színváltási adatok nyilvántartása)
A színváltási adatokat importálhatja, vagy felhasználhatja a mentett mintából (beleértve a szín-
váltási stoppokat is). Ez a funkció lehetőséget ad arra is, hogy az azonos színváltási adatokat 
más mintákból használhassa.

A színváltási adatok 1-re korlátozottak, míg a színváltási számok 250-re.

Needle entry   · · · · ·

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3 10

23FLOWER
  123456   4

 1/ 4

Current color
change number

Színváltási szám

11 10  3 10

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3 10

23FLOWER
  123456   4

 1/ 4

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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1. A gép álló helyzetében nyomj            MENU

és válassz "NEEDLE" -t. .

2. Nyomjon SET  gombot.
A baloldalon található az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Nyomj MENU  -t, válassz   a
gombbal.

4. Press the SET  button.
A tűszám beírás alárendelt az exportált szín-
váltási adatnak.

Hagyja jóvá az előképen látható színt.

TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   VVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

13_6   IC15

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

23FLOWER
  123456   4

Color change data read (Színváltási adat olvasása)
A nyílvántartásba vett színváltási adat több színváltást tartalmaz mint az importált adat.

Ha a mintába importált színváltási adat több színváltást tartalmaz mint az importált adat, 
a többlet színváltást “0”-ra áll és később manuálisan kell beírni.

Needle load    · · · · ·

Előkép

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 8  2 12  4

23FLOWER
  123456   4

 1/ 4

Current color
change number

Színváltási szám

 8  2 12  4
 1/ 4

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11 10  3 10

23FLOWER
  123456   4

 1/ 4

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.
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1. A gép álló helyzetében nyomj            MENU

és válassz "NEEDLE" -t. .

2. Nyomjon SET  gombot.
A baloldalon található az aktuális minta 
száma, neve és adatai.

3. Először válassza ki a szinsor csoportját

A jobb-bal nyilak   segitségével 
válassza ki a szinváltás számát

A fel-le nyilak   segitségével

 válassza ki a tű számát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a a csoport 
következő száma a „0”

4. Nyomj MENU  és válassz    a

.

TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   VVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

13_7   IC15

Szincsoport beállitásainak megismétlése
Ha a designja ugyanazon szinsor csoportból áll, csak állitsa be az első sort és a többit automa-
tisan beállithatja az alábbi lépések elvégzésével:
 (Amennyiban vanak egyéb tűbeállitások is (pl. szinváltás megállitása), azok a funkciók is 
beállitásra kerülnek)

Színváltási szám

Fig. 1

Első sorozat

●  : Minta kezdő pontja
■  : Minta végpontja

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 0  0  0  0

34PAT
  123456   4

 1/ 9

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

34PAT
  123456   4

 1  2  3  0

First sequence

 3/ 9

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 1  2  3  0

34PAT
  123456   4

 3/ 9

Current color
change number
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Check repeat setting.

            OK

TTTŰŰŰRRRÚÚÚDDD   VVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

13_8   IC15

Menj vissza a “Maine Menu”-höz,

válasszd “END” nyomj SET vagy nyomj ESC .

Nyomj ESC  -t még egyzser üzemkész 

állapothoz.

5. Nyomja meg a       gombot.SET

Ha a teljes szincsere száma nem jelenik 
meg elsőként a csoport számok között.
Figyelmeztetés a gép kijelzőjén.

6. Nyomja meg a  SET  gombot.
automatikus szinváltás beállitása

:Change-No.
:Needl-No.
:Set & Next
:Change-Stop

Color-Change No.: END

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 1  2  3  1

34PAT
  123456   4

 3/ 9
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BEOLVASÁS

1. Csatlakoztassa az adathordozót a géphez az 
„adathordozó csatlakoztatása” pontban leirtak szerint
     5-5
vagy helyezze a gépbe a disket az „adathordozó disk 
csatlakoztatása” pont szerint (HCD vagy HCR számára 
elérhető funkció)

2. Ha a gép megállt, nyomja meg a  

válassza ki a „READ” 
(beolvasás)-t a nyilak segitségével.

.

3. Nyomja meg a SET  -et.
Megjelenik az adathordozó külön oldala.

4. Válassza ki a nyilakkal az
adathordozót.

14_1   L901

Csatolás
2 minta adatainak 1-be történő becsatolása az adathordozóról.
A minták összecsatolása funkció nem érhető el a LAN-nal összekapcsolt                    5-7b

számitógépeken.
Amennyiben szeretné a „Join” (csatolás) funkciót használni, válassza ki a „Join design 
data” (design elem csatolása)-t,       14-4
nyomjon YES-t (igen) a beolvasás beállitásánál.
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5. Nyomja meg a  SET gombot.
Indicates pattern data of the memory media.

Megjeleniti az adathordozón lévő minta 
adatokat. Tilos az adathordozó eltávolitása.
Az adathordozón vagy a gépben lévő minta 
adatok sérülhetnek, ha ilyenkor távolitja el az 
adathordozót.

 TAP : HAPPY

 DST : Tajima

 DSB : Tajima (Barudan)

  DSZ : Tajima (ZSK)

 EXP : Melco (type exp)

 ZSK : ZSK

 DAT : Barudan (style 32)

6. Válassza ki a nyilakkal
     a mintát

.

Mielőtt megkezdi a másolát, ellenőrizze, hogy 
több hely áll e rendelkezésre, mint a felvinni 
kívánt öltések száma. 
Ha több öltés van, mint a rendelkezésre álló 
hely, törölnie kell néhány designt, hogy az új 
minták számára elegendő memória álljon ren-
delkezésre.

7. Nyomja meg a        gombot.
Design adatok beolvasásának vége, majd 
vissza a menübe és következhő design ada-
tok beolvasása

8. Válassza ki a                 nyilakkal a „Join” 
(csatolás)-t

.

9. Nyomja meg a SET  gombot.
Távolitsa el az adathordozót, ha az Ön által 
csatolni kívánt minta adatai más adahordozón 
találhatóak

BEOLVASÁS

14_2   L901

Ne távolitsa el az adathordozót

Szabad memória
--- Minta keresése ---

A design új azonositója a gép 
memóriájában.

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

Mappa: A mappa tartalma megjelenik a kijelzőn az 

ikon kiválasztásával és a SET gomb megnyomásával ..

Return (visszalépés) : Ha belépett egy mappába, 

ez az ikon jelenik meg a lista tetején. Kiléphet a 

mappából az ikon kiválasztásával és a SET gomb 

megnyomásával.

.

--- Minta adatok ellenőrzése ---

--- Beolvasás ---

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

Scrolling display

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

Vége
Olvasás
Csatolás

Vége
Olvasás
Csatolás

      Disk set O.K.?

A mappából az  ESC  gomb megnyomásával is kiléphet

SET
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BEOLVASÁS

14_3   L901

10.Nyomja meg a SET gombot.
A menü megmutatja a designokat.

11.Válassza ki a nyilakkal a hozzákapcsol
ni kívánt minta adatait.

12.Nyomja meg a SET gombot
Amint a minta adatai beolvasásra kerültek, 
térjen vissz a menübe vagy olvasson be ill. 
jelöljön ki másik mintát.

13.Nyomja meg a SET gombot.
Visszatérés a menübe

Válassza ki a nyilakkal
a „Join” (csatolás)-t          és nyomja meg a 
SET -et, amennyiben további mintákat kiván 
megjölni.

A szükséges minta adatok a 10-től 13. lépés 
elvégzésével olvashatja be.

Az ESC gomb megnyomásával kiléphet a mappából        (…. látható a lista tetején) vagy 
visszatérhet a menühöz       (nem látható … a lista tetején
Amennyiben egy almappában van, közvetlenül a MENU-be léphet vissza az ESC . folyamatos 
nyomva tartásával.

Visszatérés Menu módba az ESC gomb megnyomásával.

Ne távolitsa el az adathordozót

Szabad memória

--- Minta keresése ---

A design új azonositó száma a 
gép memóriájában

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

--- Minta adatok ellenőrzése ---

--- Beolvasás ---

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:654321

Scrolling display

ANIMAL
PLANT
HELLO
MOON
BIRD
FANTASY
FLOWER
DOG

Id:23   Free:543210

End
Read
Join

ESC

ESC
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OLVASÁS

14_4   K101

Mintaolvasás beállításai
A minta adat olvasásával kapcsolatos beállítások

Gépbeállítások részletes magyarázata

4 Stitch sweeper
Ez az adatok olvasása illetve a gépmemóriába beírása során módosítja azokat az 
öltéseket, melyek extrém aprók. Ha gyakori cérnaszakadás van ugyanazon a helyen, 
akkor feltehetően az apró öltés az oka.

  Ha mégis szakad a cérna akkor még egyszer használhatja ezt a funkciót. A többszöri 
alkalmazása azonban tönkreteheti az öltések kontúrját.

1. Mentse a mintákat lemezre.

2. Csatolj a mintához “ Stitch sweeping”-et majd töltse be a gépbe újra.

VVVééégggeee

BEÁLLÍTANDÓ TÉTEL BEÁLLÍTÁS

1 Keep null (CHG.) Nem•Igen :  A funkció a géppel nulla öltéseket olvastat, mivel azok színváltás előtt 
vannak, amikor mintaadat olvasás történik.

2 Skip null stitch Nem•Igen :  Eldöntheti, hogy figyelmen kívül hagyja az összes nulla öltést

3 Combine jump Nem•Igen :  Kívánság esetén lehetővé teszi a többszörös, egymást követő ugróöltések 
összeolvasát, amikor mintaadatot olvasunk. Azokat maximum 12,7mm-es 
ugróöltésekbe olvasztja és a mintákat az összeolvasztott ugrásokkal olvassa.

4  Stitch sweeper Nem•Igen :  A mintaadat olvasása során a funkció kiküszöböli az extrém apró 
öltéseket.

5  Sweep length 0~8 :  Ez a beállítás adja a “Stitch sweeper”-nek a beállítási hosszúságot.
(0~0.8mm)    Ezen értékek alati öltéseket küszöböljük ki.

6  All pattern disp Nem•Igen :  Ha a minta datokat HAPPY’s data disk (type TAP)-ről olvassuk ”DISK READING”-el, 
a Happy mintaadatoktól eltérők is megjelennek. Általában válassz “Nemet”-et.

7 Tajima name disp Igen•Nem :  Ha a mintákTajima formátumban íródtak, a kijelző mutatja a file nevét.
8  Data format Auto   ➞ Automatic :  Adatformátum beállítása a minták olvasásához HAPPY vagy, Tajima

Happy➞ HAPPY, Tajima adatlemezről “DISC READING”-el. Általában Automaticra (0) kell állítani.
Brd     ➞ Barudan
Zsk     ➞ Zsk

9  etc.func read Igen•Nem :  Ez a funkció különböző,TAP típusú minta adatokkal együtt beírt minta 
adatok funkciót olvassa.

10  Trace type :  Válassza ki a nyomvonal adat típusát, mely beírt mintaként készül.
  A minta maximális hímzés területe
  Kőrvonal

11  Join design data Igen•Nem :  This function reads various function setting which are set in pattern data
together with pattern data (type TAP).
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6  Minden minta átvétele
Rögzit minden felvett külső file adatot a design adattal együtt a design adatainak 
beolvasásakor. Ezek a felvett file adatok az alábbi ikonok alatt láthatók:

 HP1 file : A design bármely funkciójának és beállitási adatának mentése „HAPPY LINK” 

szoftverrel rendelkező vagy HCS és HCS gépen tárolt design esetén
 MON file : A design funkciós vagy beállitási adatainak mentése más, régi sorozatból származó 

gépen történő design mentés esetén
 Other file : Kivéve himző design adatok.

8 Adat formátum
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy más formátumot válasszon, és újra beolvashassa a mintát, 
amennyiben a gép azt először nem megfelelően olvasta be.

9 etc.func read
*Különböző beállításokat lehet a mintával eltárolni. Ha néhány beállítást a mintában 
változtatni kell, akkor térjen vissza az eredetihez egyszerű újra betöltéssel.

Az adat csak HAPPY formátumú (TAP) lehet.

10 Trace type
A hímzés megkezdése előtt, segítségével a minta méretét és a helyzetét a hímzőkerettel 
összehasonlíthatjuk. A hímzőkeret az aktuális mintaméret körvonalán mozog.
Ekkor még eldöntheti, hogy milyen típusú körbefuttatást kíván az alábbi képeken látható két 
alternatíva közül:

OLVASÁS

14_5   G801

● Start pont

Area (Terület) Outline (Kőrvonal)



-BD    -84

 1 Keep null (CHG.) :No
 2 Skip null stitch :No
 3 Combine jump     :No
 4 Stitch sweeper   :No
 5 Sweep length     :4
 6 All pattern disp :No
 7 Tajima name disp :Yes
 8 Data format      :Auto
 9 etc.func read    :No
10 Trace type       :
11 Join design data :No

READING (OLVASÁS)

1. A gép álló helyzetben nyomj              MENU  -t

és válassz "READ"-et .

2. Nyomja a SET  gombot.
A beírási státus megjelenik alul a baloldalon.

3. Nyomj MENU  válassz          a               
gombbal.

4. Nyomja a SET gombot.
Beírás módosításra kész.

5. Válaszd a kívánt beírási tételt , majd

nyomj  SET -et.

6. Nyomjon fel/le
     módosítására. gombot a beírás

7. Nyomja a SET  gombot.
A beírás rögzítésre került. Ha az 
alapértelmezett beállítást változtatja, a zöld 
lámpa világít.

További beállításokat az 5-7 lépések is-
métlésével tehet.

14_6   K101

 1 Keep null (CHG.) :No
  2 Skip null stitch :No
  3 Combine jump     :No
  4 Stitch sweeper   :No
  5 Sweep length     :4

  1 Keep null (CHG.) :No
  2 Skip null stitch :No
  3 Combine jump     :No
 4 Stitch sweeper   :No
  5 Sweep length     :4

  1 Keep null (CHG.) :No
  2 Skip null stitch :No
  3 Combine jump     :No
 4 Stitch sweeper   :Yes
  5 Sweep length     :4

  1 Keep null (CHG.) :No
  2 Skip null stitch :No
  3 Combine jump     :No
 4 Stitch sweeper   :Yes
  5 Sweep length     :4

 1 Keep null (CHG.) :No
 2 Skip null stitch :No
 3 Combine jump     :No
 4 Stitch sweeper   :No
 5 Sweep length     :4

Nyomj ESC -et a Menűhöz.

Nyomj ESC  mégegyszer üzemkész ál-
lapothoz.
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OLVASÁS

1. A gép álló helyzetben nyomj              MENU  -t

és válassz "READ"-et .

2. Nyomja a SET  gombot.
A beírási státus megjelenik, a baloldalon.

3. Nyomj MENU  , válassz       a 
     gombot.

4. Nyomja a SET  gombot.
Minden beállítás visszaáll az 
alapértelmezettre. Amikor a beállítások
visszaállítása megtörtént, a státus szín 
feketére vált.

14_7   K101

Beállítások visszaállítása
Ezek a visszaállítások a mintaolvasással kapcsolatosak.

Nyomj ESC  -et a Menűhöz.

Nyomj ESC  még egyszer az üzemkész 
állapothoz.

 1 Keep null (CHG.) :Yes
 2 Skip null stitch :No
 3 Combine jump     :No
 4 Stitch sweeper   :Yes
 5 Sweep length     :6
 6 All pattern disp :No
 7 Tajima name disp :Yes
 8 Data format      :Auto
 9 etc.func read    :No
10 Trace type       :
11 Join design data :No

 1 Keep null (CHG.) :No
 2 Skip null stitch :No
 3 Combine jump     :No
 4 Stitch sweeper   :No
 5 Sweep length     :4
 6 All pattern disp :No
 7 Tajima name disp :Yes
 8 Data format      :Auto
 9 etc.func read    :No
10 Trace type       :
11 Join design data :No

 1 Keep null (CHG.) :Yes
 2 Skip null stitch :No
 3 Combine jump     :No
 4 Stitch sweeper   :Yes
 5 Sweep length     :6
 6 All pattern disp :No
 7 Tajima name disp :Yes
 8 Data format      :Auto
 9 etc.func read    :No
10 Trace type       :
11 Join design data :No
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GÉPBEÁLLÍTÁSOK

1. A gép álló helyzetben nyomj              MENU  -t

és válassz "OPTION"-t. .

2. Nyomja a SET  gombot.

Kijelöli a           (Machine settings) (Gép-
 beállitásai)-t  vagy       (Pattern read settings)
(Minta beolvasás beállitásai)-t.

3. Válassza ki a             nyilakkal        és
      nyomjon  SET -et.  

Válassza ki a…  .-t, mely a design adat be-
olvasás beállitásait jelöli.

4. Nyomjon  MENU  gombot.

Almenüben kiválasztva.

5. Nyomja a SET  gombot.
minden beállítás visszaáll az alapértelmezettre.
Amikor a beállítások visszaállítása megtörtént, 
a státus szín feketére vált.

15_1   K101

  1 TRD. break back  :Yes
  2 All head mending :No
  3 Width data limit : 9
  4 Quick start mode :Yes
 5 Auto thread cut  :No
  6 Cut at jump data :3
  7 Cut at null jump :No
  8 CHG. always cut  :Yes

9 Length of TRD.cut:Min.
 10 Thread back long :No

 11 Slow (mend out)  :No
 12 STR. Lock stitch :Yes
 13 Width data all   : 0.5
 14 RS-232C Baud late:38400
 15 TRD. break detect:Normal
 16 Convert cap      :No
 17 Revers frame move:No
 18 Revers move fast :No
 19 STR.Auto Position:Yes
 20 Embroidery weight:Light

Beállítások kezdeti értékének megadása (inicializálás)
A bázis funkciók egyszerre történő inicializálása.

  1 TRD. break back  :Yes
  2 All head mending :No
  3 Width data limit : 9
  4 Quick start mode :Yes
 5 Auto thread cut  :No

  6 Cut at jump data :3
  7 Cut at null jump :No
  8 CHG. always cut  :Yes

9 Length of TRD.cut:Min.
 10 Thread back long :No

 11 Slow (mend out)  :No
 12 STR. Lock stitch :Yes
 13 Width data all   : 0.5
 14 RS-232C Baud late:38400
 15 TRD. break detect:Normal
 16 Convert cap      :No
 17 Revers frame move:No
 18 Revers move fast :No
 19 Opning GUIDE     :Yes
 20 Embroidery weight:Light

 10 Thread back long :No
 11 Slow (mend out)  :Yes
 12 STR. Lock stitch :Yes
 13 Width data all   : 0.0
 14 RS-232C Baud late:38400
 15 TRD. break detect:Normal
 16 Convert cap      :No
 17 Cap Frame Type   :Normal
 18 Revers frame move:No
 19 Revers move fast :Yes
 20 STR.Auto Position:Yes

  1 TRD. break back  :Yes
  2 All head mending :No
  3 Width data limit :13
  4 Quick start mode :Yes
 5 Auto thread cut  :Yes

  6 Cut at jump data :3
  7 Cut at null jump :Yes
  8 CHG. always cut  :Yes

9 Length of TRD.cut:Norm
al

Nyomj ESC -et a Menűhöz.

Nyomj ESC  még egyszer üzemkész ál-
lapothoz.
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POSITION (HELYZET)

16_1   FA25

Ezzel közvetlen kijelölést tehetünk az: öltésszámokra, *színváltási számokra, keret beállítására
és a kijelölt varrási pozíció adataira.

Piece (darab)
Ha "Repeat" (ismétlés) van beállítva, ez lehetővé teszi, hogy a keret tetszés szerint elmo-

zoghasson valamennyi darab kezdetéhez.

Kijelölheti a minták sorrendjét, az öltések sorrendjét és a darabok sorrendjét a “Number 
of Stitches” (öltések száma), “Changing Position” (helyzetváltoztatás) és “Number of 
Pice” (darabok száma) használatával.

Change (Color position )  9-7

Ez az utasítás a keretet tetszés szerinti színkezdéssel valamennyi színváltási szám kezde-
téig mozgatja.

Stitch (Number of stitches )  9-6

Ez az utasítás a keretet tetszés szerint
valamennyi öltéshez elmozdítja.

Piece Stitch
(Number of stitches )

Change
(Color position )

+ : Valamennyi öltés

+

 : Valamennyi darab kezdete

1

3

2

 : Valamennyi színszám kezdete

2

1
3
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1. A gép álló helyzetben nyomj              MENU  -t

és válassz "POSITION"-t. .

2. Nyomja a SET  gombot.

3. Nyomj fel/le válassz és

nyomj SET -et.

4. Fel/le gombbal válassza ki a számot

és jobb/bal gombbal a helyiértéket.

5. Nyomja a SET  gombot.
A keret és a mutató a kiemelt darabszámhoz 
mozog.

POSITION (HELYZET)

16_2   FA25

Piece number (darab száma)
A keret és a pointer a specifikált darbszámnak megfelelően mozog.

Frame move!
(Keret mozog)!

0
1
0

0
1
0

4
1
0

A mutató a keret aktuális helyzetét mutatja.

Frame move!
(Keret mozog)!

4
1
0

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee
A keret gyorsan mozog.
Vigyázzon a kezeire!
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(LOCATE ) ELHELYEZKEDÉS 

17_1   K101

A Locate (elhelyezkedés) tárolja a keret pozicióját az áramkimaradás előtt utolsó ponton, 
még akkor is, ha az origó pont vagy maga a minta megváltozott.

      (Standard Cap)  (Wide cap)       (OnePoint S) or  (OnePoint L) ikon feltün-
tetésével, különben a gép megrongálódhat.

Soha ne használja ezt a funkciót alacsonyabban fekvő tűtengelynél vagy nyomótalpnál, 
mert hosszáérnek a sapka készitő kerethez és eltörnek.

Ha a “LOCATE” („ELHELYEZKEDÉS”) funkciót használja, ne érintse meg a keretet és a 
táblát. Veszélyes, mivel a keret hirtelen mozdulatokat is tesz.

Nem mindig szükséges az „Entry” (Belépés”)-t rögzitenie, de a „Return” (visszatérés)-t nem 
tudja beállitani. Amint beállitotta az „Entry” („Belépés”)-t, a gép ugyanoda visszatér kikapc-
solás esetén is.
Ha megváltoztatja az eredőpont helyzetetét, újra kell rögzitenie.
Ha használja az „Entry” (belépés) funkciót, akkor is előfordulhat, hogy a keret idővel nem 
pontosan az eredeti pozicióba tér vissza.
Havonta szükséges az újra beállitás

Entry Belépés
Rögziti a kezdő pontot a kiválasztott mintában

Return Visszatérés (rögzitett állapot)
Ha áramkimaradás miatt a keret helyzete megváltozik, ez a funkció tárolja a keret 
elhelyezkedését a rögzitett ponton.

Ha az elhelyezkedés funkciót sapka készitő kereten használja, győződjön meg arról,
hogy a gép felismeri a megfelelőt a (Standard Cap – standard sapka) (Wide cap – 
széles sapka) (One Point S) vagy (OnePoint L) 
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          FIGYELEM: Baleset veszély
    A keret gyorsan mozog.
    Ne érintse meg a keretet

1. Ellenőrizze, hogy  a kijelzőn megjelenik e a        
ikon       (Top), majd menjen tovább a 2. 
lépésre.

Ha nem jelenik meg, menjen tovább a 2. 
lépésre.

2. A nyilakkal vigye a keretet az eredeti 
helyére.

Ha a keret az eredeti helyére került, foly-
tassa a 2. lépést.

4. Nyomja meg a SET gombot.

.

3. Ha a gép megállt, nyomja meg a MENU  -t.
és a nyilakkal válassza ki a “LOCATE”
(rögzités).

5. Válassza ki a                      nyilakkal.
”Entry”  (belépés)-t és nyomjon SET  -et.

Az eredeti pont rögzitésre kerül és a 
képernyő visszatér Drive mode (üzemkész 
állapot)-ba

LOCATE (ELHELYEZKEDÉS) 

17_2   K101

Entry (Belépés)
Ez a funkció rögziti a kiválasztott minta eredési pontját.

Entry
Return

23:FLOWER

12345

23

600

  0   0   0   0

0
0
0      5

12345

23   3   8  10   7

0
0

23:FLOWER
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1. Ellenőrizze, hogy  a kijelzőn megjelenik e 
a        ikon       (Top), majd menjen tovább 
a 2. lépésre.

Ha nem jelenik meg, menjen tovább a 2. 
lépésre.

2. Ha a gép megállt, nyomja meg a      MENU

a nyilakkal válassza ki a                  

“LOCATE” (rögzités) 

.

3. Nyomja meg a  SET  gombot.

4. Válassza ki a                      “Return” 
(visszatérést) és nyomjon  SET  -et.

A keret visszakerül az Ön által eredetileg 
rögzitett helyre és a képernyő visszatér Dri-
ve mode (üzemkész állapot)-ba

LOCATE (ELHELYEZKEDÉS) 

17_3   K101

Visszatérés
Áram kimaradás esetén visszatérhet az Ön által utoljára elmentett állapothoz.

Entry
Return

23:FLOWER

12345

23

600

  0   0   0   0

0
0
0      5

12345

23   3   8  10   7

0
0

23:FLOWER

FIGYELEM: Baleset veszély
A keret gyorsan mozog.
Ne érintse meg a keretet
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_1   K101

Stitch selection (Öltés kiválasztás)
Szerkesztéshez lehet kiválasztani *öltést (öltések száma). Öltéseket háromféle módon lehet 
kiválasztani.
Color change number selection (színválasztási szám kiválasztása) : irja be közvetlenül a 
szerkeszteni kívánt öltésszámot, majd menjen a különleges öltésszámhoz.
Manual selection (manuális kiválasztás): Keresse ki a szerkeszteni kivánt öltésszámot 
(menjen oda-vissza az 1-1000 öltés tartományban).
Function selection (funkció kiválasztás): Az “Only Stitch” keresése, beleértve olyan funkció 
kódokat mint jump (ugrás), thread cut (szálvágás), stb.

Color change number selection (Színválasztási szám kiválasztása)

1. A gép álló helyzetében nyomj            MENU

és válassz "EDIT"-et. .

2. Nyomja SET .
Az aktuális öltés információi a jobboldalon 
látszanak

3. Nyomj jobb/bal gombot a kívánt 

színváltási szám kiválasztására.

Hazsnálhatja a "Function code", "Insert stitch" 
stb. funkciókat ezzel a státussal.
Lásd még a további instrukciókat a sz-
erkesztési eljárásokkal kapcsolatban.

Current stitch
(aktuális öltés

S:1233
F:
X: 0.8
Y:-6.4

S:1235
F:
X: 0.8
Y:-6.4

+

S:1234
F:
X: 0.8
Y: 6.4

S:1232
F:
X: 0.8
Y: 6.4

S:1236
F:
X: 0.8
Y: 6.4

S:     0
F:^
X:  0.0
Y:  0.0

--- Check pattern form ---
  (minta forma ellenörzés)

S:  6839
F:  chg
X:  0.0
Y:  0.0

S : Öltések száma
F : Funkció kód
X : Oldalmozgás távolsága
Y : Hosszmozgás távolsága

+  kiválasztott öltést mutatja
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_2   K101

Manuális kiválasztás

1. A gép álló helyzetében nyomj            MENU

és válassz "EDIT"-et. .

2. Nyomja a  SET  gombot.
A kiválasztott öltés információi a kijelző jobb 
oldalán láthatók.

3. Nyomja fel/le válassz   és

 ( között öltéscsoportot ).

4. Nyomj jobb/bal                                      gombot, előre-hátra 

mozgatva az öltést, a kívánt öltés 

kiválasztására.
Az öltést a kiválasztott öltéscsoporttal lehet 
kikeresni.
Ezzel a státussal szerkesztést végezhet a 
“Funkcion code”(Funkció kód), “Insert stitch” 
(Öltés beillesztése), stb körében.

Aktuális

S:     0
F:^
X:  0.0
Y:  0.0

--- Check pattern form ---
(ellenőrizze a minta formáját)

S:     0
F:^
X:  0.0
Y:  0.0

S:   123
F:
X: -2.3
Y:  8.6
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_3   K101

Funkció kiválasztása

1. A gép álló helyzetében nyomj            MENU

és válassz "EDIT"-et. .

2. Nyomja a SET gombot.
Az aktuális öltés információi a jobb oldalon 
láthatóak.

3. Nyomj fel/le , válassz .

4. Nyomj MENU  és válassz   a       
gombbal.
A kiválasztott funkció jelenik meg.

5. Nyomj fel/le gombot a

funkció kiválasztására.

6. Nyomja a  SET gombot.
A funkció kiválasztásra került.

7. Nyomj jobb/bal
      keresésére.

, gombot, az öltés

Ezzel a státussal a “Function code” (Funkció 
kód), “Insert stitch”, stb. funkciókat használ-
hatja. Lásd még a szerkesztésre vonatkozó 
oldalakat.

Kiválasztott öltések

S:     0
F:^
X:  0.0
Y:  0.0

--- Check pattern form ---
(ellenőrizze a minta formáját)

S:     0

S: 27335
F:  cut
X:  0.0
Y:  0.0

0 Stitch
0 Jump
Jump
Speed
Cut
Stop
End

0 Stitch
0 Jump
Jump
Speed
Cut
Stop
End

S:     0
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_4   FA25

1. A “Stitch selection” (Öltés kiválasztás) 
használatával a gép kijelzi a szándékolt 
öltésfunkció kódot.

2. Nyomj MENU  , válassz    szímbólumokat a

gombbal.

3. Nyomja a  SET  gombot.
A minta “zoomolása” megtörtént. Ebben a 
móduszban használhatja a “Color number 
selection” (Színszám kiválasztása), Manual 
selection"(Kézi kiválasztás)és “Function selec-
tion" (Funkció kiválasztás) funkciókat.

A funkciók funkció jelként jelennek meg.

Funkció jel
 •  : Stitch (Normal)
❍  : Jump
: Color change
✱  : Speed limit
✕  : Thread cut
# : Stop
●  : Start point
■  : End point

S: 27123
F:
X:- 3.1
Y:  4.0

Funkció kiválasztása
Ez a funkció lehetővé teszi a minta nagyítását a kijelzőn.

S: 27123
F:
X:- 3.1
Y:  4.0

S: 27123
F:
X:- 3.1
Y:  4.0❍

✕

A szálkereszt mutatja az aktuális öltést. a szálkereszt 
előtti és utáni 500 öltés látható.

Ez jelzi a kijelzőnagyításba bevont területét

(Normál öltés)
(Ugrás)
(Színváltás)
(Sebesség korlátozás)
(Cérnavágás)
(Leállítás)
(Kezdőpont)
(Végpont)
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_5   FA25

1. Kövesd a “Zoom in for the display” 
(Minta nagyítása a kijelzőn) lépéseit 
(előző oldal a nyagítás bemutatására.

2. Nyomj MENU  és válassz    a
gombbal.

3. Nyomja a SET  gombot.
a kijelzőmutatja az aktuális nagyítási mértéket.

4. Nyomja fel/le gombot a

nagyítási mérték kiválasztására.

5. Nyomja a SET  gombot.
A kijelző nagyítási mértéke megváltozott. 
Ebben a móduszban használhatja a “Color 
number selection” (Színszám kiválasztása), 
Manual selection"(Kézi kiválasztás)és “Function 
selection" (Funkció kiválasztás) funkciókat.

Zooming rate (Nagyítás mértéke)
A nagyítás mértéke változtatható.

S: 27123
F:
X:- 3.1
Y:  4.0

Kiválasztott öltés

S: 27123
F:
X:- 3.1
Y:  4.0

S: 27123
F:
X:- 3.1
Y:  4.0

100 %
200 %
400 %
800 %

S: 27123
F:
X:- 3.1
Y:  4.0

100 %
200 %
400 %
800 %

S: 27123
F:
X:- 3.1
Y:  4.0

✕

+

❍

✕

❍

✕

❍

✕

❍

✕
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Speed limit      rpm (fordulatszám)

Model Alacs. Közepes       Magas

HCS 300 800 (600) 1000 (750)
HCD 300 700 (650)   900 (800)

❈  Zárójelben a sapkahímzés adatai

DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_6   FA27

Function code (Funkció kód)
Ez a funkció kód a kívánt öltések kiegészítésére, cserélésére és törlésére vonatkozik.

Ha “color change functions” (chg)-t ad hozzá, akkor a kiválasztott öltés egy nulla öltés “color 
change functions” (chg)-val adódik hozzá. Lásd a felső ábrát: 2 példa.

A “color change functions” (chg) funkció kivételével, a “jump functions (^)”-t minden más 
funkció kóddal összekapcsolhatja. Ha egy színváltás öltésbe kíván “jump function” (^) -t 
illeszteni, a kijelzőn megjelenik, de a beírást nem tudja végrehajtani.

“Stitch editing” (Öltés szerkesztés) nem hajtható végre 0 és 1023 öltés között.
A minta végén nem lehet “color change” (chg) és “end et együttesen alkalmazni.
A hímzés közepén, ha a keretet “*trace back” vagy “*thread brake back” stb. kapcsán, 

(melyeknél sebesség korlátozásra van szükség) mozgatja, majd hímez tovább, a sebesség 
korlátozást kell használni, írjon be egy új sebesség korlátot az öltés mögé, vagy csökkentse 
a sebességet a sebesség szabályozó gombbal.

Ha a "Stop (stp)" van beállítva, a kijelzőn a megállás előtt az alábbi üzenet jelenik meg:

  >> Change Stop

Ha a minta közepén cérnavágás van (lásd alább), öltéshiány keletkezik, mert a tű a 
következő öltéshez lemenőben már új helyre szúr (3.példa). Ha erre az öltésre szükség 
van, a cérnavágás után adjon hozzá egy “ *zero stitch” (nulla öltés)-t (4.példa). A szálvágás 
után a tű ugyanarra a helyre szúr le egyszer. A nulla öltésekkel kapcsolatban lásd még
"DATA EDIT" fejezet "Insert stitch, Erase stitch" részleteket.

S:1233
F:

S:1235
F:

S:1234
F:

S:1232
F:

S:1236
F:

S:1233
F:

S:1235
F:

F:↑sph
S:1234S:1232

F:
S:1236
F:

1 példa:szerk. után
”jump” (ugrás) és “speed 
limit” (sebesség korlá-
tozás) kiegészítéssel.

S:1233
F:

S:1236
F:

✙

S:1234
F:

S:1232
F:

S:1237
F:

S:1235
F: chg
X: 0.0
Y: 0.0

1 példa:szerkesztés után
”Color change” (színváltás kiegészítéssel)

Szerkesztés előőőtt

S : Öltések száma
F : Funció kód
X : Oldalmozgás adatai
Y : Hosszirányú mozgás adatai

✙  kiválasztott öltést mutatja

✙✙

S:1234S:1232 S:1236

S:1233 S:1235

S:1235S:1232 S:1237

S:1233
F:cut

S:1236

S:1234
X: 0.0
Y: 0.0

Nulla öltés hozzáadás

S:1234S:1232 S:1236

S:1233
F:cut

S:1235

Ö ltéskihagyás

Szerkesztés előőőtt 3 példa:szerk. után
Cérnavágás funkcióval

S : Öltések száma
F : Funció kód
X : Oldalmozgás adatai
Y :Hosszirányú mozgás adatai

FUNCIÓ KÓD MÜVELET

- Normal Normal öltés
sph Speed limit H *speed limit (sebesség korlátozás) törlése
sp1 Speed limit 1 *speed limit beállítasa nagy sebességre
sp2 Speed limit 2 *speed limit beállítása közepes sebességre
spm Speed limit M *speed limit beállítása közepes sebességre
cut Thread cut Cérnák vágása
stp Stop Cérnák vágása és leállás
chg Color change Tűrúdváltás a kívánt cérnaszínhez
^ Jump Ugrás a tűk felső állásában

4 példa:szerk. után
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_7   FA25

Aktuális öltés

S:   123
F:
X: -2.3
Y:  8.6

S:   123
F:
X: -2.3
Y:  8.6

S:   123
F: chg
X: -2.3
Y:  8.6

S:   123
F: chg
X: -2.3
Y:  8.6

1. "Stitch selection"-t használva (az előző 
oldalról) a gép kijelzi az előírányzott öltés 
funció kódok egyikét.

2. Nyomja a SET  gombot.

3. Nyomj fel/le
     alábbiak kiválasztására:

gombot az

4. Nyomja a SET  gombot.
A funkció beírásra került.

Ha színváltást ad hozzá, a gép egy 
üres öltést illeszt be az utasítás 
után.

A “Jump” utasítást minden más 
utasítással kombinálhatja, a ”color 
change” kivételével.
Ha a “color change”-et “jump” 
utasítással kombinál, azt a menü 
mutatja, de 

a minta utolsó öltésénél nem lehet 
utasítást szerkeszteni vagy beállí-
tani.

Ha befejezte a szerkeztést, menjen "Finish
editing"-hez.  19-A

Beírás O.K.

Billenytyű     Funció                                        Leírás
Number     kód
    0           No      function Normal                Normál öltés
    1           sph     Speed control normal      *speed limit törlés
    2           sp1     speed control 1                *speed limit nagy sebesség
    3           sp2     speed control 2                *speed limit közepes sebesség
    4           sp3     speed control 3                *speed limit alacsony sebesség
    5           cut      thread trim                       Cérnavágás
    6           stp      stop command                 Cérnavágás után gépleállás
    8           chg     color change                    Tűváltás használatban
    +/-           ^       jump                                 A tű felső helyzetben
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_8   FA25

Insert stitch•Erase stitch (Öltés beillesztése-öltés törlése)
Irjon 0-t az öltés kiválasztásához vagy törölje a kiválasztott öltést.

Öltést mozgás adatokkal nem lehet törölni.
Hibát kap, ha megkisérli.

✙

S:1234
X: 0.8
Y: 6.4

S:1232
X: 0.8
Y: 6.4

S:1236
X: 0.8
Y: 6.4

S:1232
X: 0.8
Y: 6.4

S:1237
X: 0.8
Y: 6.4

S:1235
X: 0.8
Y: 6.4

✙
S:1233
X: 0.8
Y:-6.4

S:1235
X: 0.8
Y:-6.4

S:1233
X: 0.8
Y:-6.4

S:1236
X: 0.8
Y:-6.4

S:1234
X: 0.0
Y: 0.0

Aktuális öltés

S:   1234
F:
X:  0.8
Y:  6.4

S:   1234
F:
X:  0.8
Y:  6.4

S:  1234
F:
X:  0.0
Y:  0.0

Insert stitch (Öltés beillesztése)

1. "Stitch selection"-t használva (az előző 
oldalról) a gép kijelzi az előirányzott öltés 
funció kódok egyikét.

2. Nyomj MENU  és válassz    a
gombot.

3. Nyomja a SET gombot
Egy nulla öltés került beillesztésre a kiválasztott 
öltés pozíciónál. Ha igényli, adjon hozzá funkció 
kódot a “Function Code”.

                 19-6  szerint.

S:1232
X: 0.8
Y: 6.4

S:1236
X: 0.8
Y: 6.4

S:1234
X: 0.8
Y: 6.4

✙

S:1233
X: 0.8
Y:-6.4

S:1235
X: 0.8
Y:-6.4

S:1232
X: 0.8
Y: 6.4

S:1237
X: 0.8
Y: 6.4

S:1235
X: 0.8
Y: 6.4

✙
S:1233
X: 0.8
Y:-6.4

S:1236
X: 0.8
Y:-6.4

S:1234
X: 0.0
Y: 0.0

Insert ( beillesztve)

Ha befejezte a szerkesztést, menjen "Finish
editing"-hez  19-A  szerint.

S : Öltések száma
X : Oldalmozgás adatai
Y : Hosszirányú mozgás adatai

✙  kiválasztott öltést mutatja

Szerkeztés előőőtt Beillesztés
Nulla öltés beillesztése
No.1233 öltésnél.

S : Öltések száma
X : Oldalmozgás adatai
Y : Hosszirányú mozgás adatai

✙  kiválasztott öltést mutatja

Szerkeztés előőőtt Törlés
No. 1234 öltés törlése.
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_9   FA25

Aktuális öltés

S:   1234
F:
X:  0.0
Y:  0.0

S:   1234
F:
X:  0.0
Y:  0.0

S:  1234
F:
X:  0.8
Y:  6.4

Erase stitch (Öltés törlése)

1. "Stitch selection" -t használva (az előző 
oldalról) a gép kijelzi az előirányzott öltés 
funkció kódok egyikét.

2. Nyomj MENU  és válassz
gombbal.

  a .

3. Nyomja a SET  gombot.
A kíválasztott öltés törlésre kerül.
A törölt öltésszámot a következő öltés kapja 
meg.

Erase (törölve)

Ha befejezte a szerkesztést, menjen "Finish
editing"-hez  19-A  szerint.
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DATA EDIT (ADATSZERKESZTÉS)

19_A   K101

S:   1234
F:
X:  0.0
Y:  0.0

A szerkesztés befejeződött és a kijelző a 
MENU-höz visszatér.

     Finish Edit mode ?

       No        Yes
Szerkesztés vége?

FFFiiinnniiissshhh   eeedddiiitttiiinnnggg   (((SSSzzzeeerrrkkkeeessszzztttééésss   bbbeeefffeeejjjeeezzzéééssseee)))
Ha befejezte a szerkesztést, az alábbi lépéseket kövesse:

1. Nyomj     EEESSSCCC   gombot.

2. Ha befejezi válasszon “Yes”-t a 

és nyomjon   SSSEEETTT       -et.

Ha változtatni akar nyomjon        SSSEEETTT    -et.

Nyomjon    EEESSSCCC    gombot üzemkész ál-lapothoz. 
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KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA

20_1   K312

Alapértelmezett helyzetben a gép a minta helyét a keret közepére teszi és leellenőrzi, hogy a 
minta hímző területén elfér-e.
Ez egyben segítséget ad arra, hogy leellenőrizze azt is, hogy a minta keretben elfér-e.
a mintát mindegyik kerethez (kerek, négyszögletes, sapka) központosítani lehet. Ez segítséget 
ad a hímző mező és a minta közötti pozicionálás jóváhagyásához. Ha a mozgató gombokkal 
megváltoztatja a keret helyzetét, a kijelző átvált és a kijelzőn ellenőrizheti a pozicionálást.

 Tubular round frame,  Tubular square frame  20-2

Cap  and One-point frame  20-4

  Border frame  (HCD, HCR)  20-6b

 Sock frame

 User-defined frame “No.131 ~ 135”  20-7

 User-defined frame “No.136 ~ 150”  20-A

 Non registered  20-L

Ez a funkció az alábbiakkal együtt használható: scale, *convert, mirror, width adjusment, 
offset, frame out és repeat sewing setting.

Ez a funkció az alábbival nem használható: batch drive setting.

A "monitor display" (ellenörző kijelző) még a müvelet megkezdése elött ellenőrzi, hogy 
a minta belefér-e, vagy nem a hímző mezőbe. Ez azonban nem egy biztonsági 
berendezés, mely megakadályozná, hogy a kerethez kiválasztott túl nagy minta 
esetén ne keletkezzen törés. Ez egy hívatkozás a felhasználónak, hogy a minta 
illeszkedését a keretbe mindig becsülje fel. A “monitor display” használata után már 
ne mozdítsa el a keretet, mert a tű és a nyomótalp a keretbe verhet és a gép 
meghibásodik.
Ügyeljen arra, hogy “Registration number selection” megtörténjen keretmére változtatás 
esetén. Ha nem teszi, a gép meghibásodhat, mert a tű illetve nyomótalp a keretbe verhet.
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1. Igazold a       (Top) (Tető)
megjelenését a kijelzőn és menj a 4.
lépéshez. Ha nem jelenik meg, menj a 2.
lépéshez.

2. Nyomj FUNC  és válassz "Top"-ot
    gombot.

3. Nyomja a SET  gombot.

Jobboldalon felül látható a szímbólum.

4. Nyomj MENU  -t és válassz "FRAME"-t 
a gombbal.

.

5. Nyomd a SET  gombot.
Jelzi a keret kiválasztást.

6. Válassz "Tubular round frame” vagy 

“Tubular square frame"  a és

nyomj SET  gombot.
Jelzi a kiválasztott keret méretét.

Tubular kerek keret, tubular négyszögletes keret
Keret kiválasztása (Tubular kerek keret, Tubular négyszögletes keret).
A hímzésmező mindegyik keretnél a keret belső szélére értendő, azaz arra területre, melyen a 
nyomótalp szabadon mozoghat. (1. Ábra)
Így erre kell jóváhagyni a minta hímzésmezőben történő elhelyezését.

Hímzésmező

1. Ábra

Belméret
(Hosszirány)

Hímzésmező

Belméret (Oldalirány)Outer

Kerek keret Négyszögletes
keret

12345

23

0
0

04:BIRD

PTA-32320

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
 90 PTA-32320 320mmx320mm

[320mmx320mm]

12345

23

0
0

04:BIRD

Frame position
Frame type
O Set
Top

Log-in
Turn-off

12345

23

04:BIRD

HCS HCD, HCR

T-ROUND : *Tubular kerek keret
T-SQUARE : *Tubular négyszöglete keret keret
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No. 90 Square   320x320

No. 90 Square   320x320

Hímzésmező Minta körvonala

Adjust pattern position in hope
as desired using arrow keys,
then press SET.
Buttons on Control panel perform
these functions:

Center Design

Fast movement

Adjust Position

Set Position

No. 90 Square   320x320
Confirm that the design is a actually
in the hoop by design trace.

Buttons on Control panel perform
these functions:

Forward tracing

Back tracing

Start tracing

Skip

No. 90 Square   320x320

Is this all right for the sewing position?
Choose YES to confirm your approval
of trace and sewing position, or select
NO to return to the FRAME screen.

12345

23

0
0

04:BIRD

9. Végrahajtáshoz nyomja meg a  SET gombot.
A fej elmozdul balra az 1. tű felé.
A keret tipusa és vastagsága feketén, a himző 
felület és a minta körvonala pirosan jelenik 
meg. Mindegyik a bal oldalon látható.

10. A           fel-le nyilak segitségével mozgat-
hatja a design helyzetét

11.Nyomja meg a  SET gombot.  

12.Nyomja meg a  SET gombot.
A keret elmozdul a másoláshoz.
Ellenőrizze, hogy a nyomó talp és a tű nem érin-
tkezik e a kerettel

Az ESC , megnyomásával átugorhatja a má-
solás műveletet.

Másolás leállitása az  ESC  megnyomásával.

13.Nyomja meg a  SET  gombot.

A kijelző visszatér a 9. lépéshez.

PTA-32320

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
 90 PTA-32320 320mmx320mm

[320mmx320mm]
7. A fel-le nyilak                 segitségével 
válassza ki a kívánt keret méretet

A jobb-bal nyilakkal              válassza ki a 
kívánt keret tipust. 

8. Nyomja meg a SET  gombot.

Ugorjon a 9. lépésre, ha a gép rendelkezik laser 
pointerrel és színes montirorú HCS modellel.

CAUTION! < Move needle >

       OK      Cancel

FFFIIIGGGYYYEEELLLEEEMMM:::   BBBaaallleeessseeettt   mmmeeegggeeelllőőőzzzééésssééérrreee:::
A keret gyorsan mozog.
Vigyázzon a kezeire.

A kijelző visszatér a MENU-höz.
A START megnyomásával megkezdődik
a varrás.

A nyilak
segitségével válassza ki a „No” (nem)-t és nyomja meg a  SET  gombot
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Frame position
Frame type
O Set
Top
Origin
Log-in
Turn-off

KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA

20_4   K101

1. Ha a               szímbólum megjelenik a 
kijelzőn, menj a 4 lépéshez.
Ha nem jelenne meg, akkor menj a  2.
lépéshez.

2. Nyomj FUNC  -t válassz "Top" -ot a 
   gombbal.

3. Nyomd SET  gombot.

szimbólum megjelenik.

4. Nyomj MENU  és válassz "FRAME" -t a

gombbal.

5. Nyomd a  SET  gombot.
A kiválasztott keretet jelzi:

CAP: Sapkakeret

Sapkakeret
A HAPPY félszéles és széles sapkakeretének 
hímzésmezője a gépben elmentve megtalál-
ható.
A hímzésmezője Y tengelye állítható a 
sapkák variálása érdekében. (1. Ábra)

Hímzésmező

Hímzésmező
(Oldali irányú) Fig.  1

Hímzésmező
(Hosszirányú)

40 - 67mm

12345

23

04:BIRD

12345

23

0
0

04:BIRD

12345

23

0
0

04:BIRD

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
111 Cap(Std.)  67mmx 180mm

 112 Cap(Wide)  67mmx 290mm
 113 OnePoint S 55mmx  40mm
 114 OnePoint L 55mmx  76mm

Cap(Std.) [ 67mmx180mm]
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Size Y:  47

Size Y:  47

6. A fel/le gombbal

válaszd ki a kivánt keretet.

7. Nyomj MENU  és nyomj SET a hímzésmező
cseréjéhez.

    Ha nem kíván cserélni, ugorjon a 14. lépéshez.

8. Nyomd a   SET  gombot.

9. A jobb/bal
gombbal válassz

helyiértéket majd fel/le gombbal válaszd ki

az értéket.
Vidd be a sapka szélességet.

Size Y : 40 ~ 67mm

10.  Nyomd a SET  gombot.
A beírás rögzítésre kerül.

11.  Nyomd a ESC  gombot.

12. Nyomd a SET  gombot.
A fej balra, az 1 tűhöz megy.
A keret mozog és a minta a keret közepét veszi 
fel. A keret típusa és formája feketén, a 
hímzésmező és a minta körvonala pirossal 
jelenik meg a baloldalon, Ez segíti önt annak 
ellenőrzésében, hogy a minta a hímzésmezőbe 
belefér-e vagy nem.

13. Ha         a minta nem férne el a
hímzésmezőben, vagy az elhelyezkedés további 
mozgatást igényel, használja a gombot.

Size Y:  67

Size Y:  67

Minta körvonala

Adjust pattern position in hope
as desired using arrow keys,
then press SET.
Buttons on Control panel perform
these functions:

Center Design

Fast movement

Adjust Position

Set Position

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
 111 Cap(Std.)  67mmx 180mm
112 Cap(Wide)  67mmx 290mm

 113 OnePoint S 55mmx  40mm
 114 OnePoint L 55mmx  76mm

Cap(Wide) [ 67mmx290mm]

 No  Name    Size(YxX)
 111 Cap(Std.)  67mmx 180mm
112 Cap(Wide)  47mmx 290mm

 113 OnePoint S 55mmx  40mm
 114 OnePoint L 55mmx  76mm

Cap(Wide) [ 47mmx290mm]

Cap(Wide) [ 47mmx290mm]

Cap(Wide) [ 47mmx290mm]

Hímzésmező
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14.Nyomja meg a  SET  -et .

15.Nyomja meg a  SET   gombot.

A keret mozogni kezd a másoláshoz.
Ellenőrizze, hogy a nyomótalp és a tű nem 
érnek e a kerethez.
Az  EEESSSCCC  megnyomásával átugorhatja a 
másolás funkciót.
Másolás leállitása az EEESSSCCC-el.

16.Nyomja meg a  SET  -et.

A kijelző vissztér a MENU-höz
A  START  gomb megnyomásával 
megkezdődik a varrás

A nyilakkal
válassza ki a „No” (nem)-t és nyomjon  SET  -et.

A kijelző visszatér a 12. lépéshez.

Győződjön meg róla, hogy a design 
a másoláskor a keretben 
helyzekedik e el.

A kezelő panel gombjai az alábbi 
funkciókat jelölik:

Forward tracing
(Előre másolás)

Back tracing
(visszafelé másolás)

Start tracing

(Másolás megkezdése)

    Yes         No

Ez a megfelelő varrási pozíció?
Nyomjon YES (igen)-t a másolás és 
varrási pozíció jóváhagyásához, vagy 
nyomjon NO (nem)-et a keret kijelzőhöz 
való visszatéréshez.

FIGYELEM: Baleset veszély
A keret gyorsan mozog.
Ne érintse meg a keretet

Cap(Wide) [ 47mmx180mm]

Cap(Wide) [ 47mmx180mm]

12345

23

0
0

04:BIRD

Skip (Átugrás)
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Keret választása

20_6b   K101

1. Ha megjelenik  (Top) ez az ikon a 
kijelzőn, akkor folytassa a 4. lépéstől.
Ha nem, akkor a 2. lépéstől folytassa.

2. Nyomj FUNC     és válassza a "Top" 
a nyilakkal .

3. Nyomjon SET gombot.

Jobb felső sarokban meg fog jelenni

4. Nyomj MENU  és válassza ki "KERET”-et
a nyilakkal

.

5. Nyomj SET  gombot.

6. Válassza "Boader"   a nyilakkal

SET  és nyomja meg a Set gombot

Boader keret

Fig. 1

12345

23

04:BIRD

12345

23

0
0

04:BIRD

12345

23

0
0

04:BIRD

Frame position
Frame Type
O Set
Top
Needle Jump
Log-in
Turn-off

Hímzőterület 
szélessége

Hímzőterület 
magassága

Hímzőterület

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
121 Border     **0mmx**0mm

Boader [**0mmx**0mm]
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KKKeeezzzeeelllőőő   ááállltttaaalll   mmmeeeggghhhaaatttááárrrooozzzoootttttt   kkkeeerrreeettt
Összesen 20 kezelő által meghatározott keretet hozhat létre a memórában már meglévő 
kereteken felül. 
A kezelő által meghatározott kereteket a gép a 131-150 közötti keret számokon rögziti
Kezelő által meghatározott keret 131-135 : A kerek keret adatainak bevitelével kerek vagy 
szögletes keretet is létrehozhat.
Kezelő által meghatározott keret 136-150: A keret méret adatainak bevitelével kerek, szögletes 
és speciális vastagságú keretet is létrehozhat.
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1. Győződjön meg róla, hogy a         ikon 
megjelenik a kijelzőn, majd ugorjon a 4. 
lépésre.
Ha nem jelenik meg az ikon, folytassa a 2. lépéssel.

3. Nyomja meg a SET gombot.

A jobb felső sarokban megjelenik a         ikon.

6. Válassza ki a           “User-defined frames”
                (kezelő által meghatározott keret)-et
                 és nyomja meg a  SET  gombot. 

Megjelenik a a kiválasztott keret mérete.

KKKeeezzzeeelllőőő   ááállltttaaalll   mmmeeeggghhhaaatttááárrrooozzzoootttttt   kkkeeerrreeettt      (((NNNooo...111333111   ~~~   111333555)))
Minden regisztrált keret himző területe a keret belső széléhez van állitva a nyomó talp szabad 
mozgása miatt. (1,2 ábra)

Minden regisztrált keret himző területe a keret belső széléhez van állitva a nyomó talp 
szabad mozgása miatt. (1,2 ábra)
Ha a 3. ábrán látható szögletes keretet használja, a nyomótalp elérheti a keret sarkát.
In this case you need to create frame as special shape under the frame No.136-150.

Fig. 1

Himző felület Szögletes keret          Himző felület

Fig. 3Fig. 2

Himző felület

Belső méret (szélesség)Belső méret 

Belső méret
(hosszanti)

12345

23

0
0

04:BIRD

12345

23

0
0

04:BIRD

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1    100mm

 132  Custom2    150mm
 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

Custom1[100mm]

Frame position
Frame type
O Set
Top

Log-in
Turn-off

12345

23

04:BIRD

HCS HCD, HCR

Kerek keret

2. Nyomja meg a  FUNC  gombot és              
válassza ki a nyilakkal a „Top”-t

4.  Nyomja meg a             gombot, és a nyilakkal
                válassza ki a  “FRAME” („KERET”)-et

MENU

5. Nyomja meg a  SET  -et
Megjelenik a kiválasztott keret
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7. A fel-le nyilak                 segitségével jelölje 
ki a keret kívánt méretét

A jobb-bal nyilakkal             kijelölheti a megjelen-
itett keret tipusát.

8. Nyomja meg a MENU gombot, majd a
    SET-et a himző terület megváltoztatásához.

9. Nyomja meg a  SET  gombot.

10.A fel-le nyilakkal   kiválaszthatja a 

keretet (tipus).

: Kerek keret

11.Nyomja meg a  SET  gombot.

Válassza ki a szélesség vagy hosszanti 
irányt, és a fel/le nyilakkal          változtas-
sa meg a keret méretének megfelelően.

.

12.Nyomja meg a  SET  gombot.

13.A jobb/bal                   nyilakkal válassza
    ki a számjegyet,
   majd a fel/le nyilakkal        válassza ki a
   számot

A himzőfelület méretének input száma

14.Nyomja meg a  SET gombot.

Beállitások rögzitése.

15.Nyomja meg a SET gombot.

Class :  
 Size L: 150

Class :  
 Size L: 150

Class :  
 Size Y: 150
 Size X: 150

 Class :  
Size Y: 150
 Size X: 150

Class :  
 Size L: 150

 Class :  
Size L: 150

 Class :  
Size L: 150

 Class :  
Size Y: 150
 Size X: 150

 Class :  
Size L: 160

 Class :  
Size Y: 160
 Size X: 150

A kiválasztott 
kerek keret jele

A kiválasztott szög-
letes keret jele

 Class :  
Size Y: 160
 Size X: 150

 Class :  
Size L: 160

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1    100mm

 132  Custom2    150mm
 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

Custom1[100mm]

 No  Name    Size(YxX)
 131  Custom1    100mm
132  Custom2    160mm

 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1   100mm

 132  Custom2   160mmx150mm
 133  Custom3   200mm
 134  Custom4   250mm
 135  Custom5   300mm

Ha nem szeretné megváltoztatni,
folytassa a 16. lépéssel

: Szögleteskeret
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17.Nyomja meg a  SET  gombot.
A keret tipusa és vastagsága feketén, a 
himző felplet és a minta körvonala pirosan 
jelenik meg a bal oldalon.
Ez segit Önnek ellenőrizni, hogy a minta bele-
fér e a keret himző felületébe.

18.A    nyilakkal változtathatja a design 
helyzetét

19.Nyomja meg a  SET  gombot.

20.Nyomja meg a  SET  gombot.
A keret a másolás elvégzésére mozogni kezd 
Ellenőrizze, hogy a nyomó talp és a tű nem érinti 
e a keretet

Az  ESC  megnyomásával átugorhatja a má-
solás funkciót.
Másolás megállitásához nyomja meg az  ESC  -
et.

21.Nyomja meg a  SET  gombot.

A kijelző visszatér a 16. lépéshez

Győződjön meg róla, hogy a design 
másoláskor a design pontosan a 
keretben helyezkedik e el.

A kezelő panel gombjai az alábbi 
funkciókat támogatják:

Forward tracing
(Előre másolás)

Back tracing

(Visszafelé másolás)

Start tracing

(Másolás megkezdése)

Skip (Átugrás)

    Yes         No

Ez a megfelelő varrási pozíció?
Nyomjon YES (igen)-t a másolás és varrási 
pozíció jóváhagyásához, vagy nyomjon 
NO (nem)-et a keret kijelzőhöz való vis-
szatéréshez.

12345

23

0
0

04:BIRD

Custom2[*******]

Custom2[*******]

Vigyázat! < tű mozgatás  >

       OK      Cancel

FIGYELEM: Baleset veszély
A mozgó fej gyorsan mozog.
A keret gyorsan mozog.
Ne érintse meg a keretet.

16.Nyomja meg a  SET  gombot.
Ugorjon a 17.lépésre, ha a gépe ren-
delkezik lézer pointerrel és szinet monitorú 
HCS modellel

Minta széle    Himzés terület

Behúzás kiválasztott 
kerek keretbe

Behúzás 
kiválasztott szö-
gletes keretbe

Custom2[160mm] Custom2[160mmx150mm]

Igazitsa a keretbe a minta kívánt 
pozicióját a nyilak segitségével, ma-
jd nyomja meg a SET gombot
A kezelőpanel gombjai az alábbi 
funkciókat jelölik

Center Design
(középre helyezett
design)

Fast movement
(gyors mozgás)

Adjust Position
(pozíció beigazitása)

Set Position

(pozíció jóváhagyása)

Custom2[*******]

Minta széle    Himzés terület

A kijelző visszatér a MENÜ-höz.
A            gomb megnyomásával megkezdődik a 
varrás.

START

A nyilakkal                    válassza ki a  “No” (nem)-t,

és nyomja meg a  SET  gombot.
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KKKeeezzzeeelllőőő   ááállltttaaalll   mmmeeeggghhhaaatttááárrrooozzzoootttttt   kkkeeerrreeettteeekkk   (((NNNooo...111333666   ~~~   111555000)))
Keretet kell létrehoznia olyan adatok számára, melyek elérik a keret szélességét és be kell 
vinnie a megadott adatokat.
15 különböző méretű vevői keret adatait tárolhatja

Meg kell adnia a vevői keret méreteteit majd be kell vinnie a gépbe.                      20-B
Minden regisztrált keret himzési területe a keret peremének belső részéhez igazodik a nyomó-
talp szabad mozgásának figyelembe vétele miatt. (1.ábra)

Himzési terület

1.ábra

Szögletes keretKerek keret               Himzési terület
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Keret adat szerkezete

Type = [Adat tipusa
Name = "[Keret neve]"
Form (Forma)keret vastagsága= [L00],[L10],[L20],[L30],[L40],[L50],[L60],[L70],
[L80],[L90] (Frame shape)

Tipus: Válassza ki az adat tipust az alábbi számok szerint
           1 : Keret méret      2 : Lehetséges himzés méret

Figyelem: ha az 1-t választja, a gép automatikusan kisebb méretet rögzit a 
nyomótalp átmérőjeként
ha a 2-t választja, a gép pontosan ugyanazt a méretet rögziti, amire 
himezhet

Név: A kezelő által meghatározott keret megvezése. „ jellel irjon be 10 karaktert.

Forma : Hagyatkozzon a fenti ábrára. Irjon be pontosan 10 fokos dimenziónként a keret 
belső méretét (20-500mm)
Irja be a hosszúságot L00-tól L90-ig összesen 10 pontban „-t használva minden méret 
adat között.
Ha kerek keretet választ, a hosszúsági méret mind a 10 pontjánál azonos adat kell 
szerepeljen.
Ha a 2. tipust (adat tipus) választja, a hosszúsági adatokat csak L00 és L90 között adja 
meg.

END (VÉGE): Töltse ki az adatra vonatkozó utolsó sort. Feltétlenül lépjen be az „END”-be.

Kérjük használjon félszélességű adatokat.

Please cut off the decimal of the length.
Example: 102.3mm -> 102

KKKeeezzzeeelllőőő   ááállltttaaalll   mmmeeeggghhhaaatttááárrrooozzzoootttttt   kkkeeerrreeettthhheeezzz   tttaaarrrtttooozzzóóó   mmmééérrreeetttaaadddaaatttoookkk   bbbeeetttáááppplllááálllááásssaaa   (((nnnooo...   111333666---111555000)))
Használjon „WordPad” szövegszerkesztőhöz hasonló számitógép szoftvert és az alábbi 
konstrukció szerint szerkessze meg a keret méreteit, majd vigye fel azokat a gépre.

Fig. 1

A kezelő által 
létrehozott keret 
középpontja

Fig. 2

90°

0°

L90

L00

90°

0°

L10

L20

L30

L40

L50

L60L70L80L90

L00

Type = 1  (Adat tipusa) Type = 2  (Adat tipusa)

A kezelő által 
létrehozott keret 
középpontja
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FRAME CONFIRMATION (Keret kiválasztás)
)Amikor elmenti a keret méretét, kérjük mentse a dokumentum formáját, és nevét.

Keveseb mint 8 karakterrel.
Hosszabítsa meg: TXT
Példa: ROUND250.TXT

Kérjük őrizze meg a keret méretét a gép memóriájában, és olvassa el az adatokat. 

Hímzőgép.                  20-D

Példa a keret méret adataira
Minta az egyes tanítási módszerhez. ( Type 1,2)

20_C   IC15

Példa:  Kerek keret

Type = 1
Name = "Round"
Form = 125,125,125,125,125,125,125,125,125,125
END

Példa:  Szögletes keret

Type = 1
Name = "PS240"
Form = 120,122,126,130,128,120,106,100,96,94
END

Példa:  Lehetséges hímző méretek

Type = 2
Name = "T-SC-01"
Form = 90,60
END
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KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA

20_D   K101

Keret adatainak beolvasása

1. Nyomj MENU  és válassza ki a "FRAME" 
(keret)-t.

2. Nyomja meg a  SET -et.

Megjelenik a kiválasztott keret.

4. Nyomj MENU -t és a
                nyilakkal válassza ki a           
                ikonokat..

5. Nyomjon  SET  -et .

6. Válassza ki a nyilakkal a memória kártyát 
vagy az USB memóriát.

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1    100mm

 132  Custom2    150mm
 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

Custom1[100mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1    100mm

 132  Custom2    150mm
 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

Custom1[100mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1    100mm

 132  Custom2    150mm
 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

Custom1[100mm]

HCS HCD, HCR

3. Válassza ki a nyilakkal a             
               “User-defined frames” (kezelő ál
                tal meghatározott keret) és
                nyomja meg a SET  -et
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:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

7. Nyomjon  SET  -et.
Megjelennek az adathordozón tárolt keret 

adatok.
  Ne távolitsa el az adathordozót
  Ha ekkor távolitja el a külső memóriát, 

az adathordozón vagy a gépen lévő minták 
adatai sérülhetnek

8. Válassza ki a                    nyilakkal a mintát.

A kijelzőt tovább görditheti jobbra vagy
balra a nyilak segitségével, amennyiben fehér 
rész látható a gördülő menüben. 

9. Nyomja meg a  SET  -et.

10. Mozgassa a nyilakkal a himző keretet a
keret                 középpontjához.

11.Nyomja meg a SET-et.
A gép rögziti a keret középpont koordinátáit.

KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA

20_E   K101

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

--- Reading ---

HAPPY
EMB
TUBROUND.TXT
TSQUARE.TXT
TSQUARE1.TXT
FRM.TXT
FRM4.TXT
FRAME9.TXT

Mappa: Az ikon kiválasztásával és a SET gomb megnyo-

másával a mappa elemei megjelennek a képernyőn.

Visszalépés : Amint belépett a mappában, ez az ikon megje-

lenik a kijelzőn a lista tetején. Az ikon kiválasztásával és a SET
gomb megynomásával kiléphet a mappából.

Szintén kiléphet a mappából az  ESC  megnyomásával.

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

HAPPY
EMB
TUBROUND.TXT
TSQUARE.TXT
TSQUARE1.TXT
FRM.TXT
FRM4.TXT
FRAME9.TXT

Scrolling display

Move the frame to center,
then press SET.

X:   0.0    Y:   0.0

Move the frame to center,
then press SET.

X:  12.6    Y:  -4.0

 No  Name    Size(YxX)
 136  Custom1    100mm
 137  Custom2    150mm
 138  Custom3    200mm
139  Spuare     320mmx300m

Square [320mmx300mm]

Amint a keret adatai beolvasásra kerülttek, a kijelzőn
megjelenik az Ön által készitett keret
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KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA
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12.Amennyiben jóváhagyja a keretet az Ön himzés designja számára, ugorjon a 
kezelő által meghatározott keret jóváhagyása lépéshez. (No.136 ~ 150).

Az  ESC  megnyomásával kiléphet a map-
pából          (…. látható a lista tetején) vagy 
visszaléphet a MENU-re         (….. nem lát-
ható a lista tetején).
Amennyiben egy almappában van, közvet-
lenül a MENU-be léphet vissza az  ESC  . 
folyamatos nyomva tartásával.

Visszatérés Menu módba az  ESC  gomb 
megnyomásával.
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KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA
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1. Ellenőrizze, hogy a (Top)       meg-
jelenik e a kijelzőn, és ugorjon a 4. 
lépésre.
Ha nem jelenik meg, térjen át a 2. 
lépésre

3. Nyomja meg a SET gombot.

Jobb felső sarokban megjelenik a           ikon

4. Nyomja meg a  MENU  -t és válassza
ki a nyilakkal a “FRAME”  

(keret)-et

.

5. Nyomja meg a  SET  gombot.

6. Válassza ki a           “User-defined frames”
            (kezelő által meghatározott design)-t,
             és nyomjon  SET  -et

Megjelöli a kiválasztott keretet

7. Használja a fel/le
     nyilakat a keret kiválasztásához

Keret jóváhagyása
Kezelő által meghatározott keret kiválasztása (No.136 ~ 150).
Ez engedélyezi a himző terület és a minta közötti pozíció jóváhagyását

12345

23

0
0

04:BIRD

12345

23

0
0

04:BIRD

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1    100mm

 132  Custom2    150mm
 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

Custom1[100mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
 136  TSQUARE   330mmX180mm
137  TSQUARE   330mmX300mm

TSQUARE[330mmx300mm]

Frame position
Frame type
O Set
Top

Log-in
Turn-off

12345

23

04:BIRD

HCS HCD, HCR

2.  Nyomja meg a  FUNC  -t és
válassza ki a nyilakkal a  “Top” -t

Megjelöli a kiválasztott keretet
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    Yes         No

KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA
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Himző felület Minta körvonala

8. Nyomja meg a SET gombot.

Ugorjon a 9. lépéshez, ha a gép 
rendelkezik lézer pointerrel és színes moni-
torú HCS modellel

Igazitsa be a minta pozicióját a 
keretbe a nyilak segitségével,majd 
nyomja meg a SET-et.

A vezérlő panel gombjai az aláb-
bi funkciókat jelölik:

Center Design
(középpontos design)

Fast movement
(Gyors mozgás)

Adjust Position
(Pozíció igazitása)

Set Position
(pozíció beállitás)

Ellenőrizze, hogy a design a design 
másoló keretén belül van e.

A vezérlő panel gombjai az aláb-
bi funkciókat jelölik:

Forward tracing
(Előrefelé másolás)

Back tracing
(Visszafelé másolás)

Start tracing

(Másolás megkezdése)

Skip (Átugrás)

Ez a megfelelő varrási pozíció?
Nyomjon YES (igen)-t a másolás és 
varrási pozíció jóváhagyásához, vagy 
nyomjon NO (nem)-et a keret kijelzőhöz 
való visszatéréshez.

12345

23

0
0

04:BIRD

9. Végrehajtáshoz nyomjon  SET  -et.

A fej balra mozdul az 1. tű felé
A keret tipusa és vastagsága feketén, a himző 
felület és a minta körvonala pirosan jelenik 
meg. Mindegyik egyszerre jelenik meg a bal 
oldalon.

10. A   nyilakkal változtathatja meg a
      keret pozicióját

11. Nyomjon  SET  -et.

12.Press the SET  button.
A keret elindul a másolás elvégzéséhez.
Ellenőrizze, hogy a nyomó talp és tű nem éri e 
el a keretet.

Nyomjon  ESC  -et, ha át kivánja ugrani a má-
solást.

Másolás megállitásához nyomjon  ESC  -et .

13.Nyomja meg a  SET  gombot.
A kijelző visszaugrik a MENU-höz.

A nyilakkal              válassza ki a “No”  
(nem)-t és nyomjon  SET  -et .

A kijelző visszatér a 9. lépésre.

CAUTION! < Move needle >

       OK      Cancel

FIGYELEM: Baleset veszély
A mozgó fej gyorsan mozog.
A keret gyorsan mozog.
Ne érintse meg a keretet.

TSQUARE[330mmx300mm]

TSQUARE[330mmx300mm]

TSQUARE[330mmx300mm]

TSQUARE[330mmx300mm]

A             megnyomásával megkezdődik a varrásSTART
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KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA
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1. Nyomjon MENU-t és válassza ki a 
nyilakkal a „FRAME” (keret)-t.

2. Nyomja meg a  SET  gombot

Megjelöli a kiválasztott keretet.

3. 6.Válassza ki a nyilakkal            a 
                 „User- defined frames” (kezelő által
                 meghatározott keret)-t, majd nyom-
                 ja meg a  SET  gombot.

4. Válassza ki a nyilakkal a „User-defines 
frames”-t (kezelő által meghatározott keret)
                              (No. 136-150)

5. Nyomja meg a  MENU -t és 
válassza a ki a nyilakkal a        -t

6. Nyomja meg a  SET  -et.
A kezelő által meghatározott keret törlődik

Kezelő által meghatározott keretek törlése ellenállás esetén (No.136 ~ 150)
Kezelő által meghatározott keret törlése a memóriából ellenállás esetén

Nyomjon ESC -et a Menu mod-ba való vissza-
téréshez
Nyomjon ismét  ESC  -et a Drive mod-ba 
(üzemkész állapot) való visszatéréshez.

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1    100mm

 132  Custom2    150mm
 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

Custom1[100mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
136  TSQUARE   330mmX180mm

 137  TSQUARE   330mmX300mm

TSQUARE[330mmx180mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
136  TSQUARE   330mmX300mm

TSQUARE[330mmx300mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
136  TSQUARE   330mmX180mm

 137  TSQUARE   330mmX300mm

TSQUARE[330mmx180mm]

HCS HCD, HCR
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KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA
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Keret középpontjának megváltoztatása (No.131 ~ 135, No.136 ~ 150)
Lehetősége van megváltoztatni a rögzitett keret középpontját amennyiben kiválaszja a keretet és 
használja a „Frame position” (keret pozíció) és a „Center” (középpont) gépi funkciókat  (  3-B )
Amennyiben a keret nem középpontos, végezze el az alábbi lépéseket az középpont újra 
beállitásához

1. Nyomja meg a  MENU  gombot és a
nyilakkal válassza ki a FRAME-t
(keret)-et.

2. Nyomja meg a  SET  -et

3. 6. Válasszaki a nyilakkal a          „User-
               defines frames”-t (kezelő által meg-
               határozott keret) és nyomjon  SET-et

4. Válassza ki a nyilakkal a kívánt fel-
használó átal meghatározott keretet.

5. Nyomja meg a MENU-t és a
     nyilakkal válassza ki a keretet

6. Nyomja meg a SET gombot.

Move the frame to center,
then press SET.

X:   0.0    Y:   0.0

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
131  Custom1    100mm

 132  Custom2    150mm
 133  Custom3    200mm
 134  Custom4    250mm
 135  Custom5    300mm

Custom1[100mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
136  TSQUARE   330mmX180mm

 137  TSQUARE   330mmX300mm

TSQUARE[330mmx180mm]

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
136  TSQUARE   330mmX180mm

 137  TSQUARE   330mmX300mm

TSQUARE[330mmx180mm]

HCS HCD, HCR

Megjelöli a kiválasztott keretet
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Nyomjon  ESC  -et a Menu mod-ba való vis-
szatéréshez
Nyomjon ismét  ESC  -et a Drive mod-ba 
(üzemkész állapot) való visszatéréshez.

KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA

20_K   IC15

7. A nyilakkal mozgassa el a himző keretet a
                         keret középponthoz.

8. Nyomja meg a  SET  -et.
A gép rögziti a keret középpont koordinátáit.

Move the frame to center,
then press SET.

X:  12.6    Y:  -4.0

:Frame Type
:Frame Size

:Set Frame

 No  Name    Size(YxX)
136  TSQUARE   330mmX180mm

 137  TSQUARE   330mmX300mm

TSQUARE[330mmx180mm]
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KERETHELYZET JÓVÁHAGYÁSA
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1. Nyomjon MENU-t és a nyilakkal válassza 
ki a “FRAME” (keret)-et.

2. Nyomjon  SET  gombot.

Megjelöli a kiválásztott keretet

3. Válassza ki a         “Non registe-
    red” (nem regisztrált)-t és nyomjon  SET  
    gombot.

A kiválasztott keret-et jelölő ikon eltűnik.
Ez azt jelenti, hogy a “Non Registered” (nem 
regisztrált) lett a kiválasztott.

Nem regisztrált keretek
Amennyiben Non Registered Frame (nem regisztrált keret)-et választ, a gép bekapcsolásakor 
a kocsi még nem tud a keret pozíció kordinátáinak megfelelően mozogni.
Válassza a Non Registered Frame (nem regisztrált keret)-et, ha olyan speciális keretet kiván 
használni, mely kocsi mozgása közben eléri a nyomó talpat vagy más gép alkatrészeket, igy 
meghatározhatja a keret pozíció koordinátáit.
A Non Registered Frame (nem regisztrált keret) kiválasztásakor az alábbi funkciók nem 
elérhetőek;
*  Keret jóváhagyása
*  Mindenkori pozíció rögzitése áram kimaradás esetén    9-2
*  Elhelyezkedés   17-1
*  Autostop funkció, ha a mozgás túllépi a kocsi határokat

12345

23

0
0

04:BIRD

Frame Icon disappears

        Csak speciális vastagságú keret használatakor jelölje ki a Non Registered Frame 
(nem regisztrált keret)-et.. Ha működési probléma lép fel, a tű és/vagy a nyomótal elérheti a 
keret és a gépben és/vagy a keretben hiba keletkezik.

Ha megváltoztatná a Non Registered (nem regisztrált) keretet egy másik tipusú keretre, 
kérjük, kapcsolja ki a gépet, és kezdje újra.
Az újrainditás nélkül a gép nem fog megfelelően működni.

HCS HCD, HCR
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EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

Hálózat létesítése
Állítsa be ezt a menűt ha a gépet/gépeket és a PC-t hálózati kábellel köti 
össze. Az itteni információkhoz használja a hálózati szoftver külön útmu-
tatásait is.

22_1   L901

1. A gép álló helyzetében nyomj 

és válassz "OTHER"-t a gombbal.

2. Nyomd a gombot.

3. Válassz "Network"-öt gombbal

 és nyomj gombot.

4. Fel/le gombbal

válaszd a kívánt elemet.

5. Nyomd a gombot.

6. Jobb/bal gombbal 

válaszd a kívánt változtatási beírást.

7. A jobb/bal gombbal válassz

értéket fel/le gombbal válaszd ki a

számot.

8. Nyomd a gombot.

9. Nyomjon gombot.
A beállítás rögzítésre kerül.
További beállításoknál ismételd a 4-9. 
lépéseket.

Port No.   :  7891
Machine IP :  192  168    1   10
Mac Address:  48  50  59  53  48  43
Server IP  :  192  168    1    1
Subnet mask:  255  255  255    0

Port No.   :  7891
Machine IP :  192  168    1   10
Mac Address:  00  00  00  00  00  00

Port No.   :  7891

Machine IP : 192  168    1   10
Mac Address:  48  50  59  53  48  43

Port No.   :  7891
Machine IP :  192  168    1  11
Mac Address:  48  50  59  53  48  43

Port No.   :  7891
Machine IP :  192  168    1  11
Mac Address:  48  50  59  53  48  43

Port No.   :  7891
Machine IP :  192  168    1  10
Mac Address:  48  50  59  53  48  43

Port No.   :  7891
Machine IP :  192  168    1   11
Mac Address:  48  50  59  53  48  43
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EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
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Port No.   :  7891
Machine IP :  192  168    1   11
Mac Address:  48  50  59  53  48  43

10.Nyomjon         gombot.

11.A beállítások mentéséhez, válassz "OK"-t  

és nyomj           -et.
A beállítás rögzítésre kerül és a kijelző visszatér 
a MENU-höz.

a beállítások módosításához válaszd 

"Cancel"  és nyomj   -et.
A beállítás megváltozik és a kijelző visszatér a
MENU-höz.

    Save data?

     Cancel       OK

Nyomj  üzemkész állapothoz.
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KEEP CLEAR:CARRIAGE WILL MOVE!PRESS     TO CONTINUE

GÉPBEÁLLÍTÁSOK INICIALIZÁLÁSA

25_1   K101

Géprendszer újra inicializálása
Csak akkor használja ezt a funkciót ha a géppel problémák 
vannak. Alkalmazásakor az "OPTION" menü beállításai tör-
lődnek. Ne feledkezzen meg majd az "OPTION" menü újra 
beállításáról.

1. Álló gép mellett nyomjon                    MENU  -t
         
         és  válasszon "OTHER"-t gombbal.

2. Nyomjon SET  gombot.

3. Válassz "System"-et  és nyomj SET-et

4. Válassz "OK"-t a
akarod a funkciót ha nem akkor 

gombbal ha

“cancel”, nyomj SET -et.
A képernyő visszatért a MENU-höz.

5. Nyomjon SET  gombot.
A géprendszer formattálása megtörténik.

HAPPY logo megjelenik a képernyőn.

System initialize OK? (Rendszer inicializálása)

          Cancel       OK

      System initialize OK?

     Cancel       OK

Calender
Network
System
Speed
Version
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GÉPBEÁLLÍTÁSOK INICIALIZÁLÁSA
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1. Álló gép mellett nyomjon                    MENU  -t

és  válasszon "OTHER"-t  gombbal.

2. Nyomjon SET  gombot.

3. Válassz "Speed"-et  és nyomj SET -et

4. Válassz "OK"-t ha akarod
     a funkciót. Ha nem akkor “Cancel”

nyomj  SET  -et.
a képernyővisszatért a MENU-höz.

5. Nyomjon SET  gombot.
A kijelzőn megjelenik egy figyelmeztetés, majd 
a főtengely elkezd automatikusan forogni. A
sebesség lassan növekszik a legalacsonyabtól 
a maximumig, majd automatikusan megáll 
melyet"Complete" felirattal jelez.

6. A főkapcsolót kapcsoljuk ki, majd kap
csoljuk be újra.

A HAPPY logo megjelenik a kijelzőn.

Gépsebesség inicializálása
Ha E-18, E-30, E-51 vagy E-52 hiba jelentkezik a varráskor, inicializálja a gépbeállításokat.

 Speed setting OK? (Seb. beírás OK?)
CAUTION!<Main shaft turns>(Vigyázat,fötengely forog!)
                         OK

        Complete

ON

OFF

ON (be)

OFF (ki)

Calender
Network
System
Speed
Version

        Speed setting OK?
   CAUTION! <Main shaft turns>
     Cancel       OK

KEEP CLEAR:CARRIAGE WILL MOVE!PRESS     TO CONTINUE
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Felső cérna sza-
kad

A gépet nem fűzték be megfelelően.
A tű nincs megfelelően behelyezve.

Cérnafeszesség túl laza.
Gyenge cérnaminőség.
Száraz hurokfogó.
A mintában üres öltések vagy folyamatos 
apró öltések.
A felsőcérna a csévén leomlott.

A gépet fűzze be újra.
Újra helyezze be a tűt. (Emlékezzünk: a 
tűnek van egy eleje és hátulja!).
Cérnafeszességet állítsa be újra.
Rakjon fel a gépre minőségi Falk cérnát.
Olajozza meg a hurokfogót.
Kapcsolja be a “Stitch sweep” funkciót,
majd a minta adatokat olvassa be újra.
Igazítsa meg a cérnát.

Orsótok rosszul van befűzve.
Orsózás egyenetlen, vagy túl sok van rajta.
Cérnafeszesség túl laza.
Hurokfogó piszkos.
Száraz hurokfogó.

Füzze be az orsótokot újra.
Orsózzon újra.
Cérnafeszességet állítsa be újra.
Tisztítsa meg a hurokfogót.
Olajozza meg a hurokfogót.

Felsőcérna nincs benne a fonalőr 
görgőjében.

Fűzze be a felsőcérnát az előírásoknak 
megfelelően.

Helytelen tűbehelyezés.
Görbe vagy tompa tű.
Helytelen tűvastagság.

Tűt helyezze be újra.
Rakjon be új tűt.
Válasszon megfelelő tűvastagságot.

A gépet nem fűzték be megfelelően.
Orsótok rosszul van befűzve.
Tompa tű.
Cérnafeszítés túl laza.

Fűzze újra a gépet.
Fűzze be újra az orsótokot.
Cseréljen tűt.
Állítsa be újra cérnafeszítést.

Orsótok rosszul van befűzve.
A gépet nem fűzték be megfelelően.
Cérnafeszesség nincs rendesen beállítva.

Fűzze be újra az orsótokot.
Fűzze újra a gépet.
Állítsa be újra cérnafeszítést.

Anyag rámázása nem megfelelő.
Rugalmas anyag.
Keret nincs megfelelően a helyén.

Rámázást végezze szabályszerüen.
Megfelelő alátétanyagot használjon.
Keretet helyezze be megfelelően.

Görbe vagy tompa tű.
A tű nincs megfelelően behelyezve.
Anyaghoz képest vékony tű.
Gyenge rámázás.

Cseréljen tűt.
Cseréljen tűt.
Cserélje vastagabbra.
Rámázzon újra.

Alsócérna sza-
kad

Cárnaszakadás 
lámpa világít, 
annak ellenére, 
hogy a cérna 
nem szakadt el.

Öltéskihagyások

Anyaggyűrődések

Laza öltések 
vagy hurkok

Gyenge 
mintavisszaadás

Tűtörés

Gép nehezen fut

A gép nem indul

Menű nem talál-
ható

Piszkos hurokfogó. Tisztítsa meg a hurokfogót.
Olajozza meg a hurokfogót.

A kijelző kontraszt beállítása nem 
megfelelő.

Állítsa be az LCD kijelző kontrasztját.

Hálózati kábel nincs csatlakoztatva.
Hálózati kapcsoló nincs bekapcsolva.
A gép biztosítéka kioldott.

A gép nem indul

Csatlakoztassa a gépet újra.
Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.
Cserélje ki a 6A-es biztosítékot. Kapcsol-
ja vissza a biztonsági stop gombot.

Kapcsolja vissza a biztonsági stop gom-
bot.

Biztonsági stop kapcsoló kikapcsolva.
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Thread break back (Cérnaszakadás vissza)
Ezzel a beállítással a keret a cérnasza-
kadáskori hely elé néhány öltéssel visszatér.

Color change number (Színváltási szám)
A varrandó tűszámot (cérnaszín) be lehet állítani 
minden színváltási számhoz.

Memory pattern
Minták a memóriában vannak tárolva.

Start point of the frame ( Keret kezdőőőpontja)
Ez az a pont, amelynél a keret elkezd mozogni, 
még mielőtt a gép varrni kezdene.

Trace back (Körbefutás vissza)
Ez futtatja a keretet a minta szerint a varrási irán-
nyal ellentétesen.

Trace forward (Körbefutás előőőre)
Ez futtatja a keretet a minta szerint a varrás 
irányában.

Various function settings (Különbözőőő
funkció beállítások)
Általános fogalomként ismertek a: tűrúd 
kiválasztás, konvertálás, minta beállítás, ismételt 
varrás, offset és frame out funkciók, melyek a 
minta adatokban kerülnek rögzítésre.

Zero stitch (Nulla öltés)
Ez egy olyan öltés, melynek az X- és  Y- irányú 
mozgása is nulla és a tű a mozgását ugyanabban a 
helyzetben fejezi be.

Original Point (Origó)
Az a keret helyzet, melyben a gép a hímzésminta 
kezdetét automatikusan, kezdettől fogva kiin-
dulópontnak fejezi be.

Stitches (Öltések)
Az öltés a minta adat minimális egysége. Az ilyen 
“öltéseknek” különböző típusai vannak: “öltések”, 
mely determinálja a varrási sorrendet; “funkciók” 
melyek funkciókat diktálnak mint pl. ugrások, 
cérnavágás, stb.; “oldalmozgás távolság” és 
“hosszirányú mozgás távolság” melyek a keret 
mozgási távolságát vezérlik.

Speed limit (Sebesség korlát)
Ez egy funkció kód, mely a legnagyobb 
sebességet korlátozza. Ha a varrási sebesség 
csökkentése az igény pl. a minta egy meghatáro-
zott pontjánál, korlátozhatja a sebességet a kívánt 
öltéshez megadott megfelelő funkció kóddal.

Auto origin
Ez az utasítás a keretet automatikusan az origóba 
viszi a hímzés befejezése után.

Communication speed
Az adatok átviteli sebességét jelenti a gép és a 
PC között, melyek soros porttal csatlakoznak. 
Magasabb átviteli sebesség gyorsabb kom-
munikációt jelent, de növeli a tévedés veszélyét. 
Gyakori kommunikációs hiba esetén a sebesség 
csökkentendő.

Tubular round frame, Tubular square frame
(Tubular kerek- és négyszögletes 
keret)
HAPPY gyártmányú keretek melyeket zárt áruhoz 
használnak, mint pl. T-shirts-ök, zsákok, stb.
Ezeknek a kereteknek mindkét oldalon van be-
fogójuk.

Memory media
What saves design data by things, such as
memory card and a USB memory.

Data format (Adat formátum)
Ez egy olyan formátum, melybe a minta ada-
tokat konvertálják.

Color change stop (Színvltás stop)
Ha a színváltási számhoz színváltás stop-ot 
rendelnek a gép kihímzi a beírt színváltást, majd 
megáll.

Conversion
Ez egy adott mintának az alaklmazó által szabá-
lyozható beállítása 90 fokonkénti forgatással.
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