Užívateľská príručka
Vyšívací stroj NV 800E
Product Code (Kód produktu): 888-G80/G82

Pred použitím stroja si prečítajte tento dokument.
Odporúčáme tento dokument uchovávať v blízkosti stroja, aby bol k dispozícii na nahliadnutie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Pokiaľ používate vyšívací stroj, vždy by ste mali dodržiavať základné bezpečnostné zásady
a predovšetkým si pred jeho prvým použitím prečítať tento návod.

POZOR, aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom tak:
1.

Vyšívací stroj nenechávajte zbytočne pripojený k elektrickej sieti. Sieťový kábel vždy
odpojte bezprostredne po použití a pred čistením.

VAROVANIE - aby ste zabránili prípadnému zraneniu obsluhy, úrazu elektrickým
prúdom alebo zahoreniu stroja tak:
1. Nepoužívajte stroj ako hračku. Zvýšená pozornosť je rovnako nevyhnutná, keď na stroji
šĳú deti alebo keď je používaný v ich prítomnosti.
2. Používajte stroj iba k účelu, na ktorý je určený a je popísaný v tomto návode.
Používajte iba príslušenstvo doporučené výrobcom a uvedené v tomto návode.
3. Nikdy stroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodená prívodná sieťová šnúra alebo vidlice
alebo keď došlo k jej styku s vodou. V prípade poškodenia doručte stroj ku kontrole,
preskúšaniu alebo oprave do servisu.
4. Stroj neprevádzkujte, ak je upchatá vetracia mriežka. Udržujte vetracie otvory v kryte
stroja a nožného spúšťača voľné, bez nahromadených čiastočiek textilného prachu.
5. Dbajte, aby sa Vám do otvorov v kryte stroja nedostali alebo nevpadli akékoľvek
predmety.
6. Stroj neprevádzkujte vonku.
7. So strojom nepracujte, pokiaľ ste ho tesne predtým čistili sprejom lebo iným
čistiacim prostriedkom.
8. Stroj od siete odpájajte tak, že vypínač najskôr prepnete do polohy "0" a následne
potom vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
9. Vidlicu zo zásuvky nevyťahujte ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte vidlicu, nie šnúru.
10. Svoje prsty chráňte pred pohybujúcimi sa časťami stroja. Opatrnosť je treba obzvlášť v
blízkosti ihly.
11. Dbaje na to, aby ste stroj nepoužívali s poškodenou stehovou doskou. Poškodená
stehová doska môže spôsobiť, že sa Vám budú lámať ihly.
12. Zásadne nepoužívajte ihly, ktoré sú ohnuté alebo inak poškodené (tupé).
13. Počas šitia neťahajte za látku žiadnym smerom. Môže to spôsobiť vybočenie ihly a
následne jej zlomenie.
14. Šijacie pätky, zakladanie cievky spodnej nite a pod., stroj vypnite (vypínač do polohy "0").
15. Pokiaľ robíte nejakú operáciu s ihlou či v jej blízkosti (navliekanie nite, výmenu nite
alebo na stroji odstraňujete kryty, aby ste ho premazali alebo na ňom urobili nastavenie
podla tohoto návodu, vždy ho predtým odpojte od siete.
16. Stroj nie je určený k tomu, aby bol bez zodpovedného dozoru prevádzkovaný malými
deťmi alebo osobami s mentálnym postihnutím.
17. Pri vykonávaní dozoru malých detí je treba dbať na to, aby stroj nepoužívali ako hračku.
18. Pokiaľ nesvieti osvetlenie, kontaktujte autorizovaný servis.
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Tento šĳací stroj je určený pre použitie v
domácnostiach
GRATULUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PRE NÁKUP
NÁŠHO ŠIJACIEHO STROJA
Aby ste mohli využiť všetky možnosti tohto šijacieho stroja, ktorý je vybavený tými
najpokročilejšími elektronickými prvkami, je potrebné si najprv preštudovať tento návod.

PRED PRVÝM POUŽITÍM STROJA SI PREŠTUDUJTE
NASLEDUJÚCE POKYNY
Bezpečnostné pokyny
1. Počas práce nespúšťajte oči z ihly. Nedotýkajte sa žiadnych častí stroja, ktoré sa počas
šitia pohybujú, ako napríklad ihly, ručného kolesa alebo niťovej páky.
2. Nezabudnite vypnúť sieťový vypínač a zo zásuvky vytiahnuť sieťovú šnúru, ak:

●
●
●
●

ste ukončili prácu
vykonávate výmenu ihly alebo inej časti (príslušenstvo) stroja
počas šitia dôjde k výpadku elektrického prúdu
vykonávate údržbu stroja (premazanie alebo čistenie)
● ponechávate stroj bez dozoru
4. Na ovládací pedál stroja nič neklaďte
5. Sieťovú šnúru stroja zapájajte vždy do zásuvky, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti
stroja. Nepoužívajte predlžovací kábel.

Aby nedošlo k skráteniu životnosti stroja
1. Stroj nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia alebo vlhka. Takisto sa
vyvarujte jeho umiestneniu v blízkosti vykurovacích telies či iných horúcich predmetov.
2. Na čistenie krytov používajte iba neutrálne saponáty. Nikdy nepoužívajte benzín,
riedidlá ani čistiace abrazívne prostriedky, ktoré by povrch krytov mohli poškodiť.
3. Stroj chráňte pred prudkými nárazmi a pádom.
4. Pri výmene či nasadení niektorých častí z príslušenstva ako šĳacie pätky, ihly alebo inej
časti si najskôr prečítajte príslušnú časť návodu, aby bol príslušný diel správne použitý.

Opravy a nastavenia stroja
Ak váš stroj nebude správne pracovať alebo bude potrebné vykonať jeho nastavenie,
vyhľadajte si príslušné príznaky závady v tabuľke na konci tohto návodu a podľa nej si stroj
sami skontrolujte a nastavte. Ak sa vám problém nepodarí odstrániť, spojte sa s
autorizovaným servisným strediskom, prípadne vaším predajcom.
Ďalšie podrobné informácie nájdete na webových stránkach www.brother.com.
Obsah tohto navodu na obsluhu a technické údaje o tomto výrobku možu byt
zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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LEN PRE UŽIVATEĽOV Z VEĽKEJ BRITÁNIE, ÍRSKA, MALTY A CYPRUSU
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
• V prípade výmeny poistky použite len poistku schválenú ASTA pre BS 1362, t. j.
označenú značkou

, s parametrami vyznačenými na krytke.

• Vždy vráťte kryt poistky na miesto. Nikdy nepoužívajte poistky bez krytu.
• Ak dostupná zásuvka neodpovedá zástrčke na tomto zariadení, kontaktujte svojho
autorizovaného predajcu, ktorý vám dodá správnu prívodnú šnúru.

PRE UŽIVATEĽOV V KRAJINÁCH S NAPÁJANÍM 220-240 V AC,
A V MEXIKU
Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak
nie sú pod dozorom alebo riadené pokyny na použitie tohto zariadenia od osôb, ktoré sú zodpovedné
za ich bezpečnosť. Na deti treba dohliadať, aby sa so strojom nehrali.

ÚVOD
Ďakujeme vám za zvolenie tohto výrobku. Ako budete šĳací stroj používať, starostlivo si prečítajte
Ďakujeme vám za zvolenie tohto výrobku. Ako budete šĳací stroj používať, starostlivo si prečítajte
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OCHRANNÉ ZNÁMKY

DÔLEŽITÉ:
PREČÍTAJTE SI PRED STIAHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM, INŠTALÁCIOU ALEBO
POUŽITÍM.
Ak s touto licenciou nesúhlasíte, softvér nesťahujte, neinštalujte, neskopírujte
ani nepoužívajte.
Licenčná zmluva spoločnosti Intel pre knižnicu Open Source Computer Vision
Library.
Copyright © 2000, Intel Corporation, všetky práva vyhradené. Autorské práva tretích strán sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
Redistribúcia a použitie v zdrojových a binárnych formách, s modifikáciou alebo bez nej, sú povolené za
predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:
• Redistribúcia zdrojového kódu musí uchovávať vyššie uvedenú informáciu o autorských právach, tento zoznam
podmienok a nasledujúce vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.
• Redistribúcia v binárnej forme musí reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam
podmienok a nasledujúce vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti v dokumentácii a / alebo iných materiáloch
poskytnutých s distribúciou.
• Názov spoločnosti Intel Corporation sa nesmie používať na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z
tohto softvéru bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Tento softvér poskytujú držitelia autorských práv a prispievatelia „tak ako sú“ a akékoľvek výslovné alebo
predpokladané záruky, vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny
účel Intel ani prispievatelia nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek priame, nepriame, náhodné,
osobitné, alebo následné škody (vrátane obstarávania náhradného tovaru alebo služieb, ale nie sú obmedzené
na); údajov alebo ziskov; alebo prerušenie podnikania) a na akúkoľvek teóriu zodpovednosti, či už v zmluve,
prísne zodpovednosti alebo deliktu (vrátane nedbanlivosti alebo iným spôsobom), ktorý by vznikol akýmkoľvek
spôsobom z používania tohto softvéru, a to aj v prípade upozornenia na možnosť takéhoto poškodenia.
Všetky poskytnuté informácie týkajúce sa budúcich produktov a plánov spoločnosti Intel sú predbežné a môžu
sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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Základné
funkcie
Táto časť obsahuje podrobnosti o postupoch prvotného nastavenia a tiež opis
efektívnejších funkcií tohto stroja.

V tejto častí strany začínajú písmenom "B".

Kapitola 1 PRÍPRAVA .............................................................. B-2
Kapitola 2 ZAČIATOK ŠITIA ................................................ B-25

Názvy dielov stroje a ich funkcie

Kapitola

1

PRÍPRAVA

Názvy dielov stroja
Nižšie uvádzame názvy rôznych súčastí stroja a ich funkcie. Než začnete stroj používať, starostlivo si
prečítajte tieto charakteristiky, aby ste si názvy súčastí stroja a ich umiestnenia zapamätali.

Stroj
■ Pohľad sprava / zozadu

■ Čelný pohľad

e
d
c
b
a

a

f

g
l

g

h

k

c
f
e

j

i

1 Horný kryt
Otvorte horný kryt a nasaďte cievku vrchnej nite na tŕň cievky
vrchnej nite.

2 Dostička vodiče nite
Pri prevliekanie vrchnej nite prevlečte niť okolo dostičky vodiča
nite.

3 Vodič nite navíjača a predpínacie kotúč
Pri navíjaní spodnej nite pretiahnite niť pod tento vodič a okolo
predpínacieho kotúča.

4 Krytka cievky vrchnej nite
Pomocou krytky cievky vrchnej nite pridržíte cievku nite na
mieste.

5 Tŕň cievky vrchnej nite
Nasaďte cievku s niťou na tŕň cievky vrchnej nite.

6 Navíjač cievky
Navíjač použite pri navíjaní cievky.

7 Displej LCD (s tekutými kryštálmi)
Na LCD obrazovke sa zobrazujú chybové hlásenia a nastavenia
vybraného stehu. (Strana B-9)

8 Ovládací panel
Na ovládacom paneli je možné voliť a upravovať nastavenia
stehu a voliť operácie pre používanie stroja. (Strana B-4)

9 Ovládacie tlačidlá a ovládač rýchlosti šitia
Použite tieto tlačidlá a posuvník na ovládanie stroja. (Strana B-4)

0 Vyšívacie modul
Ak chcete vyšívať, nasaďte vyšívací modul. (Strana B-26)

A Odstrihávač nite
Prestrčením nite odstrihovacie niť odstrihnete.

B Páčka navliekača ihly
Páčku navliekača ihly použijete na navlečenie ihly.

B-2

b

d

1 Ovládacie koleso
Otáčajte ovládacím kolesom smerom k sebe (proti smeru
hodinových ručičiek) a zdvíhajte tak alebo spúšťajte ihlu pre
vyšitie jedného stehu.

2 Rukoväť
Pri prenášaní stroja ho držte za rukoväť.

3 Páčka prítlačné pätky
Zdvíhajte a znižujte prítlačnú pätku zdvíhaním a znižovaním
páčky prítlačnej pätky.

4 Hlavný vypínač
Hlavný vypínač slúži na zapínanie a vypínanie stroja.

5 Napájací konektor
Zastrčte zástrčku napájacieho kábla do napájacieho konektora.

6 Vetrací otvor
Vetrací otvor umožňuje cirkuláciu vzduchu okolo motora.
Počas prevádzky stroja vetrací otvor nezakrývajte.

7 USB port (pre USB disk)
Aby bolo možné importovať vzory z USB disku, zasuňte USB
disk priamo do USB portu.

Názvy dielov stroje a ich funkcie

Vyšívacie modul

Ihla a sekcie prítlačné pätky

a

a

f

b

c

b

c

e

e

d

1 Držiak vyšívacieho rámika

d

Prevlečte vrchnú niť vodičom nite na ihlovej tyči.

2 Stehová doska
3 Kryt stehovej dosky
Keď zložíte kryt stehovej dosky, môžete vyčistiť púzdro
cievky spodnej nite a dráhu.

4 Kryt cievky spodnej nite / puzdro cievky spodnej nite
Odstráňte kryt cievky spodnej nite a potom vložte cievku do
puzdra cievky spodnej nite.

5 Vyšívacia pätka
Vyšívacia pätka pomáha kontrolovať poddajnosť látky pre
vyššiu konzistenciu stehov.

2 Páčka zaistenia rámika
Pre zaistenie vyšívacieho rámika stlačte páčku zaistenia rámika.
(strana B-33)

3 Konektor vyšívacieho modulu
Pri pripájaní vyšívacieho modulu zasuňte konektor vyšívacieho
modulu do pripájacieho otvoru. (strana B-26)

4 Podávacie rameno
Podávacie rameno pri vyšívaní automaticky pohybuje vyšívacím
rámikom. (strana B-26)

5 Tlačítko uvoľnenia (umiestnené pod vyšívacou
jednotkou)
Stlačte tlačítko uvoľnenia pre vybratie vyšívacej jednotky.
(strana B-27)

UPOZORNENIE

6 Skrutka vyšívacej pätky
Skrutkou vyšívacej pätky upevnite vyšívaciu pätku na mieste.

•
•

Pred zasunutím alebo vybratím vyšívacej
jednotky VYPNITE hlavný vypínač.
Ak je vyšívací rámik vložený do držiaka
vyšívacieho rámika, skontrolujte, či je
zatlačená páčka zaistenia rámika.

Základné funkcie B-3

PRÍPRAVA

1 Vodič nite ihlovej tyče

Pre zaistenie rámika pri vyšívaní vložte vyšívací rámik do
držiaka vyšívacieho rámika. (strana B-33)

B

Názvy dielov stroje a ich funkcie

Ovládacie tlačidla

Ovládací panel a displejová tlačidla

b
c
d

a

a
b

h
1 Tlačítko „Start/Stop“
Stlačte tlačítko „Start/Stop“ pre začatie vyšívania. Tlačítko
mení farbu podľa prevádzkového režimu, v ktorom sa stroj
nachádza.
Zelená:
Stroj je pripravený na vyšívanie, alebo vyšíva.
Červená: Stroj teraz nemôže vyšívať.
Oranžová: Stroj navíja cievkové niť alebo sa tŕň navíjača
presúva na pravú stranu.

2 Tlačítko „Polohovanie ihly“
Stlačením tohto tlačítka zdvihnete alebo spustíte ihlu.

3 Tlačítko „Odstrih nite“
Stlačením tohto tlačítka po zastavení vyšívania automaticky
odstrihnete vrchnú aj spodnú niť.

4 Tlačítko „Zdvih prítlačnej pätky“
Použite toto tlačítko pre spustenie vyšívacej pätky a pritlačenie
na látku. Stlačte toto tlačítko znova pre zdvihnutie vyšívacej
pätky.

UPOZORNENIE
•

Keď už boli nite odstrihnuté, nestláčajte
tlačítko Odstrih nite. Mohlo by dôjsť k
zlomeniu ihly, zamotaniunití alebo
poškodeniu stroja.

c

g

d

f
e
1 LCD displej (displej z tekutých kryštálov)

Je zobrazené nastavenie zvoleného vzoru a správy.
Stroj môžete ovládať pomocou tlačidiel zobrazených na displeji
LCD.
Ďalšie informácie nájdete v časti "Ovládanie LCD displeja" na
strane B-9.

2 Tlačidlo Predchádzajúca stránka
Ak sa na displeji LCD niektoré položky nezobrazia, stlačením
zobrazíte predchádzajúcu obrazovku.

3 Tlačidlo ďalšia stránka
Ak sa na displeji LCD niektoré položky nezobrazia, stlačením
zobrazíte ďalšiu obrazovku.

4 Tlačidlo Nápoveda
Stlačením sa zobrazí nápoveda pre použitie stroja.

5 Tlačidlo Nastavenie
Stlačte pre nastavenie polohy zastavenia ihly, zvukové
signalizácie a ďalšieho.

6 Tlačidlo Vyšívanie
Stlačte toto tlačidlo pre vyšitie vzoru.

7 Tlačidlo Späť
Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

8 Tlačidlo výmeny prítlačné pätky / ihly
Stlačte toto tlačidlo pred výmenou ihly, prítlačné pätky, atď.
Toto tlačidlo uzamkne všetky funkcie všetkých kláves a tlačidiel,
aby nemohol stroj pracovať.

Poznámka
• Displejová tlačidla tohto stroja tvorí kapacitné
dotykové snímače. Tlačidlá ovládajte tým, že sa
ich priamo dotknete prstom. Odozva tlačidiel sa
líši podľa používateľa. Vyvinutá sila na tlačidlá
neovplyvňuje ich odozvu.
• Pretože displejová tlačidlá reagujú na rôzne
užívateľe rôzne, upravte nastavenia pre
"Nastavenie citlivosti displejových tlačidiel" na
strane B-12.
• Pri použití elektrostatického dotykového pera sa
uistite, že má hrot 8 mm alebo viac.
Nepoužívajte dotykové pero s tenkým hrotom,
alebo zvláštnym tvarom.

B-4

Názvy dielov stroje a ich funkcie

Priložené príslušenstvo
Priložené príslušenstvo sa môže líšiť oproti tabuľke dole, podľa vami zakúpeného modelu stroja. Podrobnosti o
priloženom príslušenstvu a číslach ich súčastí pre váš stroj nájdete v stručnej referenčnej príručke.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sada ihiel
75/11 3 ihly
90/14 1 ihla

Cievka (4)
Jedna je v stroji.

Páráč

Nožnice

Čistiace štetec

7.

8.

9.

10.

1 1.

12.

Skrutkovač (veľký)

Skrutkovač (malý)

Zahnutý skrutkovač

13.

14.

15.

U

Vyšívacia pätka „U“

Sieťka cievky

Krytka cievky vrchnej nite (veľká) Krytka cievky vrchnej nite
(Stredná) V stroji

16.

17.

Cievkové puzdro (v stroji)

Vyšívacie rámček (extra veľký)
26 cm (V) x 16 cm (Š) (10-1 / 4 palca (V) x 6-1 / 4 palca (Š))

18.

19.

20.

21.

22.

Spodná niť na vyšívanie z
polyesteru, hrúbka 90

Taška na príslušenstvo

Návlek proti prachu

Užívateľská príručka

Stručná referenčná príručka Príručka k navrhovaniu výšiviek

23.

Základné funkcie B-5
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Krytka cievky vrchnej nite (malá) Vložka cievky vrchnej nite
(mini cievka na silnú niť)

Diskový skrutkovač

B

Názvy dielov stroje a ich funkcie

Doplnkové príslušenstvo
K dispozícii je voliteľné príslušenstvo, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Voliteľné príslušenstvo sa líši v závislosti od
modelu. Ďalší voliteľné príslušenstvo a kódy dielov, viď. Stručná referenčná príručka.

1.

2.

3.

Vyšívacie rámček (veľký)
18 cm (V) x 13 cm (Š) (7 palcov (V) x 5 palcov (Š))

Vyšívacie rámček (stredný)
10 cm (V) x 10 cm (Š) (4 palce (V) × 4 palce (Š))

Vyšívacie rámček (malý)
2 cm (V) x 6 cm (Š) (1 palec (V) x 2-1 / 2 palca (Š))

4.

5.

6.

7.

Rámček pre vyšívanie okrajov
18 cm (V) x 10 cm (Š) (7 palcov (V) × 4 palce (Š))

Štvorcový vyšívacie rámček
15 cm (V) x 15 cm (Š) (6 palcov (V) x 6 palcov (Š))

Podkladový materiál pre
vyšívanie

Vodorozpustný podkladový
materiál

Doplnkové informácie
• Voliteľné príslušenstvo alebo diely získate od svojho autorizovaného predajcu Brother.
• Všetky špecifikácie sú platné v čase tlače. Poznamenávame, že niektoré špecifikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Úplný zoznam voliteľného príslušenstva nájdete u najbližšieho autorizovaného predajcu Brother.
• Vždy používajte iba príslušenstvo odporúčané pre tento stroj.

B-6

Vypínanie / zapínanie stroja

Vypínanie/zapínanie stroja

VAROVANIE
• Zapájajte iba do štandardných zásuviek elektrického prúdu pri napätí 220V. Použitím iných
zdrojov by mohlo dôjsť k požiaru, elektrickému úrazu alebo poškodeniu stroja.
• Skontrolujte, že sú zástrčky na napájacom kábli pevne zastrčené do elektrickej zásuvky a
zásuvky pre napájací kábel na stroji. Inak môže dôjsť k požiaru, alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Zástrčku napájacieho kábla nestrkajte do elektrickej zásuvky v zlom stave.
• Šijací stroj vypnite alebo vytiahnite zo zásuvky elektrického prúdu pokiaľ:
- stroj ponecháte bez dozoru
- prestanete používať
- počas používania dôjde k výpadku elektrického prúdu
- stroj nepracuje správne v dôsledku pokazeného alebo prerušovaného kontaktu s el. prúdom
- počas búrky sprevádzanej elektrickými výbojmi

• Používajte len napájací kábel priložený k tomuto stroju.
• Pre napájanie stroja nepoužívajte predlžovaciu šnúru alebo rozdvojku s ďalšími
pripojenými spotrebičmi. Zvyšuje sa tým riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Nedotýkajte sa vidlice elektrického kábla mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom
• Pokiaľ stroj odpájate z elektrickej siete, vždy ho najprv vypnite hlavným vypínačom. Pri
vyťahovaní kábla zo zásuvky ho vždy uchopte za vidlicu. Ťahaním za šnúru sa môže
kábel poškodiť alebo môže spôsobiť požiar, prípadne môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
• Zabráňte porezaniu, poškodeniu, úprave, násilnému ohýbaniu, ťahaniu, krúteniu alebo
zamotaniu kábla. Neklaďte na kábel ťažké predmety. Nevystavujte kábel vysokým teplotám.
Takým správaním môžete poškodiť kábel alebo môže dôjsť k požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom. Ak sú kábel alebo zástrčka poškodené, nechajte stroj pred ďalším
používaním opraviť u autorizovaného predajcu Brother.
• Ak stroj nebudete dlho používať, odpojte napájací kábel. V opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru.
• Ak nechávate stroj bez dozoru, mal by byť buď VYPNUTÝ hlavný vypínač stroja, alebo
musí byť zástrčka vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
• Stroj musí byť odpojený pri údržbe alebo pri demontáži krytov.

Základné funkcie B-7
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UPOZORNENIE

B

Vypínanie / zapínanie stroja

Zapínanie stroja

Vypínanie stroja

a spínač prepnutý na "

Uistite sa, že je šĳací stroj vypnutý (hlavný
") a zapojte prívodnú
šnúru do konektora napájania na pravej strane
stroja.

b Zasuňte zástrčku prívodnej šnúry do domácej

Akonáhle ukončíte prácu, stroj vypnite. rovnako pred
premiestnením stroja na iné miesto sa uistite, že je
stroj vypnutý.
a Uistite sa, že stroj nevyšívá.

elektrickej zásuvky.

b

Stlačte spínač napájania na pravej strane stroja
vo smeru symbolu " " a stroj tak vypnite.

1
2

Zvoľte nastavenie stroja pre prvé použitie
1 Napájací konektor
2 Hlavný vypínač

c strane stroja (prepnite ho do polohy "|").

Pri prvom zapnutí stroja vyberte jazyk podľa vašej voľby.
Postupujte podľa ďalej uvedeného postupu po automatickom
zobrazenie obrazovky nastavenia.

Stlačte pravú stranu hlavného spínača na pravej
a Stlačte

a

pre výber jazyka.

→ Svetlo, LCD a tlačidlo "Štart / Stop" sa rozsvieti
po zapnutia stroja.

Doplnkové informácie
• Po zapnutí stroja vydá ihla pri svojom pohybe
zvuk. Nejedná sa o známku poruchy.
• Ak stroj uprostred vyšívanie vypnete, činnosť
bude po zapnutí pokračovať.
d ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.

Po zapnutí stroja sa prehrá uvítaci film. Dotknite sa

B-8

b

Stlačte tlačidlo

.

LCD

LCD
Zobrazenie obrazovky LCD
Po zapnutí napájania sa môže prehrať uvítací film. Po zobrazení uvítacieho filmu sa zobrazí obrazovka, ak sa LCD dotknete
svojím prstom. Prstom stlačte tlačidlo a vyberte vyšívacie vzor, funkciu stroja, alebo operáciu uvedenú na tlačidle.
Obrazovka nižšie sa zobrazí, akonáhle sa podávacie rameno presune do východiskovej polohy.
a

b

e

f

h

PRÍPRAVA

c

B

g

d

Vyšívacie vzory
Brother "Exkluzívne"
Vzory kvetinových písiem
Znakové vzory
Rámové vzory
Stlačte toto tlačidlo pre napolohovanie vyšívacieho
modulu na uloženie
7 Vzory uložené v pamäti stroja
8 Vzory uložené na USB disku
1
2
3
4
5
6

Základné funkcie B-9

LCD

Pomocou tlačidla nastavenia
Stlačte
pre zmenu východzieho nastavenia stroja (poloha zastavenie ihly, rýchlosť vyšívanie, uvítacia obrazovka,
atď.). Po zmene nevyhnutného nastavenia stlačte tlačidlo
.

■ Nastavenie vyšívanie
Strana 1

Strana 2

3
4
1

7
8

9

Zvoľte vyšívacie rámček, ktorý má byť použitý a zobrazený ako vodítko.
Pri nastavení na možnosť "ON" je možné vybrať vzor vyšívanie podľa veľkosti vyšívacieho rámčeka, ktorý ste zvolili v bode 1.
Zmeňte zobrazenie farby nite na obrazovke "Vyšívanie"; číslo nite, názov farby. (Strana B-37).
Ak je zvolená niť číslo "# 123", vyberte zo šiestich značiek nití. (Strana B-37).
Nastavte maximálnu rýchlosť vyšívanie.
Pre vyšívanie nastavte napnutie vrchnej nite
Počas vyšívanie zvoľte výšku vyšívacie pätky. (Strana B-29).
Zmeňte farbu pozadia pre oblasť zobrazenie vyšívanie.
Zmeňte farbu pozadia pre priestor miniatúr.

Strana 4

0
A

0 Stlačte pre určenie veľkosti miniatúr vzorov.
A Zmeňte jednotky zobrazenia (mm / palce).

B-10

6

5

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Strana 3

LCD

■ Všeobecné nastavenie
Strana 5

B
C
D

Strana 6

Strana 7

F

H

G

I
J

E

K

Doplnkové informácie
• Vo vašom stroji je nainštalovaná posledná verzia softvéru. Dostupné aktualizácie konzultujte so svojim lokálnym
autorizovaným predajcom Brother alebo na "http://support.brother.com/". Podrobnosti viz. "Aktualizácia
softvéru vášho stroja prostredníctvom USB disku" v sekcii "Dodatok".
• Pre uloženie snímky aktuálnej obrazovky nastavenia na USB disk stlačte tlačidlo

. (Strana B-13)

Základné funkcie B-11
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Zvoľte polohu zastavenie ihly (poloha ihly pre situácie, kedy stroj nepracuje) hore alebo dole.
Vyberte, či sa má ozvať zvuková signalizácia činnosti. Podrobnosti viď "zvuková signalizácia" v sekcii "Dodatok".
Vyberte, či sa má po zapnutí stroja zobrazovať uvítacia obrazovka.
Zvoľte jazyk displeja. (Strana B-12)
Vyberte, či sa má zapnúť osvetlenie pracovného priestoru a priestoru ihly.
Zvoľte úroveň citlivosti displejových tlačidiel. (Strana B-12)
Servisný počet slúžia na upomenutie na pravidelný servis vášho stroja. (Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte
autorizovaného predajca Brother.)
I Zobrazuje celkový počet vyšitých stehov na tomto stroji.
J "Č." Je interné číslo vášho stroja.
K Zobrazuje verziu programu LCD panela.
B
C
D
E
F
G
H

LCD

■ Voľba jazyka displeja
a Stlačte tlačidlo

d

.

Použite

a

/

.

• Čím vyššie nastavenie, tým citlivejšie budú
tlačidlá. Predvolené nastavenie je "3".

Poznámka

b Zobrazte stranu 5.
c

Nastavte "Vstupná citlivosť" stlačením

• Ak je používané elektrostatické dotykové
pero, odporúčame zvoliť najvyššie nastavenie.

pre výber jazyka displeja.

1
1 Jazyk displeja
d

Stlačením

sa vrátite na pôvodnú obrazovku.

Nastavenie citlivosti displejových tlačidiel
Citlivosť displejových tlačidiel môžete nastaviť po piatich
úrovniach. Zobraziť obrazovku nastavenia pre voľbu
požadovanej úrovne.

e predchádzajúcu obrazovku.

Stlačením tlačidla

sa vrátite na

1

1 Displejová tlačidla
a

Stlačením

b

Zobrazte stranu 6 stlačením

c

Stlačte tlačidlo "Štart".

zobrazíte obrazovku s nastavením.
/

.

■ Ak stroj nereaguje pri stlačení displejového
tlačidla
Pre resetovanie nastavení držte stlačené tlačidlo
(Tlačidlo Odstrihávač nite) a zapnite stroj. Zobrazte
obrazovku nastavenia a znova upravte nastavenie.

→ Je zobrazená obrazovka nastavenia.

B-12

LCD

Uloženie snímky obrazovky nastavenie
na USB disk

d Stlačte položku, ktorú chcete zobraziť.

1

2

3

5

6

7

4

Snímka obrazovky nastavenie možno použiť ako súbor
BMP.
a

Zasuňte USB disk do USB portu na pravej strane
stroja.

1
2
3
4
5
6
7

1 USB port
2 USB disk

Stlačte tlačidlo

.

obrazovky nastavenia, vykonajte požadované zmeny
a potom uložte snímku obrazovky.
c Stlačte tlačidlo

.

→ Súbor so snímkou bude uložený na USB disk.

→ Prvá obrazovka uvádza postupy, ktoré sa po voľbe
téme zobrazí.
• Stlačenie
vás prenesie späť na obrazovku
voľby položiek.
Stlačením tlačidla

e stránku

Ak stlačíte
Vytiahnite USB disk a pre budúce použitie
d skontrolujte uložený obrázok na počítači.
• Súbory snímok obrazoviek nastavenia sú uložené
pod názvom "S ######. bmp" do adresára
pomenovaného "bPocket".

sa presuniete na ďalšiu

, vrátite sa na predchádzajúcu stranu.

f dvakrát

Akonáhle dokončíte prezeranie, stlačte
.

Kontrola prevádzkových postupov stroje
a

Zapnite stroj.
→ Zapne sa displej LCD.

b obrazovke.

Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na LCD

c

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo

.

→ Zobrazí sa obrazovka s nápovedou.

Základné funkcie B-13

B
PRÍPRAVA

b → Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami. zvoľte stranu

Navlieknutí vrchnej nite
Navinutie cievky navíjača
Nasadenie cievky spodnej nite
Výmena ihly
Pripojenie vyšívacieho modulu
Uchytenie vyšívacieho rámčeka
Upevnenie vyšívacie pätky

Navíjanie / inštalácia cievky

Navíjanie/inštalácia cievky

UPOZORNENIE

a Otvorte horný kryt.

● Používajte iba cievku (kód dielu: SFB (XA5539
151)) konštruovanou priamo pre tento šĳací
stroj. Použitie inej cievky môže spôsobiť
zranenie alebo poškodenie stroja.
● Priložená cievka bola konštruovaná pre tento
šĳací stroj. Pokiaľ použĳete cievku pre iné
modely, stroj nebude správne fungovať.
Používajte len priloženú cievku alebo cievky
rovnakého typu (Kód dielu: SFB (XA5539-151)).

b pružinka tŕňa zapadla do drážky na cievke. Zatlačte

Nasaďte cievku na tŕň navíjača cievky tak, aby
na cievku tak, aby zapadla na miesto.

1

2

1 Drážka
2 Pružina tŕňa navíjača

*

Vyrobené z plastu.

1 Tento model
2 Iný model
3 11,5 mm (približne 7/16 palca)

c na miesto.

Zasúvajte navíjač po smere šípky, kým nezapadne

Navíjanie cievky
Táto sekcia popisuje, ako navinúť niť na
cievku.

• Tlačidlo "Štart/Stop" svieti oranžovo.
d Odstráňte krytku nasadenú na tŕni vrchnej nite.

1

Doplnkové informácie
• Keď je pripojený nožný pedál, možno ním spustiť
a ukončiť navíjanie cievky.

B-14

2
1 Tŕň cievky vrchnej nite
2 Krytka cievky vrchnej nite

Navíjanie / inštalácia cievky
e

Nasuňte krytku na tŕň cievky vrchnej nite.
Nasuňte podľa znázornenie krytku čo najďalej doprava
(zaguľatenou stranou vľavo).

Doplnkové informácie
• Pri použití cievky spôsobom znázorneným nižšie
použite malú krytku vrchnej nite a nechajte malú
medzeru medzi krytkou a cievkou.

c b

a

• Ak neumiestnite cievku tak, aby sa niť odvíjala
správne, môže sa po čase niť na tŕni zamotať.
f

Nasuňte krytku na tŕň vrchnej nite.
Nasuňte podľa znázornenie krytku čo najďalej doprava
(Zaguľatenou stranou vľavo).

1 Krytka cievky vrchnej nite (malá)
2 Cievka vrchnej nite (Krížom vinutá niť)
3 Medzera

• Pri použití rýchlo sa odvíjajúce nite, napríklad priehľadné

UPOZORNENIE
•

•

Ak cievku alebo krytku nenasadíte správne,
niť sa môže po čase na tŕni zamotať, čo
môže spôsobiť zlomenie ihly.
K dispozícii sú tri veľkosti krytiek cievky
vrchnej nite. Môžete si teda vybrať krytku,
ktorá bude najlepšie vyhovovať použitej
veľkosti cievky. Pokiaľ bude krytka cievky
vrchnej nite pre používanú cievku príliš
malá, niť sa môže zachytiť vo výreze cievky
alebo môže dôjsť k poškodeniu stroja.

1

2

3
4
1
2
3
4

Sieťka cievky vrchnej nite
Cievka
Krytka cievky vrchnej nite
Tŕň cievky vrchnej nite

• Ak je na tŕň cievky nasadená cievka, ktorej stred má
priemer 12 mm (1/2 palca) a výšku 75 mm (3 palce),
použite vložku cievky vrchnej nite (mini cievka na silné
nite).

1 Vložka cievky vrchnej nite (mini cievka na silné nite)
2 12 mm (1/2 palca)
3 75 mm (3 palce)

Základné funkcie B-15
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nylonové alebo metalické nite, nasaďte na cievku vrchnej
nite pred jej umiestnením na tŕň sieťku. Pokiaľ bude sieťka
cievky vrchnej nite príliš dlhá, zahnite ju tak, aby cievke
vyhovovala.

B

Navíjanie / inštalácia cievky
g u cievky a ľavou rukou vytiahnite niť a prestrčte ju

Pravou rukou pridržiavajte podľa znázornenie niť
chráničom vodiče nite k sebe.

j cievky 5x až 6x.

Naviňte niť v smere hodinových ručičiek okolo

1

Poznámka
• Uistite sa, že navíjate cievku v smere hodinových
ručičiek okolo cievky, inak sa niť môže namotať
okolo hriadeľe navíjanie cievky.

1 Chránič vodiče nite
h vytiahnite ju napravo.

Prestrčte niť pod doštičkou vodiče nite a

k sedle navíjača cievky, vytiahnite niť vpravo a

Prestrčte koniec nite skrze výrez vodiče na
odrežte ju.

1
1 Výrez vodiče na sedle navíjača cievky
(So vstavaným odstrihovacie)

1
1 Doštička vodiče nite
i prevlečte niť proti smeru hodinových ručičiek

Prestrčte niť lapačom vodiče nite a potom
okolo predpínacieho kotúča.

1

2

UPOZORNENIE
• Vždy odstrihujte niť podľa znázornenia.
Ak cievku navíjača naviniete bez
odstrihnutie nite pomocou vstavaného
odstrihu vo výreze sedla navíjača, niť sa
môže po čase zamotať na cievku alebo
môže dôjsť k ohnutiu alebo zlomeniu ihly vo
chvíli, keď začne niť na cievke dochádzať.
l

Zapnite stroj.

m navíjanie cievky.

Jedným stlačením tlačidla "Štart / Stop" spustíte

3
1 Vodítko navíjača niti
2 Predpínacie kotúč
3 Vytiahnite čo najďalej

1
1 Tlačidlo "Štart/Stop"

Poznámka
• Overte, či niť prechádza predpínacím kotúčom.

n raz tlačidlo "Štart / Stop" pre zastavenie stroja.

Akonáhle sa navíjanie cievky spomalí, stlačte

UPOZORNENIE
• Akonáhle sa navíjanie cievky spomalí,
zastavte stroj. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k
poškodeniu stroja.

B-16

Navíjanie / inštalácia cievky
o K odstrihnutie konca nite navinuté okolo cievky

použite nožnice.

a (tlačidlo polohovanie ihly) zdvihnite ihlu.

Jedným či dvojitým stlačením tlačidla

b

Stlačte tlačidlo

.

• Keď sa na LCD obrazovke zobrazí správa "Naozaj
chcete automaticky sklopiť prítlačnú pätku?",
pokračujte stlačením tlačidla

.

→ Obrazovka sa zmení a všetky tlačidlá a ovládacie
tlačidlá budú zablokované (okrem
).

p nezapadne na miesto a potom vyberte cievku.

Presuňte hriadeľ navíjanie cievky doľava, kým

B
c Zdvihnite páčku prítlačné pätky.

• Ak je tŕň navíjača cievky nastavený napravo,
ihla sa nepohne. (Šitie nie je možné.)
q

d

Presuňte západku krytu cievky doprava.

1

2

Odoberte cievku spodnej nite z tŕňa cievky.

Doplnkové informácie
• Ak spustíte stroj alebo otočíte ručným kolesom
po navinutí cievky, ozve sa cvaknutie. Nejedná sa
o známku poruchy.

Inštalácia cievky
Nasaďte cievku s navinutú niťou. Môžete hneď začať šiť bez
vyťahovania spodnej nite nahor prostým nasadením cievky
do puzdra cievky a pretiahnutím nite výrezom v kryte
stehovej dosky.

1 Kryt cievky spodnej nite
2 Západka
e

Odstráňte kryt cievky.

f a držte koniec nite ľavou rukou. Potom

Držte cievku pravou rukou, niť sa odvíja doľava
umiestnite pravou rukou cievku do puzdra
cievky.

UPOZORNENIE
• Použite cievku s riadne navinutú niťou, v
opačnom prípade môže dôjsť k zlomeniu ihly
alebo nesprávnemu napnutie nite.

•

Pred zasunutím alebo výmenou cievky
nezabudnite na ovládacom paneli
stlačením tlačidlá
zablokovať všetky
tlačidlá, inak by pri stlačení tlačidla "Štart /
Stop" alebo iného tlačidla vedúceho k
spusteniu stroja mohlo dôjsť k zraneniu.

Základné funkcie B-17

PRÍPRAVA

Doplňkové informace

Navíjení/Instalace cívky
g ľavú rukou pretiahnite koniec nite okolo jazýčka

Jemne pridŕžajte cievku pravou rukou (1) a potom

i rukou pokračujte v preťahovanie nite výrezom (2).

Pravou rukou ľahko pridržiavajte cievku (1) a ľavou

krytu stehovej dosky (2).

potom niť´odstrihnite odstrihom (3).

1 Jazýček

Poznámka

UPOZORNENIE

•

• Ak nie je niť správne pretiahnutá napínaciou
pružinou puzdra cievky, môže to spôsobiť
nesprávne napnutie nite.

Nezabudnite cievku pridržiavať prstom
a odvíjajte správne niť cievky, inak sa niť
môže pretrhnúť alebo nebude správne
napnutá.

Doplnkové informácie
• Sled, ktorým má byť niť pretiahnutá skrz puzdro
cievky, je vyznačený značkami na puzdre cievky.
Dbajte na to, aby ste niť navliekli do stroje podľa
vyznačeného slede.

1
1 Napínacia pružinka
j

Priložte späť kryt cievky.
Umiestnite jazýček do ľavého dolného rohu krytu cievky
a potom jemne stlačte kryt na jeho pravej strane.
2

h pretiahnite niť výrezom v kryte stehovej dosky (2)

Keď pravou rukou pridržujete cievku (1),

1

a zľahka ju vytiahnite ľavou rukou(3).

• Niť vstupuje do napínacej pružiny puzdra cievky.

→ Navlečenie spodnej nite je dokončené.

Ďalej navlečte vrchnú niť. Pokračujte postupom v časti
"Navlečenie vrchnej nite" na strane B-19
k

B-18

Stlačte

pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

Zavedenie hornej nite

Zavedenie hornej nite
Poznámka

UPOZORNENIE
• K dispozícii sú tri veľkosti krytiek cievky
vrchnej nite. Môžete si teda vybrať krytku,
ktorá bude najlepšie vyhovovať použitej
veľkosti cievky. Pokiaľ bude krytka pre
používanú cievku príliš malá, niť sa môže
zachytiť vo výreze cievky alebo môže
dôjsť k zlomeniu ihly. Pri použití mini
cievky na silnú niť použite vložku cievky
vrchnej nite (mini cievka na silnú niť).
Podrobnejšie informácie o výbere krytiek
cievky pre vami zvolenú niť nájdete v časti
strana B-15.

• Ak nezdvihnete prítlačnú páčku, nebudete
môcť strojom prevliecť niť.
c dvakrát pre zdvihnutie ihly.

Stlačte

(Tlačidlo polohovania ihly) raz alebo

1

→ Ihla je riadne zdvihnutá, akonáhle je značka ovládacieho
kolieska hore (ako na obrázku). Skontrolujte ovládacie koleso
a ak značka nie je v správnej polohe, stlačte opakovane
tlačidlo
(tlačidlo polohovanie ihly), kým správnej polohy
nedosiahnete.

• Pri zavádzaní hornej nite opatrne
postupujte podľa pokynov. Ak vrchná niť nie
je navlečená správne, niť sa môže zamotať
alebo sa môže zlomiť ihla.
• Nikdy nepoužívajte niť s hmotnosťou 20
alebo menej.

1

Zavedenie hornej nite
1 Značka na ručnom kolese
d nite. Nasuňte cievku na tŕň vrchnej nite.

Odstráňte krytku nasadenú na tŕni cievky vrchnej

1

2
1 Tŕň cievky vrchnej nite
2 Krytka cievky vrchnej nite
a

Zapnite stroj.

e

Nasuňte krytku na tŕň cievky vrchnej nite.

Zasuňte cievku na tŕň tak, aby bola cievka vo
vodorovnej polohe a niť sa odvíjala zospodu k vám.

b prítlačnú pätku.

Zdvihnutím páčky prítlačnej pätky zdvihnite

1

•
1 Páčka prítlačnej pätky

→ Uzáver vrchnej nite sa otvorí, takže možno do
stroja zaviesť niť.

UPOZORNENIE

Ak cievku alebo krytku vrchnej nite
nenasadíte správne, niť sa môže po čase
zamotať okolo tŕňa alebo môže dôjsť ku
zlomenie ihly.

Základné funkcie B-19

PRÍPRAVA

1 Tlačidlo polohovania ihly

B

Zavedenie hornej nite
f

Nasuňte krytku na tŕň cievky vrchnej nite.

Poznámka

Nasuňte podľa znázornenie krytku čo najďalej
doprava (zaguľatenou stranou vľavo).

• Ak je znížená prítlačná pätka a uzavretý
uzáver, nemožno niť strojom prevliecť. Uistite sa,
že je zdvihnutá prítlačná pätka a otvorený
uzáver. až potom začnite prevliekať niť. Pred
vyberaním vrchný nite nezabudnite zdvihnúť
prítlačnú pätku a otvoriť uzáver.
• Tento stroj je vybavený priezorom, ktorý
umožňuje kontrolu polohy nite na vodiacej páčke.
Skontrolujte priezorom, či je niť riadne
pretiahnutá vodiace páčkou.

Pretiahnite niť pod vodítkom niti, potom pod krytom
g vodidla nite dopredu.
Podržte niť svoju pravou rukou tak, aby nebola niť
uvoľnená a potom pretiahnite niť pod krytom vodítka niti
svoju ľavou rukou.

1

1 Kryt vodítka niti

j

h doštičkou vodiče nite a potom ju vytiahnite smerom

Pravou rukou niť ľahko pridržiavajte, veďte ju pod

Stlačte tlačidlo

.

• Keď sa na LCD obrazovke zobrazí správa "Naozaj
chcete automaticky sklopiť prítlačnú pätku?",
pokračujte stlačením tlačidla

nahor.

.

→ Obrazovka sa zmení a všetky tlačidlá a ovládacie
tlačidlá budú zablokované (okrem
).

1 Doštička vodiče nite

Niť pretiahnite skrz kanálik nite v nižšie uvedenom
i poradí.

k Niť možno ľahko navliecť za vodiace tyčku ihly, keď ju ľavou
rukou chytíte a pravú nasadíte za tyčku (ako na obrázku).

Presuňte niť za vodítko ihly ihelné tyče.

Uistite sa, že niť prechádza cez do ľavej časti jazýčku
vodiace tyčky ihly.

1
1 Vodiace tyčka ihly
l

B-20

Zdvihnite páčku prítlačné pätky.

Zavedenie hornej nite

Navliekanie ihly

Poznámka

Doplnkové informácie
• Navliekač ihiel môžete použiť s ihlami veľkosti 75/11 až
100/16.
• Navliekač ihiel nemožno použiť s krídlovými ihlami alebo
dvojihly.
• Ak používate nite, ako je napríklad transparentný
nylonová jednovláknová niť alebo špeciálne nite,
neodporúčame používať navliekač ihly.
• Ak nie je možné použiť navliekač ihiel, prečítajte si časť
"Ručné navliekanie ihly (bez použitia navliekača ihly) "na
strane B-22.

• Ak prevlečenou niť nemožno riadne odstrihnúť,
znížte páčku prítlačné pätky tak, aby niť pred
odstrihnutím pridŕžala. Ak urobíte tento
úkon, preskočte krok číslo c.
• Ak použijete niť, ktorá sa rýchlo odvíja z cievky,
napríklad metalickú niť, môžete mať po
odstrihnutí nite problémy s navlieknutím ihly.
Preto namiesto použitia odstrihovacie nite
povytiahnite niť po jej provléknutí vodiacimi
kotúčmi (označenými č. "7") približne o 8 cm
(cca 3 palce).

B
1

1 8 cm (cca 3 palce) alebo viac
c prítlačnú pätku.

Znížením páčky prítlačnej pätky znížte

• Uistite sa, že niť prechádza zárezom vodiče
navliekača nite.

1
1 Páčka prítlačné pätky
d stroja, kým nezapadne, a potom pomaly vráťte

Znižujte páčku navliekača ihly po ľavej strane

2 1

páčku do pôvodnej polohy.

2
1
1 Zárez vodiče navliekača nite
2 Vodiace kotúč navliekača nite
b Niť odstrihnite odstrihom nite na ľavej strane

stroja.

1
1 Háčik
2 Páčka navliekača ihly

→ Háčik je otočený a pretiahne niť očkom ihly.

1 Odstrihávač

Poznámka
• Ak nie je ihla zdvihnutá do svojej najvyššej
polohy, nemôže navliekač ihly niť navliecť.
Otáčajte ovládacím kolesom proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa ihla nedostane
do najvyššej polohy. Ihla je riadne zdvihnutá,
akonáhle je značka ovládacieho kolieska hore,
ako vidíte na obrázku v kroku c na strana B-19.
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PRÍPRAVA

Pretiahnite koniec nite, ktorá bola pretiahnutá
a vodiace tyčkou ihly, doľava, potom niť
pretiahnite zárezom vodiče navliekača nite
potom pevne vytiahnite niť vpredu a zaveďte ju
do výrezu vo vodiacom kotúči navliekača nite
označenom č. "7"

Zavedenie hornej nite
e očkom ihly.

Opatrne vytiahnite niť, ktorá bola pretiahnutá
Pokiaľ nebude niť úplne navlečená v ihle a v očku ihly
sa utvorí na niti slučka, opatrne prevlečte slučku
očkom ihly a povytiahnite koniec nite.

UPOZORNENIE
• Nevyťahujte niť príliš silno, môžete
spôsobiť ohnutie alebo zlomenie ihly.
f nite skrz a pod prítlačnú pätkou a potom ju

Zdvihnite páčku prítlačné pätky, pretiahnite koniec
vytiahnite približne 5 cm (cca 2 palce) smerom k
zadnej strane stroja.

1
1 5 cm (cca 2 palce)
g

Stlačte

pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

Ručné navliekanie ihly (bez použitia
navliekača ihly)
Pri použití špeciálnej nite, napr. transparentné nylonové nite,
krídlové ihly alebo dvojihly, keď nemožno použiť navliekač
ihly, navlečte niť do ihly podľa postupu nižšie.
a

Prevlečte niť strojom až k očku ihly.
• Ďalšie informácie nájdete v časti "Zavedenie
hornej niti "na strane B-19.

b Prevlečte niť očkom ihly spredu dozadu.

c nite skrz a pod prítlačnú pätkou a potom ju

Zdvihnite páčku prítlačné pätky, pretiahnite koniec
vytiahnite približne 5 cm (cca 2 palce) smerom k
zadnej strane stroja.

d Stlačte

B-22

pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

Výmena ihly

Výmena ihly
Vždy dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce
sa zaobchádzanie s ihlou. Nedodržaním týchto opatrení
môže dôjsť k veľmi nebezpečným situáciám, napríklad pri
zlomení ihly môže dôjsť k rozptýleniu úlomkov. Nižšie
uvedené pokyny si prečítajte a dôsledne ich dodržiavajte.

UPOZORNENIE
• Pokiaľ bude úsek medzi ihlou a
vodorovným povrchom nerovný, ihla je
ohnutá. ohnutú ihlu nepoužívajte.

UPOZORNENIE
• Používajte len odporúčané ihly pre domáce
šĳacie stroje. Ak použĳete iné ihly, môžete
ohnúť ihlu alebo poškodiť stroj.
• Nikdy nepoužívajte ohnuté ihly. Ohnuté ihly
sa môžu ľahko zlomiť a spôsobiť úraz.

B

1

PRÍPRAVA

Poznámka
• Nikdy nepoužívajte niť o jemnosti 20 alebo nižší.
Môže to spôsobiť poruchu stroja.

1
1 Vodorovný povrch

■ Číslo nite a ihly
Čím nižšie je číslo nite, tým je niť ťažšia, čím vyššie číslo
ihly, tým je ihla väčšia.

■ Vyšívacie ihly
Používajte ihlu pre domáce šĳacie stroje s hrúbkou 75/11.
Pri vyšívanie na ťažšie látky, ako je napríklad džínsovina,
použite ihlu 90/14 alebo 100/16 pre domáce šĳacie stroje.

Výmena ihly
Použite skrutkovač a ihlu, ktorá bola overená ako rovná
podľa pokynov v časti "Kontrola ihly".
a (tlačidlo polohovanie ihly) zdvihnite ihlu.

Jedným či dvojitým stlačením tlačidla

b alebo papiera pod prítlačnú pätku.

Zakryte otvor na stehovej doske priložením látky

Kontrola ihly
Pred použitím ihly umiestnite plochou stranu ihly na
vodorovný povrch a skontrolujte, či je úsek medzi ihlou a
vodorovným povrchom rovnobežný.

Poznámka
• Pred výmenou ihly zakryte otvor na stehovej
doske látkou alebo papierom, aby nedošlo k
zapadnutie ihly do stroja.
c

1
2

Stlačte tlačidlo

.

• Keď sa na LCD obrazovke zobrazí správa "Naozaj
chcete automaticky sklopiť prítlačnú pätku?",
pokračujte stlačením tlačidla

.

→ Obrazovka sa zmení a všetky tlačidlá a ovládacie
tlačidlá budú zablokované (okrem
).

1 Plochá strana
2 Typové značenie ihly
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Výmena ihly
d vyskrutkujte upínaciu skrutku ihly smerom k sebe

Chyťte ihlu do ľavej ruky, pomocou skrutkovača

(proti smeru hodinových ručičiek) a vyberte ihlu.

2

1

1 Skrutkovač
2 Upínacia skrutka ihly

• Upínacie skrutku ihly neuvoľňujte ani neuťahujte
nadmernou silou, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu niektorých súčastí stroja.

e stroja, kým sa nedotkne zarážky ihly.

Zasúvajte ihlu plochou stranou k zadnej strane

1

1 Zarážka ihly.
f upínaciú skrutku ihly.

Ľavou rukou držte ihlu a skrutkovačom utiahnite
Otáčajte skrutkou smerom k zadnej časti stroja (proti
smeru hodinových ručičiek).

UPOZORNENIE
Vždy vložte ihlu tak, aby sa dotýkala
zarážky ihly, a pevne utiahnite upínaciu
skrutku ihly skrutkovačom. Ak tak
neurobíte, môže dôjsť k zlomeniu alebo
poškodeniu ihly.

•

g

Stlačte

B-24

pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

Vyšívanie krok za krokom

Kapitola

2

ZAČIATOK VYŠÍVANIE

Vyšívanie krok za krokom
Podľa krokov nižšie pripravte stroj pre vyšívanie.
Krok 8

B
ZAČIATOK VYŠÍVANIE

Krok 2

Krok 6, 7

Krok 3
Krok 1
Krok 4

Krok #

*

Krok 5

Cieľ

Strana

Úkon

1

Kontrola ihly

Pre vyšívanie použite ihlu 75/11. *

B-23

2

Pripojenie vyšívacieho modulu

Pripojte vyšívací modul.

B-26

3

Navlečenie spodnej nite cievky

Naviňte vyšívaciu cievkovú niť a vložte cievku na miesto.

B-17

4

Príprava látky

Priložte podkladový materiál k látke a spoločne ich zasaďte do vyšívacieho
rámčeka.

B-29

5

Uchytenie vyšívacieho rámčeka

Priložte vyšívacie rámček k vyšívacímu modulu.

B-35

6

Voľba vzoru

Zapnite hlavný vypínač a vyberte vyšívacie vzor.

B-9

7

Kontrola rozloženie

Skontrolujte a upravte veľkosť a polohu vyšívacieho vzoru.

B-35

8

Navlečenie vyšívacie nite

Navlečte vyšívacie niť zodpovedajúci vzoru.

B-28

Odporúča sa použiť ihlu 90/14 pre vyšívanie na ťažké látke alebo podkladovom produktu (napríklad džínsovina, pena, atď.).
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Pripojenie vyšívacieho modulu

Pripojenie vyšívacieho modulu

UPOZORNENIE

b

Zatlačte západku na kryte spojovacieho otvoru
v smere šípky, aby sa kryt otvoril.

• Nepohybujte so strojom s pripojeným
vyšívacím modulom. Vyšívacie modul môže
spadnúť a spôsobiť úraz.
• Nepřibližujte se prsty ani jinými předměty k
vyšívacím saním a k rámečku. Může dojít k
úrazu.

Poznámka

Poznámka

• Nedotýkajte sa konektora vo zdierke pre
vyšívacie modul. Môže dôjsť k poškodeniu
konektora a následne k poruchám funkčnosti.
• Nedvíhajte vyšívacie sane. Nehýbte sa
saňami násilne. Môže dôjsť k poruchám
funkčnosti.

• Nezabudnite zatvoriť kryt spojovacieho otvoru,
keď nie je vyšívací modul používaný.
c spojovacieho otvoru a potom ľahko zatlačte na

Zasuňte konektor vyšívacieho modulu do

vyšívacie modul, kým nezapadne na miesto.

2

1

1 Spojovací otvor
2 Konektor vyšívacieho modulu

Poznámka
• Skontrolujte, že medzi vyšívacom modulom a
strojom nie je žiadna medzera, inak nemusí byť
vyšívacie vzor vyšitý správne. konektor úplne
zasuňte do spojovacieho otvoru.
a

• Netlačte na sane pri pripevňovanie vyšívacieho
modulu do stroja, inak môže dôjsť k poškodeniu
vyšívacieho modulu.

Vypnite stroj.

UPOZORNENIE
•

Pred pripojením vyšívacieho modulu
nezabudnite vypnúť stroj. Inak môže dôjsť
k zraneniu pri nechcenom stlačení
niektorého z ovládacích tlačidiel, kedy stroj
začne šiť.

d

Zapnite stroj.
→ Na obrazovke sa zobrazí správa.

e žiadne predmety alebo ruky a stlačte

Overte, že v priestore vyšívacieho modulu nie sú
.

→ Sane sa presunú do východiskovej polohy.
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Pripojenie vyšívacieho modulu
b Stlačte tlačidlo

a potom tlačidlo

.

1

→ Vyšívacie sane sa presunú do úložnej polohy.
1 Sane

c

UPOZORNENIE
•

Keď stroj vyšíva, nestrkajte ruky ani iné
predmety do priestoru vyšívacích saní a
vyšívacieho rámčeka. Môže dôjsť k úrazu.

UPOZORNENIE
• Pred odpojením vyšívacieho modulu musí
byť stroj vždy vypnutý. Pokiaľ dôjde k
odpojeniu modulu za chodu stroja, môže
dôjsť k poruchám funkčnosti.
d strane vyšívacieho modulu a zvoľna modul

Podržte uvoľňovacie tlačidlo na ľavej spodnej
posúvajte doľava.

→ Zobrazí sa obrazovka pre voľbu typu vyšívacieho
vzoru.

1

1 Uvoľňovacie tlačidlo

• Ďalšie informácie o vyšívacích vzoroch
nájdete v časti "Zobrazenie obrazovky LCD"
na strane B-9.

■ Odpojenie vyšívacieho modulu
Uistite sa, že je stroj úplne zastavený, a postupujte podľa
nižšie uvedených pokynov.
a

UPOZORNENIE
•

Nedržte vyšívacie modul pri prenášaní za
časť s uvoľňovacím tlačidlom.

Odstráňte vyšívací rámček.
• Ďalšie informácie o vybratí vyšívacieho rámčeku
nájdete v časti "Uchytenie vyšívacieho rámčeku" na
strane B-33.
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Poznámka
• Ak nebol stroj správne spustený, nemusí sa
zobraziť predvolená obrazovka. Nejedná sa o
známku poruchy. Ak sa to stane, vypnite
stroj a znova ho zapnite.
• Zobrazí sa potvrdzujúca správa s výzvou ku
spustenie zaisťujúce páčky rámčeku po
premiestnení saní do východiskovej polohy.
Pokračujte s výberom vzoru a nezabudnite
spustiť zaisťujúce páčku rámčeka, keď je
vyšívací rámik pripevnený.

Vypnite stroj.

Perfektné prevedenie výšivky

Perfektné prevedenie výšivky
Krásny vzhľad výšivky ovplyvňuje niekoľko faktorov.
dvoma dôležitými faktormi zmienenými už skôr je
použitie príslušného podkladového materiálu (viz. strana
B-29) a napnutie látky do rámu (viz. strana B-30). Ďalším
dôležitým hľadiskom je vhodnosť používané ihly a nite.
Prezrite si nižšie uvedenú charakteristiku niťou.

■ Niť
Vrchná niť

Použite vyšívacie cievkovú niť určenú pre
použitie s týmto strojom.
S inými vyšívacími niťami nemusíte dosiahnuť
optimálnych výsledkov.

Spodná niť

Použite vyšívacie cievkovú niť určenú pre
použitie s týmto strojom.

UPOZORNENIE
• Pri vyšívanie na veľké odevy (zvlášť na
bundy alebo iné ťažké tkaniny) nenechávajte
tkaninu visieť zo stola. V takom prípade sa
totiž vyšívacie modul nemôže voľne
pohybovať a vyšívacie rámik môže naraziť do
ihly, čo môže spôsobiť jej ohnutie alebo
zlomenie a prípadne i zranenia. Látku
umiestnite tak, aby nevisela zo stola, alebo ju
držte, aby sa nezachytávali.

Poznámka
Poznámka
• Pred vyšívaním skontrolujte, či je v cievke
dostatok nite. Ak začnete vyšívať svoj projekt
bez dostatočne dlhé nite v cievke, budete
musieť cievku znovu navinúť uprostred vyšívacieho
vzoru.

Doplnkové informácie
• Ak používate iné než vyššie uvedené nite,
prevedenie vzoru nemusí byť presné.

■ Puzdro cievky spodnej nite
Puzdro cievky (odporúčané pre vyšívanie s
použitím dodané spodnej nite o jemnosti 90)

a

1 Puzdro cievky spodnej nite
(Skrutka nie je farebná)

Puzdro spodnej cievky dodávané so strojom je nastavené
k používanie spodnej nite o jemnosti 90. Ak používate
spodné nite iné hrúbky, možno v prípade potreby nastaviť
napínaciu skrutku na tomto puzdre.
•
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Spôsob vybratie puzdra cievky viz. "Čistenie dráhy
puzdra cievky v časti "Dodatok"

• V priestore pre pohyb vyšívacieho rámčeku
nenechávajte predmety. Rámček môže zavadiť
o predmet a spôsobiť chybné zrealizovanie
vyšívacieho vzoru.
• Pri vyšívanie na veľké odevy (zvlášť na bundy
alebo iné ťažké tkaniny) nenechávajte tkaninu
visieť zo stola. V opačnom prípade sa vyšívacie
modul nebude môcť voľne pohybovať a
prevedenie vzoru nemusí vyzerať, ako ste
plánovali.

Príprava látky

Príprava látky
a väčší, než použitý vyšívací rámček.

Použite kus podkladového materiálu, ktorý je

UPOZORNENIE
• Používajte látku o menšej hrúbke, ako 3
mm (Cca 1/8 palca). Použitie silnejší látky ako
3 mm (Cca 1/8 palca) môže spôsobiť zlomenie
ihly.
• Pri použití vrstiev so silnejšími vložkami,
môžete šiť krajší výšivky nastavením výšky
prítlačné pätky pre vyšívanie na obrazovke
nastavenie vyšívanie (viz. nižšie).
• Pre silné froté uteráky odporúčame
umiestniť na hornú plochu uteráku
vodorozpustný podkladový materiál. To
zredukuje vlasovú úpravu uterákov a
výsledkom bude atraktívnejší výšivka.

b rub látky.

Nažehlite nažehľovací podkladový materiál na

• Stlačte
. Na displeji "Výška vyšívacie pätky
"použite v obrazovke nastavení
a
.
Nastavte výšku prítlačné pätky pre silné alebo
nadýchané látky.

1 Taviteľná strana podkladového materiálu
2 Látka (rub)

• Aby sa zväčšil priestor medzi prítlačnú pätkou
a stehovú doskou, nastavte výšku vyšívacie
pätky na veľké číslo. Pre väčšinu vyšívanie sa
používa hodnota 1,5 mm.

Priloženie nažehlovacího podkladového
materiálu (opory) k látke.
Najlepších výsledkov pri vyšívaní dosiahnete s
podkladovým materiálom pre vyšívanie. Postupujte podľa
pribalených pokynov k použitému podkladovému materiálu.
Pri použití látok, ktoré nemožno žehliť (napr. Froté látok
alebo látok sa slučkami, ktoré sa po žehlení zväčšujú) alebo
v miestach, kde je žehlenie ťažké, umiestnite podkladový
materiál pod látku bez natavenie, potom umiestnite látku a
podkladový materiál do vyšívacieho rámčeku alebo
konzultujte so svojim autorizovaným predajcom Brother
použitie správneho podkladového materiálu.

Doplnkové informácie
• Pri vyšívanie na tenkú látku, ako je napríklad
organdie (organtín) alebo batist, alebo na chlpaté
látky, ako je froté látka alebo menčester, použite
pre čo najlepší výsledok vodorozpustný
podkladový materiál (predávaný samostatne).
Vodorozpustný podkladový materiál sa vo vode
úplne rozpustí a výsledok tak bude vyzerať
oveľa atraktívnejšie.

UPOZORNENIE
•

Vždy používajte podkladový materiál pre
vyšívanie strečových látok, ľahkých látok,
látok s hrubým zvlnením alebo látok, ktoré
spôsobujú zmrštenie vzoru. Inak sa môže
zlomiť ihla a spôsobiť zranenie. nepoužitie
podkladového materiálu môže spôsobiť zlý
vzhľad vášho projektu.
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Poznámka

1 Veľkosť vyšívacieho rámčeka
2 Nažehľovací podkladový materiál (opora)

Príprava látky

Napnutie látky do vyšívacieho rámčeka
■ Typy vyšívacích rámčekov
Typy a počet dodaných vyšívacích rámčekov sa budú líšiť
podľa modelu stroja.
Extra veľký
Vyšívacie priestor 26 cm × 16 cm
(10 - 1/4 palca × 6 - 1/4 palca)
Používa sa pri vyšívaní spojených alebo kombinovaných
znakov alebo vzorov, alebo pri vyšívanie veľkých vzorov.

Možno použiť ďalšie doplnkové vyšívacie rámčeky. Pri
voľbe rámčekov, ktoré sa nezobrazí na obrazovke,
nezabudnite kontrolovať návrhovú veľkosť vyšívacieho
priestoru voči použitému doplnkovému rámčeku.
kompatibilitu rámčeka overte u svojho autorizovaného
predajcu Brother. Vyberte rámček, ktorý je o trochu väčšie,
než vzor. sa strojom dodané rámčeky sú zobrazené na
obrazovke.
12

1 Zvýraznený: možno použiť
2 Vytieňovaný: nemožno použiť

Veľký
(pri niektorých modeloch predávaný samostatne)
Vyšívacie priestor 18 cm × 13 cm (7 palcov × 5 palcov)
Používa sa pre vyšívacie vzory 10 cm × 10 cm (4 palce ×
4 palca) až 18 cm × 13 cm (7 palcov × 5 palcov).

UPOZORENIE
•

Ak použĳete príliš malý rámček, môže do
neho pri šití naraziť prítlačná pätka
a spôsobiť tak zranenie alebo poškodenie
vášho stroja.

■ Vloženie látky
Poznámka

Stredný
(pri niektorých modeloch predávaný samostatne)
Vyšívacie priestor 10 cm × 10 cm (4 palce × 4 palce)
Používa sa pre vyšívanie vzorov menších ako 10 cm
× 10 cm (4 palce × 4 palce).

Malý
(pri niektorých modeloch predávaný samostatne)
Vyšívacie priestor 2 cm × 6 cm (1 palec × 2 - 1/2 palca)
Používa sa pre vyšívanie malých vzorov, napríklad
menoviek.

B-30

• Pokiaľ nie je látka pevne uchytená vo vyšívacom
rámčeku, vyšije sa vzor zle. Položte látku na
rovnú plochu a jemne látku v rámčeku napnite.
Postupujte podľa krokov nižšie, aby bola látka
správne vložená.
a rámčeka a vyberte vnútorný rámik.

Pridvihnite a povoľte nastavovaciu skrutku

1 Nastavovacia skrutka rámčeka
2 Vnútorný rámček

Príprava látky
b vonkajšieho rámčeka.

Položte látku lícovou stranou nahor na hornú časť
Vložte späť vnútorný rámik a vyrovnajte
rámčeka s

Doplnkové informácie
vnútorného

vonkajšieho rámčeka.

• Po napnutí látky by malo ľahké poklepanie na
ňu vydávať zvuk ako pri bubnovanie.
• Napnite látku zo všetkých štyroch rohov
a všetkých štyroch hrán. Pri napínaní látky
utiahnite nastavovaciu skrutku rámčeka.
e Vráťte nastavovaciu skrutku rámčekov

do pôvodnej polohy.

B
2 Vonkajší rámček
3 Nastavovacia skrutka rámčeka

c a potom odstráňte previs v látke miernym

Zľahka utiahnite nastavovaciu skrutku rámčekov

Doplnkové informácie
• Pre uťahovanie alebo povoľovanie nastavovaci
skrutky rámčeka môžete použiť priložený
skrutkovač.

zatiahnutím za hrany a v rohoch. Nepovoľujte
skrutku.

■ Použitie vyšívacie fólie
Keď chcete vyšívať vzor v konkrétnom mieste, použite
s rámčekom vyšívaciu fóliu.
d skrutku rámčeka, aby sa látka po vypnutí

Jemne vypnite látku a utiahnite nastavovaciu

a chcete vyšívať.

Kriedovou ceruzkou si označte oblasť látky, ktorú

nepovolila.
• Po napnutie látky sa uistite, že je napnutá.

• Než začnete vyšívať, skontrolujte, že sú vnútorný
a vonkajší rámček v rovine.

1 Vyšívacie vzor
2 Značka

1 Vonkajší rámček
2 Vnútorný rámček
3 Látka
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1 Vnútorný rámik

Príprava látky
b vyrovnajte vodiace čiary na vyšívacie fólii so

Vložte vyšívaciu fóliu na vnútorný rámček.
značkami na látke, ktoré ste zhotovili.

Vyšívanie malých látok alebo okrajov
látky
Použite podkladový materiál pre vyšívanie, aby bola látka viac
podopretá. Po vyšívanie podkladový materiál opatrne
odstráňte. Pripevnite podkladový materiál, ako je zobrazené v
nasledujúcich príkladoch. Pre vyšívanie odporúčame použiť
podkladový materiál.

■ Vyšívanie malých látok
Přišĳte podkladový materiál zdrhovacím stehem.

1 Vnútorný rámček
2 Vodiaca čiara
c záhyby alebo vrásky a zatlačte vnútorný rámček

Jemne napnite látku, aby na nej neboli žiadne
do vonkajšieho.

1 Látka
2 Podkladový materiál

■ Vyšívanie hrán alebo rohov
Prišite podkladový materiál zdrhovacím stehom.
1 Vnútorný rámček
2 Vonkajší rámček
d

Odstráňte vyšívaciu fóliu.

1 Látka
2 Podkladový materiál

■ Vyšívanie stúh alebo stužiek
Upevnite obojstrannou páskou.

1 Stuha alebo stužka
2 Podkladový materiál
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Uchytenie vyšívacieho rámčeka

Uchytenie vyšívacieho rámčeka
e rámčekom a zaistite tak vyšívací rámik v držiaku

Spustite zaisťujúce páčku rámčeka do roviny s

Poznámka

vyšívacieho rámčeka.

• Naviňte a vložte cievku pred upevnením
vyšívacieho rámčeka a uistite sa, že používate
odporúčanú spodnú niť.
a pätky) zdvihnete prítlačnú pätku.

Stlačením

(tlačidlo zdvíhača prítlačné

b Zdvihnite zaisťujúcu páčku rámčeka.

B
1 Zaisťovacia páčka rámčeku
2 Sane

Pokiaľ nie je zaisťovacia páčka rámčeka
spustená, zobrazí sa nasledujúca správa.
Nemôžete začať šiť, kým nespustíte
zaisťujúce páčku rámčeka.

c pravou hranou držiaku vyšívacieho rámčeku.

Vyrovnajte vodítko vyšívacieho rámčeka s

■ Vybratie vyšívacieho rámčeka
a prítlačné pätky) zdvihnete prítlačnú pätku.

Stlačením

1 Držiak vyšívacieho rámčeka
2 Vodítko vyšívacieho rámčeka

(tlačidlo zdvíhacie zariadenia

b Zdvihnite zaisťujúce páčku rámčeka.

d šípka na vyšívacom rámčeku vyrovnaná s tou na

Nasuňte vyšívacie rámček do držiaka a overte, že je
držiaku.

c Vytiahnite vyšívacie rámček smerom k sebe.
1 Šipka
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UPOZORNENIE
•

Voľba vyšívacích vzorov

Voľba vyšívacích vzorov
Informácie o vlastníckych právach

c

Stlačte tlačidlo

a potom tlačidlo

.

V stroji uložené vzory sú určené len pre privátne
použitia. Akékoľvek verejné alebo komerčné využitie vzorov
podliehajúcich vlastníckemu právu bude považované za
porušenie zákona o vlastníckom práve a je prísne zakázané.

Typy vyšívacích vzorů
V pamäti stroja je uložené veľa znakových a dekoratívnych
vyšívacích vzorov (kompletný súhrn vzorov v pamäti stroja
viz. "Príručka k navrhovanie výšiviek"). Použiť môžete aj
vzory z USB disku (predávané samostatne).

→ Otvorí sa obrazovka editácia vzoru.
d

Stlačte tlačidlo

.

• Ďalšie informácie o vyšívacích vzoroch nájdete v
časti "Zobrazenie obrazovky LCD" na strane B-9.

Voľba vyšívacieho vzoru
Vyberte nejaký jednoduchý vzor, uložený vo vašom stroji,
a vyšĳte ho ako test.
a

Stlačte

na obrazovke voľby typu vzoru.

• Akonáhle stroj dokončí spúšťanie a sane sa
premiestni do východiskovej polohy, otvorí sa
obrazovka voľby typu vzoru. Ak sa zobrazí iná
obrazovka, stlačte
pre zobrazenie obrazovky
nižšie.

→ Otvorí sa obrazovka nastavenia vyšívanie.
e •

Stlačte tlačidlo
.
Potvrďte polohu vzoru, ktorý má byť vyšívaný,
podľa "Potvrdenie polohy vzoru" na strane B-35

→ Otvorí sa obrazovka vyšívanie.

b na obrazovke. V tomto postupe stlačte

Stlačenie

B-34

alebo

zobrazí požadovaný vzor
4krát.

Potvrdenie polohy vzoru

Potvrdenie polohy vzoru
Vzor sa obvykle umiestňuje na stred vyšívacieho rámčeku.
Pokiaľ je nutné vzor premiestniť pre lepšie umiestnenie na
odeve, môžete umiestnenie skontrolovať pred začiatkom
vyšívanie.

c

Stlačte tlačidlo

.

Náhľad na vybraný vzor
Kontrola polohy vzoru
Vyšívacie rámček sa presunie a ukáže polohu vzoru. rámček
pozorne skontrolujte a overte, že bude vzor vyšitý na
správnom mieste.
a

Stlačte

a

Stlačte tlačidlo

.

na obrazovke nastavenia vyšívanie.

B
b náhľadu.

Stlačením

zvolíte rámček z

• Rámčeky zobrazené vo svetlo šedej nemožno zvoliť.
b

Z

• Stlačením

stlačte tlačidlo polohy, ktorú chcete

zväčšíte zobrazenie vzoru.

• Vzor je možné začať vyšívať, ako sa zobrazí na
nasledujúcej obrazovke.

skontrolovať.

1
1 Vybraná poloha

→ Ihla sa premiestni do vybranej polohy na vzore.

■ Veľkosti rámčekov zobrazenej na obrazovke

Doplnkové informácie
• Pre zobrazenie celej oblasti vyšívanie stlačte
Vyšívacie rámček sa presunie a zobrazí oblasť
vyšívanie.

Displej

.

Typ rámčeka a oblasť vyšívanie
Extra veľký vyšívací rámček
26 cm × 16 cm (10-1 / 4 palca × 6-1 / 4 palca)
Veľký vyšívacie rámik (pri niektorých modeloch
predávaný samostatne)
18 cm × 13 cm (7 palcov × 5 palcov)
Stredná vyšívacie rámik (pri niektorých
modeloch predávaný samostatne)
10 cm × 10 cm (4 palce × 4 palce)
Malý vyšívacie rámik (pri niektorých modeloch
predávaný samostatne)
2 cm × 6 cm (1 palec × 2-1 / 2 palca)

c

Stlačením

sa vrátite na pôvodnú obrazovku.

UPOZORNENIE
• Keď sa vyšívacie rámček pohybuje, uistite
sa, že je ihla hore. Ak je ihla dole, môže
sa zlomiť a spôsobiť zranenie.
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→ Ukáže sa zobrazenie vzoru, ako bude
vyzerať vyšitý.

Vyšívanie

Vyšívanie
Akonáhle dokončíte prípravné práce, môžete začať
vyšívať. Táto časť popisuje postupy vyšívanie a našívanie.

d "Štart / Stop" spustite vyšívanie. Po 5-6 stehoch

Spustite prítlačnú pätku a potom stlačením tlačidla
stlačte znovu tlačidlo "Štart / Stop" a stroj tak
zastavte.

Vyšívanie vzoru
Vyšívacie vzory sa vyšívajú s obmenou nite podľa
jednotlivých farieb.
a farby.

Pripravte vyšívaciu niť na obrazovke zobrazené

1
e koniec švu pod prítlačnú pätkou, zdvihnite ju a

Odstrihnite prebytočnú niť na konci švu. Ak je

1 Poradie farieb vyšívanie

potom odstrihnite prebytočnú niť.

• Farby nite môžete meniť pomocou zobrazeného čísla
farebné sady nite. Stlačte
a potom zmeňte
nastavenie v obrazovke nastavení. Ďalšie informácie
viz. "Zmena zobrazenia farby nite" na strane B-37.
b

Nasaďte vyšívaciu niť a navlečte ihlu.

• Ďalšie informácie nájdete v časti "Zavedenie hornej
nite" na strane B-19 a "Navliekanie ihly" na strane B-21.

Poznámka
• Než použijete navliekač ihly, nezabudnite znížiť
prítlačnú pätku.
• Ak ponecháte niť na kraji výšivky, môže dôjsť k
jej prešitie počas ďalšieho vyšívanie vzoru. tento
problém možno po dokončení vzore len veľmi ťažko
riešiť. Odstrihnite niť na kraji výšivky.

c jemne ju pridržte ľavou rukou.

Pretiahnite niť otvorom vyšívacie pätky a
Nechajte niť trochu uvoľnenú.
f

Stlačením tlačidla "Štart / Stop" spustite vyšívanie.
→ Stehovanie sa automaticky ukončí so zosilnením po
dokončenie jednej farby. Ak nastavíte automatické
odstrihnutí nite, niť sa odstrihne.

UPOZORNENIE
• Pokiaľ bude niť príliš napnutá, môže dôjsť
ku zlomeniu či ohnutiu ihly.
• Počas vyšívanie sa nedotýkajte saní a
zamedzte ich kontaktu s inými predmetmi.
môže dôjsť k vychýleniu vzoru.

B-36

g stroja ďalšiu farbu.

Niť prvej farby vytiahnite zo stroja. navlečte do

Vyšívanie
h

→ Keď sa šĳe poslednou farbou, zobrazí sa na displeji
správa s informáciou o ukončení vyšívanie. Stlačte
a zobrazí sa predvolená obrazovka.
i

Číslo nite

Zopakujte rovnaké kroky a vyšĳte zostávajúce
farby.

d alebo

Keď je zobrazené číslo nite "# 123", použite
pre výber zo šiestich značiek vyšívacích
nití zobrazených nižšie.

Odstrihnite prebytočné nite v rámci farby.

B

Zmena zobrazenia farby nite

Doplnkové informace

ZAČIATOK VYŠÍVANIE

Môžete zobraziť názov farieb nití alebo čísla vyšívacích
nití.
Embroidery (polyesterová niť)

• Farby na obrazovke sa môžu trochu líšiť oproti
skutočným farbám cievok.
a

Stlačte tlačidlo

.

Country (bavlnená niť)*

b zobrazenie volieb farieb nití.

Použite

alebo

na ovládacom paneli pre
Madeira Poly (polyesterová niť)

Madeira Rayon

c

Použite
alebo
pre voľbu názvu farieb nití
alebo čísla vyšívacie nite.

Sulky

Robison-Anton (polyesterová
niť)

Názov farby nite

* V závislosti od krajiny alebo regiónu sa predáva
polyesterová niť "bavlneného" prevedení.
e

Stlačte tlačidlo

.

Základné funkcie B-37

Vyšívanie

B-38

Dodatok
Táto časť obsahuje dôležité informácie pre prácu s týmto strojom. Prečítajte si prosím túto časť a získajte
tak tipy pre riešenie problémov a tiež informácie, ako udržať váš stroj v čo najlepšom funkčnom stave. V
tejto časti začínajú čísla strán písmenom "A".

Kapitola 1 ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV .............. A-2

Starostlivosť a údržba

Kapitola

1 ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Starostlivosť a údržba
Obmedzenie olejovanie stroja
Aby nedošlo k poškodeniu stroja, nesmie byť užívateľom
olejovaný.
Tento stroj bol vyrobený s potrebným množstvom oleja,
ktorý zaisťuje správnu funkciu, takže pravidelné mazanie
nie je nutné.

Čistenie povrchu stroje
Ak je povrch stroja špinavý, jemne namočte handričku do
neutrálneho čistiaceho prostriedku, dobre ho vyžmýkajte
a povrch stroja utrite. Akonáhle stroj vyčistíte vlhkou
handričkou, vytrite ho znova suchou handričkou.

UPOZORNENIE

Ak nastane problém, ako je napr. Ťažké otáčania ručného
kolesa alebo nezvyčajný hluk, stroj okamžite prestaňte
používať a kontaktuje autorizovaného predajcu šĳacích
strojov Brother alebo najbližšie autorizované servisné
středicko spoločnosti Brother.

Bezpečnostné opatrenie pri skladovaní
stroja
Stroj neskladujte na žiadnych nižšie popísaných miestach,
inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia, napr. ku
korózii spôsobenej kondenzáciou.

• Pred čistením stroja odpojte napájací
kábel. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom alebo k iným zraneniam.

Čistenie drážky
Šĳací výkon bude trpieť, ak sa v cievkovom puzdre
nazhromaždí prach a nečistoty a preto je potrebné ho
pravidelne čistiť.

• Vystavený extrémne vysokým teplotám
• Vystavený extrémne nízkym teplotám

a

Stlačte

b

Vypnite stroj.

(Tlačidlo polohy ihly) k zdvihnutiu ihly.

• Vystavený extrémnym zmenám teplôt
• Vystavený vysokej vlhkosti alebo parnosti
• V blízkosti ohňa, kúrenia alebo klimatizácie
• Vonku alebo vystavený priamemu slnečnému svitu
• Vystavený extrémne prašnému alebo mastnému
prostredie

c Vytiahnite napájací kábel zo stroja.

UPOZORNENIE

Poznámka
• Ak chcete predĺžiť životnosť tohto zariadenia,
pravidelne ho zapínajte a používajte. Uloženie
tohto zariadenia po dlhšiu dobu bez jeho
používanie, môže znížiť jeho výkonnosť.

Čistenie LCD obrazovky
Ak je obrazovka špinavá, jemne ju utrite suchou, čistou
handrou. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá alebo čistiace
prostriedky.

Poznámka
• LCD obrazovku neutierajte vlhkou handrou.

Doplnkové informácie
• Niekedy môže dôjsť ku kondenzácii na LCD
obrazovke, alebo sa môže zahmliť - však to nie je
závada. Po chvíli sa opäť rozjasní.

A-2

• Pred čistením stroja odpojte napájací
kábel. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom alebo k iným zraneniam.
d

Vyberte ihlu a vyšívacie pätku.
• Podrobnosti viz „ Výměna jehly“ v části „ Základní
funkce“ a „ Výměna vyšívací patky“ na straně A-5.

e Odstráňte vyšívací modul.
f Odstráňte kryt stehovej dosky.

Starostlivosť a údržba

■ Ak je v kryte stehovej dosky skrutka
1 Na demontáž skrutky v kryte stehovej dosky použite
zahnutý (alebo kotúčový) skrutkovač.

h prach a chlpy z dráhy puzdra cievky, snímače

Čistiacim štetcom alebo vysávačom odstráňte
spodnej nite a ich okolia.

1 Čistiaca kefka
2 Drážka
3 Snímač spodnej nite

2 Uchopte kryt stehovej dosky po oboch stranách
a vysuňte dosku smerom k sebe.

• Do puzdra nenanášajte olej.
i

Vložte cievkové puzdro tak, aby značka � na
cievkovom puzdre bola zarovnaná so značkou
� na stroji, ako je uvedené na obrázku.

a

■ Ak v kryte stehovej dosky nie je žiadna
skrutka
1 Uchopte kryt stehovej dosky po oboch stranách
a vysuňte dosku smerom k sebe.

b
a

1 Kryt stehovej dosky
g

b

a

Vyberte puzdro cievky spodnej nite.
Uchopte puzdro cievky a vyberte ho.

• Zarovnajte značky � a �.

1
1 Puzdro cievky spodnej nite

1 Značka �
2 Značka �
3 Cievkové puzdro

• Uistite sa, že sú označené body zarovnané ešte
pred inštaláciou cievkového puzdra.

Dodatok A-3

ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV

a

1 Kryt stehovej dosky

A

Starostlivosť a údržba
j dosky a potom zasuňte kryt späť do svojej polohy.

Zasuňte vodítka krytu stehovej dosky do stehovej

Dotykový panel nefunguje správne
Ak obrazovka nereaguje správne pri dotyku na tlačidlo (Stroj
činnosť nevykoná alebo vykoná inú činnosť), vykonajte
správne nastavenie podľa ďalej uvedených krokov.
a

Držte prst stále na obrazovke, VYPNITE a znovu
ZAPNITE hlavný vypínač.

a
1 Kryt stehovej dosky

•

•

UPOZORNENIE

Nikdy nepoužívajte poškriabané cievkové
puzdro, pretože by mohlo dôjsť k
rozštiepeniu hornej nite, zlomenie ihly
alebo k zníženiu kvality šitia.
Uistite sa, že je cievkové puzdro správne
nainštalované, inak by mohlo dôjsť k
zlomeniu ihly.

→ Zobrazí sa obrazovka nastavenia dotykového panela.
b od 1 do 5.

Ľahko sa dotknite stredu každého +, v poradí

Poznámka
• Netlačte na obrazovku príliš silno. Môže tak totiž
dôjsť k poškodeniu.

O správe o údržbe

+4

+1
+5
+2

+3

c VYPNITE hlavný vypínač, potom ho znova ZAPNITE.

Akonáhle sa táto správa zobrazí, odporúčame vám vziať
stroj kvôli vykonanie servisnej kontroly k autorizovanému
predajcovi Brother alebo do najbližšieho autorizovaného
servisného strediska Brother. Hoci táto správa zmizne a
váš stroj bude ďalej fungovať po stlačení
, správa sa
ešte niekoľkokrát zobrazí, pokiaľ nebude príslušná
údržba vykonaná. Urobte si prosím čas na zabezpečenie
potrebnej údržby svojho stroja, akonáhle sa táto správa
zobrazí. Takýto postup pomôže do budúcnosti
zabezpečiť trvalý a nerušený prevádzku stroja.

Poznámka
• Ak dokončíte nastavenie obrazovky a obrazovka
stále nereaguje, alebo nedá nastavenie vykonať,
obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu
Brother.

Prevádzkový signál
Pri každom stlačení tlačidla budete počuť zvukovú
signalizáciu.
Ak urobíte chybný úkon, zaznie zvuková signalizácia
dvakrát alebo štyrikrát.

■ Ak stlačíte tlačidlo (správny úkon)
Signalizácia zaznie raz.

■ Ak vykonáte chybný úkon
Signalizácia zaznie dvakrát alebo štyrikrát.

■ Ak sa stroj uzamkne, napr. kvôli zamotané
niti
Stroj vydáva signalizáciu po dobu štyroch sekúnd a
automaticky sa zastaví.
Nezabudnite overiť príčinu chyby a pred opätovným
začatím vyšívanie chybu odstráňte.

A-4

Starostlivosť a údržba

■ Vypnutie prevádzkové zvukovej signalizácie

d vyšívacie pätky a vyšívacie pätku vyberte.

Priloženým skrutkovačom povoľte skrutku

zobrazíte obrazovku s nastavením.

a

Stlačením

b

Zobrazte stranu 5.

c

Nastavte "Výstražný bzučiak" na "OFF".

b

a

c

1 Skrutkovač
2 Vyšívacie pätka
3 Skrutka vyšívacie pätky
e a pomocou priloženého skrutkovača utiahnite

Držte vyšívaciu pätku na mieste pravou rukou
skrutku vyšívacie pätky.

Výmena vyšívacie pätky

A

UPOZORNENIE
•

a

Jedným či dvojitým stlačením tlačidla
(tlačidlo polohovanie ihly) zdvihnite ihlu.

b

Stlačte tlačidlo

.

• Keď sa na LCD monitore "Naozaj chcete automaticky
sklopiť prítlačnú pätku? ", pokračujte stlačením
tlačidla.
→ Obrazovka sa zmení a všetky tlačidlá a ovládacie
tlačidlá budú zablokované (okrem
).

f

Pomaly spúšťajte páčku prítlačnej pätky.

g vyšívacia pätka bezpečne upevnená.

Zdvihnite páčku prítlačné pätky pre kontrolu, či je

h

Stlačte

pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

c Zdvihnite páčku prítlačné pätky.

Dodatok A-5
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Použite iba vyšívacie pätku konštruovanou
pre tento stroj. Použitie akékoľvek iné
vyšívacie pätky môže spôsobiť zranenie osôb
alebo poškodenie stroja.

Odstránenie závad

Odstránenie závad
Pokiaľ stroj prestane riadne fungovať, než požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce možné problémy.
Väčšinu problémov môžete vyriešiť sami. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, Centrum riešení Brother ponúka najnovšie
otázky a odpovede a tipy na riešenie problémov. Navštívte nás na "http://support.brother.com/".
Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu Brother alebo najbližšie autorizované servisné stredisko Brother.

Zoznam príznakov
■ Príprava
Príznak

Ihlu nejde navliecť

Nemožno spustiť
prítlačnú pätku
páčkou prítlačné
pätky.
Niť sa nenavíja na
cievku plynule.

Pravdepodobná príčina

Nápravné opatrenia

Referenčný
materiál

Ihla nie je v správnej pozícii.

Stlačte tlačidlo "Pozícia ihly" k zdvihnutiu ihly.

B-4

Ihla nie je nasadená správne.

Správne znovu nainštalujte ihlu.

B-23

Ihla je otočená, ohnutá alebo je hrot tupý.

Vymeňte jehlu.

B-23

Horná niť nie je navlečená správne.

Podľa postupu pre prevliekanie nite strojom
znova navlečte niť do stroja.

B-19

Háčik navliekače ihiel je ohnutý a neprechádza
očkom ihly.

Obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu
Brother, alebo na najbližšie autorizované
servisné stredisko Brother.

–

Nemožno pohnúť návlékáčkem alebo ho vrátiť
do jeho pôvodnej pozície.

Obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu
Brother, alebo na najbližšie autorizované
servisné stredisko Brother.

–

Prítlačná pätka bola zdvihnutá tlačidlom
"Zdvíhač prítlačné pätky ".

Stlačte tlačidlo "Zdvíhač prítlačnej pätky" pre
spustenie prítlačné pätky.

B-4

Niť nie je správne vedená vodidlom
navíjanie cievky.

Niť správne prevlečte vodičom nite navíjača.

B-16

Niť, ktorá bola vytiahnutá z vodiča navíjača
cievky, bola nesprávne navinutá na cievku.

Päťkrát či šesťkrát po smere hodinových ručičiek B-16
naviňte uvoľnenú niť okolo cievky navíjača.

Prázdna cievka nebola správne nasadená na
kolík navíjanie cievky.

Umiestnite prázdnu cievku na tŕň a pomaly ju
otáčajte, kým nebudete počuť, že zaklapla
na mieste.

B-14

Odstráňte všetky namotané nite a potom
naviňte cievku.

B-14

Niť nebola správne vedená pod predpínacím
Počas navíjanie
tanierikom na vodítku navíjanie cievky.
cievky bola niť
navinutá pod hriadeľ
navíjanie cievky.

Spodná niť nejde
vytiahnuť

Cievka nie je správne nasadená.

Cievku opäť správne nasaďte.

B-17

Na displeji LCD sa
nič nezobrazuje

Hlavný vypínač nie je zapnutý.

Zapnite hlavný vypínač.

B-8

Zástrčka napájacieho kábla nie je zasunutá
do elektrickej zásuvky.

Zastrčte zástrčku sieťového kábla do elektrickej
zásuvky.

B-8

LCD displej je
zahmlený

Na obrazovke LCD sa vytvorila kondenzácia.

Po chvíli zamlženost zmizne.

Displejová tlačidla
nereagujú.

Pri stlačení tlačidiel ste mali na ruke nasadenú
rukavicu.
Tlačidlá bola stlačená pomocou nechtu.
Používate neelektrostatické dotykové pero.

Pre užívateľov nie je nastavená citlivosť
Operačné tlačidlá
displejových tlačidiel.
nereagujú
alebo sú príliš citlivé

A-6

Displejová tlačidla je potrebné stlačiť priamo
prstom.
Ak používate bežne predávané dotykové
pero, overte, či je kompatibilné s kapacitnými
displeji.
Nastavte citlivosť displejových tlačidiel.

–

B-12

B-12

Odstránenie závad

Príznak

Svetlo pre šitie
nesvieti.

Vyšívacie modul
nepracuje.

Pravdepodobná príčina

Osvetlenie šitie môže byť poškodené.

Nápravné opatrenia

Referenčný
materiál

Obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu
Brother, alebo na najbližšie autorizované
stredisko Brother.

–

"Svetlo" je nastavené na "OFF" na obrazovke
nastavenia.

Zmeňte nastavenie na "ON".

B-11

Vyšívacie modul nie je správne pripojený.

Vyšívacie modul znova správne zapojte.

B-26

Vyšívacie rámček bol pripevnený pred
spustením modulu.

Demontujte vyšívacie rámček a potom
správne vykonajte spúšťací proces.

B-27

servisné

■ Pri vyšívanie
Príznak

Stroj nepracuje.

Ihla sa láme

Nápravné opatrenia

Referenčný
materiál

Nebolo stlačené tlačidlo "Štart / Stop".

Stlačte tlačidlo "Štart / Stop".

B-4

Tŕň navíjača cievky je zatlačený doprava.

Zatlačte tŕň navíjača cievky doľava.

B-14

Nie je zvolený vzor.

Vyberte vzor.

B-34

Prítlačná pätka nie je spustená.

Spustite prítlačnú pätku.

B-2

Nebola spustená zaisťovacie páčka rámčeka.

Po nainštalovaní vyšívacieho rámčeka spustite
zaisťovaciu páčku rámčeka.

B-33

Ihla nie je správne nainštalovaná.

Správne znovu nainštalujte ihlu.

B-23

Upínacia skrutka ihly nie je utiahnutá.

Utiahnite upínaciu skrutku ihly.

B-23

Ihla je otočená, alebo ohnutá.

Vymeňte ihlu.

B-23

Pre zvolenú látku je použitá nevhodná ihla
alebo niť.

Skontrolujte informácie o ihle a nite, ktoré majú B-23
byť použité.

Napnutie vrchnej nite je príliš veľké.

Nastavte napnutie nite.

–

Krytka cievky vrchnej nite nie je správne nasadená. Skontrolujte spôsob upevnenia krytky cievky
vrchnej nite a znova ju upevnite.

B-14

Okolo otvoru v stehovej doske sú škrabance.

Vymeňte stehovú dosku, alebo sa obráťte na
svojho autorizovaného predajcu Brother.

–

Okolo otvoru v prítlačnej pätke sú škrabance.

Vymeňte prítlačnú pätku, alebo sa obráťte na
svojho autorizovaného predajcu Brother.

A-5

Na puzdre cievky spodnej nite sú škrabance.

Vymeňte púzdro cievky spodnej nite, alebo sa
obráťte na svojho autorizovaného predajcu
Brother.

A-2

Ihla je chybná.

Vymeňte ihlu.

B-23

Nepoužívate cievku spodnej nite navrhnutú
priamo pre tento stroj.

Nesprávne cievky nebudú fungovať správne.
Používajte len cievku navrhnutú priamo pre
tento stroj.

B-14

Navlečenie vrchnej nite nie je správne.

Podľa postupu pre prevliekanie nite strojom
znova navlečte niť do stroja.

B-19

Cievka nie je správne nasadená.

Cievku opäť správne nasaďte.

B-17

Vyšívacia pätka je upevnená nesprávne.

Pripevnite správne vyšívacie pätku.

A-5

K vyšívané látke nie je upevnený stabilizátor.

Upevnite stabilizátor.

B-29

Spodná niť je nesprávne navinutá.

Použite správne navinutú cievku.

B-14

Dodatok A-7

A
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Ihla sa láme.

Pravdepodobná príčina

Odstránenie závad

Príznak

Horná niť praská.

Pravdepodobná príčina

Nápravné opatrenia

Referenčný
materiál

Niť nie je do stroja správne navlečená (je
použitá zlá krytka cievky vrchnej nite, krytka
cievky vrchnej nite je uvoľnená, niť sa
nezachytila do navliekače vodiace tyčky ihly,
atď.)

Znovu prevlečte niť strojom.

B-19

Je použitá zauzlená alebo zamotaná niť.

Odstráňte akékoľvek uzly alebo zapletence.

–

Napnutie vrchnej nite je príliš silné.

Nastavte napnutie nite.

–

Niť je zamotaná.

Použite nožnice, atď. Pre nastrihané zamotané nite
a odstráňte ich z dráhy, atď.

A-2

Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.

Vymeňte ihlu.

B-23

Ihla nie je správne nainštalovaná.

Správne znovu nainštalujte ihlu.

B-23

V blízkosti otvoru vyšívacie pätky sú škrabance. Vymeňte vyšívacie pätku, alebo sa obráťte na
svojho autorizovaného predajcu Brother.

A-5

Na puzdre cievky spodnej nite sú škrabance.

Vymeňte púzdro cievky spodnej nite, alebo sa
A-2
obráťte na svojho autorizovaného predajcu Brother.

Pre zvolenú látku je použitá nevhodná ihla
alebo niť.

Skontrolujte informácie o ihle a niti, ktoré majú
byť použité.

B-23

Pri vyšívanie sa niť zviazala alebo zamotala.

Znovu prevlečte vrchnú a spodnú niť.

B-17, B-19

Nepoužívate cievku spodnej nite navrhnutú
priamo pre tento stroj.

Nesprávne cievky nebudú fungovať správne.
Používajte len cievku navrhnutú priamo pre
tento stroj.

B-14

Navlečení vrchnej nite nie je správne.

Podľa postupu pre prevliekanie nite strojom
znova navlečte niť do stroja. Pri prevliekanie
nite strojom sa uistite, že je vyšívacia pätka
vo zdvihnutej polohe, takže bude mať vrchná
niť správne napnutie.

B-19

Pre zvolenú látku je použitá nevhodná ihla
alebo niť.

Skontrolujte informácie o ihle a nite, ktoré majú
byť použité.

B-23

Vrchná niť je príliš
napnutá.

Cievka spodnej nite je nesprávne nasadená.

Nasaďte cievku spodnej nite správne.

B-17

Spodná niť praská.

Cievka nie je správne nasadená.

Cievku opäť správne nasaďte.

B-17

Spodná niť je nesprávne navinutá.

Použite správne navinutú cievku.

B-17

Niť je zamotaná na
rubu látky.

Na látke vznikajú
záhyby.

Vynechané stehy

A-8

Na cievke sú škrabance alebo sa neotáča správne. Vymeňte cievku.

B-14

Niť je zamotaná

Nožnicami a pod. Odstrihnite zamotanú niť a
odstráňte ju z dráhy, atď.

A-2

Nepoužívate cievku spodnej nite navrhnutú
priamo pre tento stroj.

Nesprávne cievky nebudú fungovať správne.
Používajte len cievku navrhnutú priamo pre
tento stroj.

B-14

Je chyba v navlečenie vrchnej alebo spodnej nite. Podľa postupu pre navlečenie nite znovu správne B-19
navlečte niť.
Krytka cievky vrchnej nite nie je správne nasadená. Skontrolujte spôsob upevnenia krytky cievky
vrchnej nite a znova ju upevnite.

B-14

Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.

Vymeňte ihlu.

B-23

Niť nie je do stroja správne navlečená.

Podľa postupu pre navlečenie nite znovu správne B-19
navlečte niť.

Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.

Vymeňte ihlu.

B-23

Ihla nie je správne nainštalovaná.

Správne znovu nainštalujte ihlu.

B-23

Ihla je opotrebovaná / poškodená.

Vymeňte ihlu.

B-23

Pod stehovú doskou sa nahromadil prach
alebo chlpy.

Kefkou odstráňte prach alebo chlpy.

A-2

Odstránenie závad

Príznak

Žiadne stehy

Prenikavý zvuk pri
šitie

Ihla sa dotýka
stehovej dosky.

Ovládacie koleso sa
otáča pomaly.

Pravdepodobná príčina

Nápravné opatrenia

Referenčný
materiál

Vymeňte ihlu.

B-23

Cievka nie je správne nasadená.

Cievku opäť správne nasaďte.

B-17

Navlečenie vrchnej nite nie je správne.

Podľa postupu pre prevliekanie nite strojom
znova navlečte niť do stroja.

B-19

Vo dráhe sú zachytené kúsky nite.

Vyčistite dráhu puzdra cievky.

A-2

Navlečenie vrchnej nite nie je správne.

Podľa postupu pre prevliekanie nite strojom
znova navlečte niť do stroja.

B-19

Nepoužívate cievku spodnej nite navrhnutú
priamo pre tento stroj.

Nesprávne cievky nebudú fungovať správne.
Používajte len cievku navrhnutú priamo pre
tento stroj.

B-14

V puzdre cievky sú diery po ihle alebo
škrabance.

Vymeňte púzdro cievky spodnej nite, alebo sa
obráťte na svojho autorizovaného predajcu
Brother.

A-2

Upínacia skrutka ihly je uvoľnená.

Pevne utiahnite upínaciu skrutku ihly. Ak je
ihla ohnutá alebo tupá, vymeňte ju za novú.

B-23

Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.

Vymeňte ihlu.

B-23

Niť je zapletená do puzdra cievky.

Odstráňte zapletenú niť z puzdra cievky.
Puzdro cievky nainštalujte späť do správnej
polohy.

A-2

■ Po vyšívanie
Príznak

Napnutie nite nie je
správne.

Vyšívacie vzor nie je
správne vyšitý.

Pravdepodobná príčina

Nápravné opatrenia

Referenčný
materiál

Navlečenie vrchnej nite nie je správne.

Podľa postupu pre prevliekanie nite strojom
znova navlečte niť do stroja.

B-19

Cievka nie je správne nasadená.

Znova nasaďte cievku.

B-17

Pre zvolenú látku je použitá nevhodná ihla
alebo niť.

Skontrolujte informácie o ihle a nite, ktoré majú
byť použité.

B-23

Napnutie nite nie je nastavené správne.

Nastavte napnutie nite.

–

Spodná niť je nesprávne navinutá.

Použite správne navinutú cievku.

B-17

Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.

Vymeňte ihlu.

B-23

Nepoužívate cievku spodnej nite navrhnutú
priamo pre tento stroj.

Nesprávne cievky nebudú fungovať správne.
Používajte len cievku navrhnutú priamo pre
tento stroj.

B-14

Niť je skrútená.
a vytiahnite ju z puzdra cievky, atď.

Nožnicami a pod. Odstrihnite skrútenú niť

–

Napnutie nite nie je nastavené správne.

Nastavte napnutie nite.

–

Látka nebola správne vložená do rámčeka
(bola voľná, atď.).

Pokiaľ nie je látka v rámčeku napnutá, môže sa B-30
vzor zle vyšiť, alebo môže dôjsť k jeho
zmrštenie. Umiestnite látku do rámčeka správne.

Podkladový materiál nebol priložený.

Vždy použite podkladový materiál, hlavne sa
B-29
strečovými látkami, ľahkými látkami, látkami s
hrubým zvlnením, alebo s látkami, ktoré často
spôsobujú zmrštenie. Kvôli vhodnému podkladu
sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu
Brother.

V blízkosti stroja bol položený predmet, a sane
alebo vyšívacie rámček do neho počas šitia
narazil.

Pokiaľ rámček do niečoho pri vyšívaní narazí,
nebude vzor vyzerať dobre. neumiestňujte
žiadne predmety do miest, kde by do nich
mohol rámček pri šití naraziť.

B-28

Dodatok A-9

A
ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.

Odstránenie závad

Pravdepodobná príčina

Príznak

Vyšívacie vzor nie je
správne vyšitý.

Pri vyšívanie na
povrchu látky
vznikajú slučky.

Nápravné opatrenia

Referenčný
materiál

Látka mimo hrany rámčeka koliduje s vyšívacím
ramenom, takže sa vyšívací modul nemôže
pohybovať.

Znovu vložte látku do vyšívacieho rámčeka tak,
aby bola prečnievajúce látka mimo vyšívacie
rameno a otočte vzor o 180 stupňov.

B-30

Látka je príliš ťažká, takže sa vyšívací modul
nemôže voľne pohybovať.

Umiestnite veľkú silnú knihu, alebo podobný
objekt pod koniec ramena a mierne tak
podoprite a vyrovnajte ťažkú stranu.

–

Látka visí zo stola.

Ak látka visí zo stola počas vyšívanie,
nebude sa vyšívací modul voľne pohybovať.
Látku umiestnite tak, aby nevisela zo stola,
alebo ju držte, aby sa nezachytávali.

B-28

Látka je zaháknutie, alebo v niečom zachytená.

Zastavte stroj a umiestnite látku tak, aby sa
nemohla zachytiť alebo zaháknuť.

–

Vyšívacie rámček bol počas šitia vyňatý
(Napríklad bola znova usadená cievka). vyšívacie
pätka narazila alebo sa pohybovala pri vyberaní
alebo pripojovanie vyšívacieho rámčeka, alebo
sa vyšívací modul pohol.

Pokiaľ došlo k nárazu do vyšívacie pätky, alebo
došlo k pohybu vyšívacieho modulu pri šití,
prevedenie vzoru nebude presné. pri vyberaní
alebo opätovnom pripájaní vyšívacieho
rámčeka počas šitia buď opatrný.

B-33

Podkladový materiál nie je správne priložený,
napríklad je menšie, než vyšívací rámček.

Podkladový materiál správne priložte.

B-29

Napnutie nite nie je správne nastavené.

Nastavte napnutie nite.

–

Kombinácia puzdra cievky a spodnej nite nie je
správna.

Vymeňte puzdro cievky alebo spodnú niť tak,
aby bola použitá správna kombinácia.

B-28

Chybové hlásenie
Pokiaľ dôjde k chybným činnostiam, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie alebo odporúčania pre danú činnosť. postupujte
podľa zobrazených pokynov. Pokiaľ po zobrazení chybového hlásenia stlačíte tlačidlo
alebo vykonáte činnosť správne,
hlásenie zmizne.

Chybové hlásenie
1

Príčina / riešenie

Došlo k závade. Vypnite a znovu zapnite stroj.

Táto správa je zobrazená, pokiaľ dôjde k nejakej závade.

Konfiguráciu znakov nemožno zmeniť.

Táto správa je zobrazená, ak je znakov príliš veľa a konfigurácia
zakrivených znakov nie je možná.

Písmo nemožno zmeniť, pretože vybrané
písmo neobsahuje niektoré písmená.

Táto správa sa zobrazí, ak sa zmení font vyšívacieho vzoru znakov na
taký, ktorý neobsahuje znaky vo vzore použité.

Nepodarilo sa rozoznať dáta vybraného vzoru.
dáta môžu byť porušená. Vypnite a znovu zapnite
napájanie.

Táto správa sa zobrazí, keď sa pokúsite načítať dáta vzoru, ktoré nie sú
platné. Pretože príčinou môže byť čokoľvek z ďalej uvedeného, skontrolujte
dáta vzoru.
• Dáta vzoru sú poškodené.
• Dáta, ktoré ste sa pokúsili načítať, bola vytvorená
v návrhovom dátovom systému iného výrobcu.
Vypnite stroj a potom ho znova zapnite pre návrat do jeho normálneho stavu.

Skontrolujte a znova navlečte hornú niť.

Táto správa sa zobrazí, keď sa pretrhne alebo nie je správne navlečená vrchná
niť, a je stlačené tlačidlo "Štart / Stop", atď.

Objem dát je pre tento vzor príliš veľký.

Táto správa sa zobrazí, keď vami upravený vzor zaberá príliš veľa pamäti,
alebo keď editujete príliš veľa vzorov pre kapacitu pamäte.

Sklopte páčku prítlačné pätky.

Táto správa sa zobrazí po stlačení tlačidla "Zdvíhač prítlačné pätky", keď je
páčka prítlačnej pätky zdvihnutá / ihla je spustená.

8

Nedostatok voľnej pamäte pre uloženie.

Táto správa sa zobrazí, keď je pamäť plná a vzor nemožno uložiť.

9

Nedostatok voľnej pamäte pre uloženie vzoru.
Zmazať ďalší vzor?

Táto správa sa zobrazí, keď je pamäť plná a vzor nemožno uložiť.

3

4

5
6
7

A-10

Odstránenie závad

Chybové hlásenie

10

Opravdu chcete vyvolat a obnovit předchozí
paměť?

Príčina/ riešenie
Tato zpráva se zobrazí, když dojde k vypnutí stroje během vyšívání a jeho
opětovném zapnutí.
Stiskněte
pro návrat stroje do stavu (poloha vzoru a počet stehů), v
jakém byl při vypnutí.

Vzor zasahuje mimo vyšívací rám.

Tato zpráva se zobrazí, když se změní, například otočí, vyšívací vzor znaků,
takže již nepasuje do vyšívacího rámečku.

Vzor zasahuje mimo vyšívací rám. Nepřidávejte
další znaky.

Tato zpráva se zobrazí, když se vyšívací vzor znaků změní přidáním posunu
řádků tak, že již nepasuje do vyšívacího rámečku.

13

Vzor zasahuje mimo vyšívací rám. Tuto funkci nelze
nyní použít.

Tato zpráva se zobrazí, po změně velikosti vyšívacího vzoru znaků nebo
přepnutí mezi zápisem vertikálně/horizontálně, což má ten důsledek, že je
pro vyšívací rámeček příliš velký.

14

Doporučujeme provést pravidelnou údržbu.

Tato zpráva se zobrazí, pokud stroj potřebuje údržbu. (strana A-3)

Vybrané pole vzoru zasahuje mimo vyšívací rám.

Tato zpráva se zobrazí, když je zvolený vyšívací vzor větší, než extra velký
vyšívací rámeček. Snižte velikost vzoru, nebo zvolte jiný vzor.
Tato zpráva se zobrazí, pokud je zvolený vyšívací vzor větší, než zvoleny
vyšívací rámeček, když je „Identifik. náhled vyšívacího rámu“ nastaveno na
„ON“.

16

Cívka je téměř prázdná.

Tato zpráva se zobrazí, když dochází spodní nit.

17

Bylo aktivováno bezpečnostní zařízení navíječe
cívky. Je nit zamotaná?

Tato zpráva se zobrazí, když se cívka navíjí a motor se zasekne kvůli
zamotání nitě, apod.

11
12

15

18

19

Tato zpráva se zobrazí, než se dá vyšívací modul do pohybu.

pohybovat. Držte ruce atd. v dostatečné
vzdálenosti od jezdce.
Zásobníky jsou plné. Odstraňte vzor.
Bylo aktivováno bezpečnostní zařízení. Je

20

Tato zpráva se zobrazí, když je paměť plná a je nutné smazat nějaký vzor.
Tato zpráva se zobrazí, když se motor zasekne kvůli zamotání nitě nebo z
jiných důvodů, které souvisí s podáváním nitě.

nit zamotaná? Je jehla ohnutá?
21

Médium USB bylo změněno. Neměňte médium
USB ve chvíli, kdy probíhá jeho čtení.

Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte vybrat vzor po výměně USB disku,
na který byl vzor uložen.

22

Součástí je také vzor, který nelze uložit na paměťové
zařízení USB. Uložte vzor do paměti stroje.

V závislosti na vzoru, nemusí být možné ho uložit na USB disk.

Tento vzor nelze použít.

Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte načíst vzor, které nelze na tomto
stroji použít.

24

Toto médium USB nelze použít.

Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte použít nekompatibilní médium.

25

Chyba média USB

Tato zpráva se zobrazí, pokud dojde k chybě s USB diskem.

Není načteno médium USB. Načtěte médium USB.

Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte vyvolat nebo uložit vzor bez
připojeného USB disku.

F**

Pokud se během šití na LCD displeji zobrazí chybové hlášení „F**“, může mít
stroj závadu. Obraťte se na svého autorizovaného prodejce nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko Brother.

23

26

27

Dodatok
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ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Jezdec vyšívací jednotky se bude

A

Špecifikácie

Špecifikácie
■ Vyšívací stroj
Položka
Rozmery stroja

Špecifikácie
Približne 480 mm (š) x 300 mm (v) × 249,4 mm (h)
(Približne 18 7/8 palca (š) × 11 7/8 palca (v) x 9 7/8 palca (h))

Hmotnosť stroja

Približne 8,6 kg (cca 18,9 lb)

Rýchlosť vyšívanie

70 až 850 stehov za minútu

Ihly

Ihly pre domáce šijacie stroje (HA × 130)

■ Vyšívacie modul
Položka

Špecifikácie

Rozmery vyšívacieho modulu

Približne 458 mm (š) × 131,8 mm (v) × 420,7 mm (h)
(Približne 18 palcov (š) x 5 1/4 palca (v) × 16 1/2 palca (h))

Rozmery stroja s pripojeným vyšívacím
modulom

Približne 693 mm (š) x 300 mm (v) × 420,8 mm (h)
(Približne 27 1/4 palca (š) × 11 7/8 palca (v) × 16 1/2 palca (h))

Hmotnosť vyšívacieho modulu

Približne 3,5 kg (cca 7,7 lb)

* Pamätajte prosím, že niektoré špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

A-12

Aktualizácia softvéru vášho stroja prostredníctvom USB disku

Aktualizácia softvéru vášho stroja prostredníctvom USB disku
Pre aktualizácie softvéru vášho stroja môžete použiť USB
disk.
Keď je na našich stránkach na
"http://support.brother.com/" k dispozícii aktualizácia
programu, stiahnite si prosím zo stránok súbor (y) podľa
pokynov na stránkach a ďalej uvedených pokynov.

Poznámka
• Ak použijete pri aktualizácii softvéru USB disk,
takže než začnete s aktualizáciou, overte, že na
USB disku nie sú žiadne iné dáta, ako súbory s
aktualizácií.
• Súbor s aktualizáciou možné načítať z USB disku
akejkoľvek veľkosti.
• Počkajte niekoľko sekúnd, než stroj rozozná
pripojenie disku.

Doplnkové informácie
• Pri inovácii softvéru nedochádza k zmazaniu
uložených vyšívacích vzorov.
Zapnite stroj a pritom stlačte a držte (

tlačidlo

c

Stlačte tlačidlo

.

→ Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

A

Poznámka
• Ak sa vyskytne chyba, zobrazí sa textová chybová
správa. Teraz vypnite stroj a potom spustite postup
znovu od kroku 1.
d aktualizácia dokončená.

Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, je

→ Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
e stroj znova zapnite.

Po vypnutí stroja vyberte USB disk a potom

b mal obsahovať len súbor aktualizácie.

Zasuňte USB disk do USB portu na stroji. Disk by

1 USB port
2 USB disk

Dodatok

A-13

ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV

a zdvíhače prítlačné pätky).

Poznámka
• Pri použití USB disku s indikáciou prístupu začne
indikátor blikať po zasunutí disku do vášho
stroja, a rozpoznanie disku môže trvať 5 až 6
sekúnd. (Čas závisí na USB disku.)

Register
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A
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Navliekanie ihly ........................................................................ B-21
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Cievka vrchnej nite ................................................................... B-19

Odstránenie závad ...................................................................... A-6
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