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ЧАСТИНА 1 ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ
1.1 Огляд системи
Дякуємо за користування комп’ютеризованою системою управління вишивальною
машиною нашої компанії!
Система сумісна з різноманітними вишивальними машинами і задовольняє різні
потреби вишивання. Має хороші результати при роботі з тонкими тканинами, грубими
тканинами і трьохвимірною вишивкою!
Сучасна технологія управління DSP забезпечує швидшу роботу. Крім того, система
має зручний інтерфейс «людина-машина», що значно збільшує продуктивність.
Система управління має плавну криву швидкості, що забезпечує стабільнішу роботу
машинки. На додаток, машинка працює тихіше і служить довше!
Перед початком використання машинки уважно ознайомтеся з інструкцією для
правильного користування системою.
Будь ласка, зберігайте інструкцію належним чином для легкого доступу до
інформації.
Через різноманітність конфігурацій не всі машинки мають специфічні функції,
перераховані в інструкції.

1.2 Правила техніки безпеки
Обслуговування та введення в експлуатацію системи енергопостачання повинен
проводити

професійний

персонал

для

запобігання

зниженню

продуктивності

обладнання, аварійним ситуаціям, шкоді здоров’ю чи майну.
Деякі частини корпуса можуть бути під високою напругою. Після підключення
енергопостачання не відкривайте корпус, щоб уникнути травм.
Будь ласка, проводьте заміну захисної трубки строго згідно з вимогами в описанні
продукту в цілях особистої безпеки та безпеки майна.
Вимикач електропостачання продукту обладнаний системою захисту від перепадів
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напруги. Якщо спрацював запобіжник, його потрібно вимкнути через 3 хвилини.
Будь ласка, не складайте сміття довкола будки управління. Під час експлуатації
регулярно прибирайте поверхню будки управління та витирайте пил для забезпечення
хорошої провітрюваності та теплопровідності системи.
Не змінюйте продукт без згоди компанії. В іншому випадку компанія не несе
відповідальності за наслідки!
Увага
Якщо необхідно відкрити корпус, торкатися деталей електрошафи можна тільки під
наглядом професійних працівників через 5 хвилин.
Заборонено
Під час роботи заборонено торкатися будь-яких рухомих частин чи відкривати
контрольне обладнання. Це може спричинити травми чи викликати неправильне
функціонування машинки.
Заборонено використовувати електричне обладнання у вологому чи пильному
робочому середовищі, середовищі з корозійними, займистими чи вибухонебезпечними
газами. Це може спричинити ураження струмом чи пожежу.

1.3 Робоче середовище
Хороша провітрюваність, здорове середовище, менше пилу;
Температура робочого середовища: 5-40 °;
Відносна вологість робочого середовища: 30% -90% без конденсату.

1.4 Система енергопостачання та заземлення
Електронна система контролю має такі показники:
Однофазний змінний струм 100-220В/50-60Гц
Відповідно до різних конфігурацій машинок, споживання енергії становить від 0,1
– 0,4 кВатт.
Для уникнення ураження струмом та пожеж під час роботи з електричним
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обладнанням через витікання струму чи перевантаження електромережі,
пошкодження

ізоляції

та

інші

причини

проведіть

надійне

заземлення

електричного регулятора.
Опір заземлення не повинен перевищувати 100 Ом, довжина провідника має бути
меншою, ніж 20 м, а поперечний переріз провідника має бути більшим, ніж 1,0 мм2

1.5 Ознайомлення з робочою панеллю та функціями кнопок
1.5-1 Ознайомлення з функціями кнопок

Кнопка ручної обрізки: Проведіть ручну обрізку у режимі роботи та режимі
підготовки.

Кнопка виставлення валу у робоче положення: Натисніть кнопку, щоб повернути
вал в робоче положення на 100 градусів.

1.5-2 Опис іконок сенсорних кнопок

Кнопка вибору: Використовується для зміни швидкості пересування рами.
Кнопки «Вверх», «Вниз», «Вліво» та «Вправо»: Переміщають
п’яльця по схемі вишивання у режимі підготовки.
Кнопка швидкості вишивки: Кнопка «-» для сповільнення та кнопка
«+» для пришвидшення.
Налаштування вихідної точки та проходження по контору узору.
Кнопка нуля
Кнопка контрольної точки
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Перемикач режиму роботи (автоматична заміна кольору, автоматичний початок
вишивання)

Кнопка ручної зміни кольору, зліва зображено поточне розміщення голки, а
справа – кут валу машини.

Кнопка налаштування зміни кольору, зліва зображено колір поточного голковода і
додаткові налаштування, а справа – наступний голковід і додаткові налаштування.

Перемикач вишивання/переміщення по стібках.

Перемикач статусу вишивання.
Кнопка повернення у точку зупинки.
Кнопка «Назад»
Вибір узору вишивки і збереження схеми вишивання (вишивальної програми)
Вибір необхідних параметрів узорів. Можна використовувати тільки в режимі
підготовки до вишивання.
Комплексне налаштування
Налаштування параметрів вишивання
З’єднання з мережею

Відсутність з’єднання з мережею

AX/AY: Показати координати відносного нуля схеми вишивання.
PX/PY: Показати координати абсолютного початку схеми вишивання.

1.5-3 Ознайомлення з функціями
Система має зручний режим роботи. Проста в користуванні. Має розширені функції.
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Має покращене функціонування і високу ефективність.
Завдяки багатомовності змінювати мову операційної система можна в будь-який час
залежно від потреб користувача.
Завдяки великому об’єму пам’яті система може зберігати 20 мільйонів стібків та
більш ніж 200 схем вишивання.
Ряд шляхів збереження схеми вишивання, таких як мобільний USB-диск і мережа
(необхідне програмне забезпечення для ПК), забезпечує зручність вибору та
використання схем.
Система підтримує різноманітні формати файлів схем вишивання і розпізнає Tajima
DST та Barudan DSB та ін.
Функція налаштування параметрів дозволяє встановити параметри відповідно до
потреб з метою забезпечення необхідної функціональності системи управління.
Функція

автоматичного

відновлення

вишивання

у

випадку

перебоїв

енергопостачання дозволяє відновити кілька попередніх стібків і автоматично
продовжити вишивання після раптових перебоїв енергопостачання без зміщення схеми
вишивання і складного вирівнювання.
Функція самодіагностики обладнання дозволяє визначити стан електричного
обладнання для зручного налаштування та обслуговування.
Функція налаштування позиції зупинки шпульки дозволяє користувачеві вибрати
параметри відповідно до вишивальної машинки для точності позиції зупинки.
Функція автоматичного збереження параметрів вишивальної картки дозволяє
автоматично зберігати встановлені параметри чи інші необхідні дані про схему
вишивання, в тому числі зміну кольору, нуль, контрольну точку, параметри вишивання,
повтор та іншу інформацію, для зручного використання однієї і тієї ж схеми вишивання.
Функція зміщення аплікації дозволяє обрати будь-які налаштування зміни кольору і
винести аплікацію за рамки для зручного виконання аплікації.
Функція точного розміщення вишивки дозволяє уникнути будь-яких неточностей.
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Частина 2 Операція збереження схеми вишивання
Призначення операції збереження схеми вишивання – зберегти вишивальний
дизайн (схему) на USB-диск. Її можна провести в режимі підготовки до вишивання і в
режимі вишивання.
Збереження схеми вишивання – означає збереження файлів із зовнішніх носіїв у
системній пам’яті для зручного вибору вишивки. Якщо в пам’яті немає жодної схеми
вишивання, повідомлення про це буде виведене в інтерфейсі після запуску системи.
Система підтримує формати Tajima DST та Barudan DSB файлів вишивальних
карток.
Для збереження схеми вишивання вставте USB-диск у USB порт, а потім
дотримуйтеся вказівок операційної панелі.

2.1 Збереження схеми вишивання з USB-диску в пам’яті
машини.
Після встановлення USB-диску

натисніть клавішу

для входу в меню

управління схемою вишивання. Відкриється зміст USB диску, як на рисунку.
Після виклику меню схеми вишивання натисніть клавішу
меню USB-диску.

10
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Клацніть на схемі вишивання, яку потрібно зберегти. Доступне одночасне
збереження кількох схем (необхідне програмне забезпечення). Натисніть клавішу
для попереднього перегляду поточного обраного файлу. Справа зображені
поточні кількість стібків, колір, розмір та інша необхідна інформація та ескізи.
Натисніть клавішу

для збереження в пам’яті. Автоматично відкривається

вікно об’єму пам’яті та швидкості збереження. Після завершення збереження система
автоматично повертається на USB-диск, і можна продовжувати збереження.
Якщо відкривається підкаталог USB-диску, натисніть клавішу

, щоб

повернутися на попередній екран.

Натисніть клавішу

, щоб повернутися до головного меню.

2.2 Видалення схеми вишивання з USB-диску
На USB-диску
клавішу

клацніть схему вишивання, яку потрібно видалити. Натисніть
для видалення.
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Частина 3 Керування схемою вишивання
В головному меню натисніть клавішу

для входу в меню керування схемами

вишивання, як на рисунку:
Якщо відкривається меню USB-диску, натисніть клавішу

для входу в меню

керування схемами вишивання у пам’яті машини.

3.1 Вибір схеми вишивання.
Клацніть на схемі вишивання. Поточні кількість стібків, колір, розмір та інша
необхідна інформація та ескіз виведені праворуч. Натисніть клавішу

для

автоматичного переходу до меню налаштування параметрів схеми вишивання.
Якщо увімкнено режим вишивання, обрати схему вишивання неможливо; на екрані
з’являться відповідні підказки.

Натисніть клавішу

12
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3.2 Видалення одної схеми вишивання
В меню керування схемами вишивання натисніть клавішу

для вибору

операції видалення.

3.2 Збереження схеми вишивання на USB-диску з пам’яті
машини
В меню керування схемами вишивання оберіть необхідну схему. Натисніть клавішу
для збереження на USB-диску.
Верхнє число

означає поточну сторінку, а нижнє число означає

загальну кількість сторінок поточної схеми вишивання. Використовуйте ліву та праву
кнопки для гортання сторінок. Номер поточної сторінки не може бути вищим за
загальну кількість сторінок поточної схеми вишивання.
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Частина 4 Вишивальна картка
4.1 Вибір режиму вишивання
Система має 3 режими вишивання: режим підготовки, режим роботи і режим
проходження вишивки. Може виникнути необхідність змінити режим за допомогою
клавіш інтерфейсу.

Режим підготовки

В режимі підготовки натисніть клавішу
режиму вишивання». Натисніть клавішу
Рис. внизу.
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Режим роботи

В режимі роботи натисніть клавішу
роботи». Натисніть клавішу

. Відкриється вікно «Вийти з режиму

, щоб перейти до режиму підготовки.

4.2 Режим підготовки
В режимі підготовки можна виконати оберт валу машини, обрізку, пересування
п’ялець, ручну заміну кольору, налаштувати параметри схеми вишивання, обрати
схему вишивання та ін.

4.2-1 Налаштування параметрів схеми вишивання

В режимі підготовки натисніть клавішу

та налаштуйте параметри схеми

вишивання, як на Рис. внизу
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Задайте необхідні значення. Після цього натисніть клавішу
зберегти налаштування. Натисніть клавішу

, щоб

, щоб повернутися до головного

меню.
Опис діапазону параметрів:
Напрямки обертання малюнку: всього 8, а саме 0° (за замовчуванням), 90°, 180°,
270°, 0° дзеркально, 90° дзеркально, 180° дзеркально і 270° дзеркально
Кут обертання: 0-89° (кут залежить від напрямку обертання)
X/Y збільшення по осях: 50%-200%
X/Y розмноження малюнку: 1-99
X/Y відстань між малюнками розмноження: 0-±999.9mm
Значення при введенні чисел дорівнює 0,1 мм, тобто, щоб задати значення 100 мм,
потрібно набрати 1000.
X/Y компенсація (атласний стібок): 0-±0.3

4.2-2 Перемикач п’ялець
В меню налаштування параметрів схеми вишивання натисніть поле введення на
, щоб обрати п’яльця, як на Рис. внизу.
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Оберіть поточний тип п’ялець. Після того, як обрано пристрій для вишивання на
кепках або п’яльця A-G, машина буде автоматично шукати нульову точку і зупиняться в
центрі обраних п’ялець. Під час вишивання неможливий вихід машини за межі
обраного розміру п’ялець. Будь ласка, слідкуйте за рухами п’ялець.
Див. Налаштування п’ялець в блоці вишивання на кепках і п’ялець A-G.
При виборі п’ялець

“Other” центр шукатися не буде. Область вишивання також

можна підтвердити в налаштуваннях запрограмованих обмежень (Див. Налаштування
запрограмованих обмежень для детальної інформації).
Викличте меню п’ялець і автоматично поверніться в режим підготовки. Якщо не
вибрано тип п’ялець, система продовжуватиме використовувати попередній тип п’ялець
автоматично.
Після обрання рамки для вишивання на кепках, поточна схема вишивання
автоматично повернеться на 180°, причому інші п’яльця залишаться незмінними.

4.3 Режим роботи
В режимі роботи можна налаштувати нуль (вихідну початкову точку) схеми
вишивання, повернутися до нуля схеми вишивання, повернутися на контрольну точку,
повернутися у точку зупинки, налаштувати послідовність зміни кольорів, поворот валу
машини, ручну обрізку, змінити режим роботи, перемикати способи вишивання,
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перевірити контур схеми вишивання і область вишивання і повернутися до точки
вишивання у випадку перебоїв енергопостачання.

4.3-1 Налаштування нуля (вихідної початкової точки) схеми
вишивання
В режимі роботи перемістіть п’яльця на необхідний нуль (вихідну точку) схеми
вишивання. Натисніть клавішу

для налаштування нуля. П’яльця пройдуть по

максимальній області схеми вишивання. Якщо місця недостатньо, нуль (вихідна точка)
змінюється автоматично. Після зміни з’являється повідомлення про помилку, якщо
місця все-таки недостатньо. Після встановлення нуля (вихідної точки) координати
AX/AY очищено.
Якщо поточна схема вишивання знаходиться в процесі вишивання, з’явиться вікно
з підказкою. Дотримуйтеся вказівок.

4.3-2 Налаштування контрольної точки (найвищої точки центру
п’ялець)
Контрольна точка потрібна для зручного переміщення матеріалу вишивки, зміни
п’ялець, розміщення аплікації.
В «Інших параметрах» «Параметрів вишивки» оберіть «Автоматичне зміщення
п’ялець» і натисніть «Так». Після правильного налаштування п’яльця будуть
повертатися на нуль схеми вишивання, щоб почати вишивання, після кожного запуску.
Після завершення вишивання п’яльця зупиняються на контрольній точці.
Контрольна точка п’ялець залежить від розмірів п’ялець і автоматично зсувається
на найвищу точку поточних обраних п’ялець.

4.3-3 Повернення на нуль (вихідну точку)
Під час вишивання при необхідності можна повернутися на нуль для повторного
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запуску вишивання.
Натисніть клавішу

; з’явиться запит «Припинити вишивання і повернутися

на нуль?» Натисніть клавішу

, і п’яльця перемістяться на нуль схеми

вишивання і зупиниться. Координати AX/AY очищено.

4.3-4 Рух п’ялець назад і вперед
Під час вишивання можна повернутися до контрольної точки.
Натисніть клавішу

один раз, і п’яльця перемістяться до контрольної точки і

зупиняться. Знову натисніть клавішу, і п’яльця перемістяться на точку зупинки і
зупиняться, після чого можна продовжити вишивання.

4.3-5 Повернення на точку зупинки (кінцева точка вишивки)
Під час вишивання після ручного переміщення п’ялець при необхідності можна
повернутися до позиції зупинки вишивальної машини.
Натисніть клавішу

, щоб перейти на точку зупинки. Після натискання клавіші

п’яльця автоматично пересуваються на задану вручну позицію із зсуванням рамки і
зупиняються.

4.3-6 Налаштування зміни кольорів
Налаштування зміни кольорів охоплюють налаштування послідовностей зміни
кольорів і зміну голководів.

У робочому меню натисніть клавішу

, щоб перейти до меню зміни кольорів.

Система за замовчуванням переходить до команди зміни кольорів, як на Рис. внизу.
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4.3-6-1 Налаштування послідовностей зміни кольорів
В меню налаштування послідовностей зміни кольорів натисніть клавішу з номером
для переходу до налаштувань послідовностей зміни кольорів. Змінюйте кольори від 1
до 200 разів з першої сторінки (система підтримує макс. 200 послідовностей зміни
кольорів). Після відкривання меню, курсор автоматично розміщується в останній
позиції голки. Натисніть клавішу з номером і введіть відповідний номер голковода для
поточної послідовності зміни кольорів. Курсор автоматично переміститься до
наступного кольору.
Під час налаштування у разі виникнення помилки номеру поточного голковода,
натисніть обраний номер для повторного введення.
Якщо

послідовність

зміни

кольорів

не

налаштовано,

для

вишивання

використовується поточний голковід.
Якщо кількість змін кольорів не дорівнює максимальній кількості змін кольорів
поточної схеми вишивання, використовуйте поточну кількість змін кольорів для
використання циклічної послідовності.
Верхнє число означає

номер поточної сторінки, а нижнє число

означає максимальну кількість сторінок поточної схеми вишивання. За допомогою лівої
і правої кнопки можна перегортати сторінки. Максимальна кількість перегортань
сторінок не може перевищувати максимальну кількість сторінок поточної схеми
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вишивання.

4.3-6-2

Контрольна

точка

аплікації,

вишивання

на

малій

швидкості і зміна голковода
Якщо певна послідовність зміни кольорів, в якій розміщений курсор, вимагає
зміщення п’ялець (аплікації) на кінець вишивки, натисніть клавішу

один

раз, щоб відкрилося вікно із введенням No. голковода і «F» поруч з номером поточного
голковода. Щоб відмінити налаштування зміщення п’ялець, ще раз натисніть клавішу
.
Якщо певна послідовність зміни кольорів, в якій розміщений курсор, вимагає
зниження швидкості вишивання на кінці вишивання (мала швидкість встановлюється за
допомогою команди «Мала швидкість вишивання» у «Параметрах швидкості»
параметрів вишивання), натисніть клавішу

один раз,

щоб відкрилося

вікно із введенням No. голковода і «F» поруч з номером поточного голковода. Щоб
відмінити налаштування малої швидкості вишивання, знову натисніть клавішу
.
Якщо необхідно змінити всі послідовності зміни кольорів голковода, після
натискання клавіші

клацніть необхідний голковід; буде обрано всі ідентичні

голководи. Замініть значення голководів відповідно до потреб. Натисніть клавішу
знову, щоб вийти з опції заміни.
Після завершення налаштування натисніть клавішу

для збереження

поточних налаштувань.

4.3-6-3 Вишивання блискітками (паєтками)
Якщо поточна послідовність зміни кольорів – це вишивання блискітками, натисніть
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, щоб використовувати довільний дизайн блискіток (необхідне

налаштування механічної частини). Якщо поточна послідовність зміни кольорів – не
для блискіток, натисніть цю клавішу, щоб вийти з операції.
Після запуску меню налаштувань

висвітлиться максимальна

кількість блискіток поточної зміни кольорів. Оберіть метод нанесення: A/B/AB
відповідно до потреб. Тло обраного показника змінює кольори. Введіть поточний
вихідний номер у полі введення після опції. Можна використовувати макс. 9 видів
комбінацій.
Якщо повністю не встановлено кількість блискіток, різницю буде виведено за
допомогою автоматичної циклічної роботи відповідно до поточних налаштувань
послідовностей.
Розмір блискітки A/B визначається параметрами вишивання.
Максимальний діаметр блискітки машинки не може перевищувати розмір
блискітки схеми вишивання.

4.3-7 Вибір режиму роботи

В меню режиму роботи натисніть клавішу

, щоб змінити режим роботи.

Одним натисканням змінюється один режим (зміна по колу); разом з тим змінюється і

набір клавіш. Режими роботи охоплюють по порядку

кольору і автоматичного обрізки,

обрізки і
В

режим автоматичної зміни

режим автоматичної зміни кольору і ручної

режим ручної зміни кольору і ручної обрізки.
режимі

ручної

зміни

кольорів

і

ручного

піднімання

налаштування

послідовностей зміни кольорів недоступні.
Після вимикання та повторного вмикання режим роботи залишається незмінним.
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4.3-8 Перемикання між режимами вишивання
Головне завдання перемикання між режимами вишивання – операція компенсації.
Користувач може перемістити голку у потрібну точку завдяки вишиванню «у повітрі».

В меню режиму роботи натисніть клавішу

для зміни режиму вишивання.

Одним натисканням клавіші перемикається один режим; разом з тим змінюється набір

клавіш. Режими вишивання по порядку охоплюють

холостий хід на малій швидкості,

нормальне вишивання,

холостий хід на великій швидкості і

скидання в заданій позиції.

Холостий хід на малій швидкості:
В режимі зупинки один раз натисніть клавішу зупинки (холостий хід вперед на
малій швидкості), і шпулька перестане рухатися. П’яльця переміщаються вперед вздовж
стібків. Знову натисніть клавішу зупинки і припиніть

хід вперед на малій швидкості.

В режимі зупинки натисніть кнопку зупинки (холостий хід назад на малій
швидкості), і шпулька перестане рухатися. П’яльця перемістяться назад вздовж стібків.
Знову натисніть кнопку зупинки і припиніть хід назад на малій швидкості.

Холостий хід на високій швидкості:
В режимі зупинки натисніть кнопку пуску (холостий хід вперед на високій
швидкості) один раз, і шпулька та п’яльця зупиняться. Стібки збільшаться. Знову
натисніть клавішу зупинки, і п’яльця перемістяться вперед безпосередньо в потрібну
позицію.
В режимі зупинки натисніть клавішу зупинки (холостий хід назад на великій
швидкості) один раз, і шпулька та п’яльця перестануть рухатися. Стібки зменшаться.
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Знову натисніть кнопку зупинки, і лапка переміститься назад безпосередньо в потрібну
позицію.

Скидання в заданій позиції:
В режимі зупинки для відкривання меню скидання в заданій позиції натисніть
клавішу справа.
додавання визначених стібків: Після натискання клавіші на екрані
з’являється вікно з цифрами. Натисніть клавішу з цифрою, щоб ввести необхідну
кількість стібків. Натисніть клавішу

, і п’яльця автоматично перемістяться до

заданих стібків і зупиняться
скидання визначених стібків:

Після натискання клавіші з’явиться вікно з

цифрами. Користуйтеся клавішами з цифрами, щоб ввести необхідну кількість стібків
Натисніть клавішу

, і п’яльця автоматично перемістяться до заданих стібків і

зупиняться.
Вперед на один колір: Після натискання клавіші п’яльця пересуваються на
місце початку наступного кольору і автоматично зупиняються.
Назад на один колір: Після натискання клавіші п’яльця пересуваються на
місце початку попереднього кольору і автоматично зупиняються.

4.3-9 Операція контуру схеми вишивання
Після налаштування нуля схеми вишивання при необхідності можна задати контур
схеми вишивання у вигляді холостих стібків чи у вигляді вишивки.
Операцію можна виконати тільки після налаштування нуля схеми вишивання і до
опускання голковода. Після опускання голковода операція недоступна.
Контур схеми вишивання холостими стібками
Після налаштування вихідної точки і знаходження контуру схеми вишивання
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, і п’яльця почнуть вхолосту пересуватися від вихідної точки

по контуру (точна область вишивки). Після завершення холостого пересування вони
автоматично повернуться на вихідну позицію.

Контур схеми вишивання у вигляді вишивки
Після налаштування вихідної точки і знаходження контуру схеми вишивання
натисніть клавішу

, і п’яльця почнуть вишивати контур від вихідної точки по

периметру всього узору. Після завершення вишивання вони автоматично повернуться у
вихідну точку.

4.3-10 Операція повернення у точку вишивання при перебоях
енергопостачання
Операція призначена для раптових перебоїв енергопостачання, коли п’яльця
заблоковані. Операцію можна виконати після відновлення енергопостачання.
При «Іншому» типі п’ялець операція доступна, тільки якщо абсолютний нуль
руху п’ялець знайдено до початку вишивання.
В режимі роботи натисніть клавішу
Натисніть клавішу

, щоб відкрити командне меню машинки.

, і з’явиться повідомлення «Натисніть ОК, щоб почати

шукати абсолютний нуль». Натисніть клавішу

, щоб почати шукати

абсолютний нуль. Після цього п’яльця перемістяться на позицію вишивання до
перебоїв енергопостачання і зупиняться. Опустіть голковід і продовжуйте вишивати.

4.4 Режим проходження вишивки вишивання
В режимі проходження вишивки вишивання доступні тільки налаштування
поштвовхового запуску шпульки.
Натисніть клавішу

для сповільнення чи пришвидшення шпульки.
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, щоб обрати поштовхів запуск шпульки.

4.5 Операція опускання голковода
Після завершення налаштування різноманітних необхідних параметрів можна
почати вишивання, натиснувши клавішу пуску.
Зупинка в режимі схеми вишивання: натисніть клавішу пуску один раз, щоб
почати вишивати. Натисніть клавішу зупинки один раз, щоб зробити стібки у
зворотному напрямку.
Зворотні стібки в режимі схеми вишивання: Натисніть клавішу зупинки один
раз, щоб зупинити вишивання в зворотному напрямку.
В режимі проходження вишивки схеми вишивання: Натисніть клавішу пуску
більше, ніж 3 рази, і швидкість шпульки зменшиться до мінімальної. Натисніть кнопку
зупинки один раз, щоб припинити вишивання.

4.6 Управління комутацією і індикатори головки машинки
для блискіток
При вишиванні блискіток необхідно налаштувати параметри «Голковід для
блискіток» відповідно до механічно встановленого голковода («Вимк., Зліва, Справа» та
«Зліва і Справа»). Тип блискіток – «Мотор».
Для

налаштування

напрямку

обертання

мотору

можна

використовувати

багатопозиційний перемикач. Якщо мотор обертається в зворотному напрямку.
натисніть 3-ю цифру багатопозиційного перемикача SW1/SW2 для налаштування.
Можна обрати розміщення ходової частини на лівій чи правій головці машинки.
наберіть 4-у цифру багатопозиційного перемикача SW1/SW2 для перемикання.
Напрямок «Увімк.» (0) відповідає лівій головці машинки, а напрямок «Вимк.» (1)
відповідає правій головці.
Розмір блискіток та швидкість піднімання налаштовуються у параметрах
вишивання.
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Коли перемикач головки машинки для блискіток знаходиться у верхній позиції, і
індикатор показує «Вимк.», ходова частина вимкнена.
Коли перемикач знаходиться в середній позиції, верхній індикатор світиться
зеленим перед початком вишивання. Ходова частина знаходиться у верхній позиції і
очікує автоматичного контролю. Після початку вишивання блискітками ходова частина
автоматично опускається і засвічується зелений нижній індикатор. Верхній і нижній
індикатори увімкнені.
При підніманні перемикача із нижньої позиції у середню, верхній індикатор
вимкнений, нижній індикатор світиться зеленим, а ходова частина знаходиться у
нижній позиції. Один раз натисніть червону кнопку багатопозиційного перемикача і
один раз запустіть мотори.
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Частина 5 Пересування п’ялець для створення схеми
вишивання
Призначення функції – зручне розміщення матеріалу для вишивання.
В меню вибору схеми вишивання натисніть клавішу

для переходу в

головне меню. Виконайте команду збирання відповідно до вказівок.
Створення шва схеми вишивання:
(використовується за замовчуванням).

вишивання суцільним швом
вишивання штрихом.

Користуйтеся клавішами

, щоб перемістити п’яльця в

наступну позицію. Натисніть клавішу

. Під час виконання операції може

знадобитися перехід у вигляді штрихів через велику відстань. Перед пересуванням
п’ялець натисніть клавішу

один раз, щоб обрати штрихи. Після пересування

п’ялець натисніть клавішу

. Повторюйте ці кроки до завершення операції.

Натисніть клавішу

для збереження.

У пам’яті автоматично створюється схема вишивання No. для подальшого експорту
та використання.
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Частина 6 Літери для створення схеми вишивання
В командному меню машинки натисніть клавішу

для входу в буквенне

меню, як на Рис. внизу:

Користуйтеся клавішами з необхідними літерами та символами. Натисніть клавішу
для перемикання між малими та великими літерами. Натисніть клавішу
для видалення літер. Після завершення введення натисніть клавішу

для

переходу до меню налаштувань (операцію не можна продовжити, якщо вишивку не
витягнуто), як на Рис. внизу.
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Налаштування параметрів, пов’язаних з літерами. Після завершення налаштування
натисніть клавішу внизу, щоб обрати необхідний тип літер (5 типів). Натисніть
клавішу

для створення послідовності літер. В лівому верхньому куті

показана створена схема вишивання. Натисніть клавішу
схеми вишивання в пам’яті.
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Частина 7 Ручна зміна кольорів

В меню роботи чи підготовки натисніть клавішу

, щоб обрати операцію

ручної зміни кольорів. На екрані з’явиться вікно з цифрами. Користуйтеся клавішами,
щоб обрати необхідний голковід.
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Частина 8 Ручна обрізка
Як під час підготовки до вишивання, так і в режимі роботи можна обрізати тканину.

натисніть клавішу
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Частина 9 Операція нуля п’ялець
Операція нуля п’ялець охоплює ручне налаштування нуля, знаходження
абсолютного нуля і налаштування запрограмованих обмежень.
В командному меню машинки натисніть клавішу

, щоб викликати меню

операції нуля, як на Рис. внизу.

9.1 Ручне налаштування нуля п’ялець
В меню нуля п’ялець натисніть клавішу

, щоб обрати операцію. На екрані
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з’явиться вікно «Задати поточне розміщення як нульп’ялець?» Натисніть клавішу
, щоб завершити налаштування. Координати PX/PY набудуть значень 0.0.

9.2 Автоматичний пошук абсолютного нуля п’ялець
Абсолютний нуль – використання меж руху п’ялець для визначення абсолютної
позиції

п’ялець,

щоб

забезпечити

енергопостачання,

для

точного

відновлення

продовження

вишивання
вишивання

при
при

перебоях
виникненні

несправностей.
Функція

полягає

в

здійсненні

автоматичного

пошуку.

Необхідне

підтвердження того, що сенсор меж можна ефективно використовувати. В іншому
випадку можна пошкодити механічні частини.
В меню нуля п’ялець натисніть клавішу

, щоб обрати операцію. З’явиться

повідомлення «Будь ласка, підтвердьте нормальне функціонування сенсора меж».
Натисніть клавішу

, щоб запустити пошук абсолютного нуля. Після

завершення пошуку п’яльця автоматично повернуться на точку зупинки до пошуку.
Після того, яку було знайдено абсолютний нуль, операція доступна, якщо лапку
не пересували після перебоїв енергопостачання.

9.3 Налаштування запрограмованих обмежень
Функція доступна тільки при «Інших» налаштуваннях лапки.
В меню нуля п’ялець натисніть клавішу

, щоб обрати операцію. На екрані

з’явиться повідомлення «Перемістіть п’яльця в лівий верхній кут і натисніть клавішу
«ОК». Згідно з вказівкою перемістіть п’яльця в лівий верхній кут і натисніть клавішу
. На екрані з’явиться повідомлення «Перемістіть п’яльця у правий верхній кут
і натисніть клавішу «ОК». Згідно з вказівкою перемістіть п’яльця в правий верхній кут і
натисніть клавішу
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Скидання запрограмованих обмежень: після виклику меню запрограмованих
обмежень не переміщаючи п’яльця натисніть клавішу

двічі поспіль.

Обмеження буде скинено.
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Частина 10 Налаштування п’ялець
Функція використовується тільки для налаштування рамки для вишивання
капелюха і розмірів та діаметрів п’ялець А-Е від абсолютного нуля п’ялець до їх центру.
В меню параметрів вишивання натисніть клавішу «налаштування п’ялець», як на Рис.
внизу.

Після завершення налаштування натисніть клавішу
налаштувань.
Діаграма налаштування п’ялець

36

для збереження

Інструкція з експлуатації PTCS-7S V2.0

www.ricoma.ua

+380676763223

X Si ze
X C e n t e r si z e F r a m e ce n t e r
Y C e n t e r si z e
Space Origin

Y Si ze

11 Статистика виробництва
Функція використовується тільки для створення та очищення статистики.
Перевірте технологічну інформацію в головному меню. Перше число означає
кількість вишивок по поточній схемі вишивання, а останнє число означає загальну
кількість стібків поточної вишивки.
Один раз клацніть на статистиці, щоб переглянути кількість розривів.
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Частина 12 Операція правильного положення валу
Функція використовується тільки для позиціонування та зупинки голки. Можна
виконувати за допомогою клавіш інтерфейсу.
Запустіть поштовховий режим роботи відповідно до вимог.

Натисніть клавішу
положення).
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Частина 13 Вибір мови
В головному меню натисніть клавішу

, щоб обрати мову.

Виберіть необхідну мову. Система автоматично перейде на вибрану мову.
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Частина 14 Параметри вишивання
Відповідно до різних конфігурацій машинок та вимог процесу вишивання можна
змінити деякі поширені параметри.
В головному меню натисніть клавішу

, щоб викликати меню параметрів

вишивання. Натисніть параметри, які потрібно змінити, і використовуйте клавіші
чи

, щоб задати необхідні значення. Після завершення внесення змін,

натисніть клавішу

, щоб зберегти зміни і автоматично повернутися в головне

меню.
Див. Додаток І для детальної інформації щодо визначення параметрів вишивання
та діапазонів значень.
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Частина 15 Налаштування параметрів
машинки
Проводиться

тільки

професійними

технічними

спеціалістами

на

заводі

виробництва. Не вносьте змін без згоди інших осіб, щоб уникнути пошкоджень чи
неправильного функціонування машинки.

41

Інструкція з експлуатації PTCS-7S V2.0

www.ricoma.ua

+380676763223

Частина 16 Керування користувачами
Проводить тільки професійний технічний персонал. Не вносьте ніяких змін без
згоди інших осіб, щоб уникнути пошкоджень чи неправильного функціонування
машинки.
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Частина 17 Скасування обмежень
17.1 Розблокування
Коли закінчується термін використання, система автоматично заблоковується, і
з’являється повідомлення про необхідність ввести паролі, як на Рис. внизу.

Натисніть поле введення паролів-ключів. З’явиться клавіатура з цифрами.
Використовуючи цифри, введіть паролі (8 цифр), надані постачальником, щоб зняти
блокування. Натисніть клавішу

для розблокування та продовження роботи.

Паролі для продовження використання можна отримати заздалегідь.
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Частина 18 Тестування системи
Проводиться

в

основному

обслуговуючим

персоналом,

щоб

перевірити

правильність функціонування машинки.
В командному меню машинки натисніть клавішу

, щоб викликати меню

тестування.

18.1 Тест вхідного сигналу
В меню тестування натисніть клавішу

, щоб обрати тест вхідного сигналу.

Перевірте, чи змінюється кожний елемент під час зміни режиму. Якщо елемент не
змінюється, можливі несправності поточного вхідного сигналу. Будь ласка, перевірте та
проведіть технічне обслуговування.

18.2 Тест вихідного сигналу
В меню тестування натисніть клавішу
сигналу. Натисніть клавішу

, щоб розпочати тест вихідного

відповідно для кожного елемента, перевірте

правильність вихідного сигналу. Якщо відповідне обладнання не відповідає, можливі
несправності вихідного сигналу. Будь ласка, перевірте і проведіть технічне
обслуговування.
Перевірка в’язання: натисніть кнопку один раз. Гачок повинен зробити рух від
протягування до повернення.
Перевірка обрізки: Натисніть клавішу один раз. Обрізний мотор повинен зробити
рух від півповороту до зупинки і ще один півповорот в тому ж напрямку.
Перевірка застібання: Натисніть клавішу. Повинен запуститися електромагніт для
застібання на 2 с і автоматично вимкнутися.
Перевірка лівої головки: Натисніть клавішу один раз. Ходова частина повинна
опуститися, зробити три удари і піднятися.
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Перевірка правої головки: Теж саме.

18.3 Тестування шпульки
В меню тестування натисніть клавішу
шпульки. Натисніть клавішу

, щоб розпочати тестування

відповідно для кожного елемента. Перевірте

правильність реакції. Якщо відповідне обладнання не реагує, можливі несправності
вихідного сигналу. Будь ласка, проведіть перевірку та технічне обслуговування.
Перевірка осі XY: Натискайте клавіші «Вгору» і «Вниз», щоб змінити число
рухомої імпульсивності (1 – 127). Значення за замовчуванням – 12 ударів. Натисніть
клавішу

, щоб почати рух назад і вперед.

Перевірка шпульки: Натисніть клавішу

, щоб почати обертання на швидкості

100 об./хв. Користуйтеся клавішами «Вгору» і «Вниз», щоб коригувати швидкість руху
шпульки. Перевірте, чи поточна швидкість обертання відповідає заданій швидкості
(різниця – в межах 5 об. на 1000 об.).
Тест програми оцінки якості: натисніть клавішу

, щоб перевірити номер

кодової лінії шпульки і ширину нульової позиції.

18.4 Тестування головки машинки
В меню тестування натисніть клавішу

, щоб розпочати тестування головки

машинки. Використовуйте клавіші з цифрами для відповідних голководів. Перевірте
правильність функціонування. У випадку несправності вихідного сигналу проведіть
перевірку та технічне обслуговування.
Перевірка лицевого шва: При закритому лицевому шві світиться червоний
індикатор. Якщо шов розійшовся, світиться зелений індикатор.
Перевірка

виворітного

шва:

Покрутіть

випробувальне

колесо.

Індикатор

засвічується відповідно до швидкості вмикання.
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Частина 19 Системна інформація
В головному меню натисніть клавішу

, щоб викликати екран системної

інформації.

19.1 Перевірка системного номеру і версії
Використовується для перевірки коду системи управління.
Для перегляду в меню системної інформації натисніть клавішу

.

18.2 Оновлення системи
Використовується для оновлення програмного забезпечення системи управління.
В меню системної інформації натисніть кнопку

, щоб розпочати оновлення.

Виконайте оновлення згідно з підказками. Для оновлення потрібне стабільне
енергопостачання. Оновлення закінчується через приблизно 3 хвилини, і система
автоматично повертається в меню режиму роботи.
Під час оновлення може бути видалено поточні файли з вишиванням. Будь ласка,
завершіть поточну вишивку перед оновленням.
Швидке оновлення програм. Після вмикання машинки, коли на дисплеї на 5 с

висвітився напис «LOGO», двічі натисніть клавішу
натисніть клавішу

, після чого зразу двічі

.

. У верхній частині дисплею з’явиться повідомлення

«Оновлення програмного забезпечення, кнопка пуску – оновлення, кнопка зупинки –
вихід». Натисніть кнопку пуску для оновлення і кнопку зупинки для виходу.
Швидке оновлення архівів карт. Після вмикання машинки, коли на дисплеї на 5 с
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. У верхній частині

екрана з’явиться повідомлення: “Оновлення зображення, кнопка пуску – оновлення,
кнопка зупинки – вихід ”. Натисніть кнопку пуску для початку оновлення і кнопку
зупинки для виходу.
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Частина 20 Налаштуваня ІР
В головному меню натисніть клавішу

, щоб почати налаштування ІР.

Налаштування ІР машинки повинні відповідати сегменту чисел LAN IP; в іншому
випадку з’єднання буде неможливим. Тобто перші 3 сегменти чисел мають бути
ідентичними, а також не повинно бути конфліктів між останніми адресами.
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Частина 21 Ініціалізація системи
Після вмикання машинки, коли на дисплеї на 5 с висвітився напис «LOGO»,
тричі натисніть клавішу

. Після ініціалізації системи зумер тричі подасть сигнал

«тік-тік-тік» і відкриється меню підготовки до вишивання.
Використовується у випадках, коли систему не можна запустити через випадкове
блокування, або коли необхідне відновлення налаштувань за замовчуванням.
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Частина 22 Додаток
22. 1 Таблиця параметрів
Назва

Функція параметра

параметра

Значення
за
замовчува
нням

Діапазон

Параметри вишивання 1
Чи потрібно почати обрізку при кількох
Обрізка:

штрихових стібках

3

Довжина нитки Великий закритий стібок при вишиванні
0.6 мм
при
обрізці
на тонкому матеріалі
вершини
Довжина лицевого шва після обрізання.
Довжина після
5
Що вища цифра, то більший залишок.
обрізки
Кількість
закритих
стібків під час
обрізки
Кількість
закритих
стібків
після
обрізки
Пересування
рамки
після
обрки
Швидкість
мотора гачка
Функція
обрізки

1-9,

Без

обрізування
0.5-1.0 мм

1-7

Закрити кілька стібків під час обрізки,
щоб запобігти з’їжджанню вишивки після 1

1-3

обрізки
Закрити кілька стібків після обрізки, щоб
запобігти з’їжджанню.
Чи потрібно перемістити п’яльця після
обрізки
Регулювання швидкості мотору гачка. Що
більше значення, то більша швидкість.
Проводити обрізку чи ні.

1

1-3

Ні

Так, Ні

5*

1-5

Так

Так, Ні

Параметри вишивання 2
Кількість голок Номер поточного голко вода машинки
n*
в головці
Використання лівої сторони, правої
Голка
блискіток

для

сторони чи лівої і правої сторони під час
пришивання блискіток. При вимкненій
функції

вишивання

блискітками

Вимк.*

1-15
Вимк., Ліва,
Права, Л чи
П
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параметр недоступний.
Піднімання
при розриванні

Чи піднімати ходову частину під час
розривів?
Розміщення

Голка
проколювання:

різника

стібка

для

кривих

Так, Ні

використанням
(без

виявлення 0

0-n

розривів)
Розміщення

Голка
шнурком

з

Так

стібка

зі канатної

з

вишивки

використанням
(автоматичне 0

0-n

сповільнення)

Чутливість до Чутливість виявлення розривів лицевого
5 стібків
розривань
шва
Виявлення
Чи виявляти розриви при вишиванні
Ні
розривів при
штриховими стібками?
стрибках
Автоматичне повернення на кілька стібків
Автоматичне
після розриву. Головка машинки для 4
повернення
при розривах
розривів відновить місця розривів.
Чи потрібне автоматичне піднімання при
Автоматичний
використанні голковода з такою ж зміною
початок
при
Так
кольору?
голководі
одного кольору

3-9

стібків,

Ні
Так, Ні

0-9

Так, Ні

Параметри вишивання 3
Налаштування макс. швидкості обертання

Макс.
швидкість
головної осі

шпульки

стібків
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механічними 750

550-1200

параметрами)

Початкова
швидкість
головної осі
Режим
вишивання
довгими
стібками
Автоматичний
стрибок

(обмежено

Початкова швидкість обертання шпульки

Вишивання крупними стібками

100

60-200

Мала

Мала

швидкіст

швидкість,

ь

стрибання

При зіскакуванні крупного стібка, який

до стібок потрібно розділити надвоє, щоб 6.5mm
продовжити вишивання?

6.5-8.5mm
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При яких стібках потрібно сповільнити
вишивання
При

якій

кількості

стібків

потрібно

налаштувати зміну стібків

Зниження
Зниження поточної швидкості
швидкості при
постійному з’їжджанні
стрибку
Макс.
Макс.
швидкість
обертання
швидкість
вишиванні блискітками
голки
Параметри вишивання 4
Налаштування
Швидкість
деталі:

швидкості

при

при

+380676763223

2.0 мм

2.0-9.0 мм

20*

5-20

80％

60％-90％

700

300-1000

мотора

підйомного крокового привода. Що вище 3*
значення, то більша швидкість.

Макс.
Макс. швидкість обертання при канатному
300
швидкість
вишиванні
шнурка
Макс.
Висока швидкість руху п’ялець. Що вище
5
швидкість руху
значення, то більша швидкість
рамки
Швидкість
зміни
кольорів
при
Швидкість
мотору зміни використанні мотора крокового привода 5
кольорів
Тип
управління
рамкою

1-4

300-600

1-9

0-9

для зміни кольорів
Спосіб

пересування

п’ялець;

налаштовується відповідно до способу F1*

F1-F5

вишивання
Кут початку руху мотору п’ялець. Що
більше навантаження на п’яльця, то

Кут руху рамки

менший

кут

руху.

Налаштовується

250*

220-270°

відповідно до виду вишивання.
Кількість
компенсаційни
х рухів рамки
Швидкість
обертання при

Позитивна компенсація при використанні
тонкого

матеріалу.

Налаштовується 0*

-10%

відповідно до виду вишивання.
Нижня межа швидкості вишивання при
зміні кольорів

5％、0、-5%、

500

450-800
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на

малій
швидкості
Параметри вишивання 5
Автоматичний
пуск

для Автоматичний старт при 2 налаштуваннях

Так

Так, Ні

вишиванні від початку до кінця схеми Так

Так, Ні

одного

зміни кольорів для одного голковода

кольору
Автоматичне
налаштування
початкової
позиції

Значення

«Так»

при

безперервному

вишивки
Чи потрібно повертатися на початкову

Автоматичне
повернення на
початкову
позицію

точку

після

вишивання.

завершення
Значення

схеми

«Ні»

при Так

Так, Ні

безперервному вишиванні від початку до
кінця схеми вишивання.

Повторення
вишивання
Зворотний
напрямок
закритих
стібків

Чи

продовжувати

вишивання

після

завершення схеми вишивання
Автоматично

почати

вишивання

зворотному

напрямку

повільних

рухів

після

при

Перезапуск
рамки
Зупинка
головної осі

Так, Ні

0

0-9

Так

Так, Ні

Ні

Так, Ні

8*

1-20

у

кількох

витягуванні

голковода
Фільтрування знака стібка 0 під час

Фільтр стібка 0

Ні

вишивання
Пошук

абсолютного

початку

п’ялець

після кожного вмикання
Що вище значення, то менший кут
зупинки
Параметри вишивання 6

Підйомний
важіль

Метод використання ходової частини для
блискіток

Розмір
лівої Розмір виходу блискіток зліва
блискітки
54

Мотор

3*

Мотор,
напруга
3-9

Інструкція з експлуатації PTCS-7S V2.0

www.ricoma.ua

+380676763223

Розмір правої Розмір виходу блискіток справа
3*
блискітки
Зупинити
Чи зупиняти опускання голко вода за
Так
пересування
межами п’ялець
рамки
Автоматичне
Піднімання в найвищу позицію лапки
повернення на
Ні
після завершення вишивання
початок

3-9
Так, Ні

Так, Ні

n* Номер голковода, який використовує машинка (без значення за замовчуванням)
-* Налаштування відповідно до вимог (без значення за замовчуванням)

22. 2 Таблиця системних помилок та способів вирішення
Помилка

Причина несправності

Шпулька не під

Шпулька не зупиняється під кутом

кутом 100

Спосіб вирішення

100 градусів

Пощтовховий

запуск

чи

ручне

повертання шпульки до 100 градусів

градусів
Шпулька не
крутиться

1.На блок управління шпулькою не

1.Перевірте блок управління шпульки чи

поступає сигнал чи електроенергія

кабель живлення

2. На мотор шпульки не поступає

2. Перевірте електропостачання мотора

сигнал чи електроенергія

шпульки

3.Пошкодження мотора чи блока

3.Замініть блок управління чи мотор

управління шпульки

4.Правильно під’єднайте кодер

4.Не під’єднано кодер
Зворотне

1. Зворотне з’єднання чи зворотний

1.Поправте фазний провідник зворотного

обертання

сигнад кодера

сигналу кодера

шпульки
Затримка зміни
кольору

1.

Мотор

зміни

кольорів

не

1. Перевірте машинку зміни кольору чи

обертається

з’єднувальний кабель

2.Заїдання механічної частини зміни

2. Полагодьте чи замініть механічну

кольорів

деталь, яку заклинило
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3. Перевірте чи замініть з’єднувальний
кабель

живлення
Нема стібка

1.

Помилка

розміщення

колеса

виявлення стібка

1.Поправте розміщення колеса виявлення
стібка

2. Пошкодження панелі виявлення

2. Замініть панель виявлення

стібка
Помилка
приводу мотора
XY
Помилка місця
обрізки

1.Надлишок

напруги

чи

захисту

привода від надлишку струму

1.Перевірте електропостачання привода
2.Замініть привід

2. Пошкодження привода
1.Перемикач виявлення краю не в

1.Вручну поправте з’єднувальний пруток

позиції 1

для обрізки

2.Пошкодження

перемикача

2. Замініть перемикач

виявлення краю
Помилка голки

Помилка

налаштування

для блискіток

для блискіток

зміни кольорів

Помилка межі

Обмеження напрямку +X

Вручну

Обмеження напрямку -X

Обмеження напрямку +Y

-Y

56

перемістіть

послідовності

п’яльця

в

Вручну

перемістіть

п’яльця

в

Вручну

перемістіть

п’яльця

в

п’яльця

в

протилежному напрямку

+Y
Помилка межі

налаштуйте

протилежному напрямку

-X
Помилка межі

Повторно

протилежному напрямку

+X
Помилка межі

голковода

Обмеження напрямку -Y

Вручну

перемістіть

протилежному напрямку

