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Частина 1 Вступ. Система управління 
 

 

1.1 Огляд системи 
 

Дякуємо за те, що використовуєте комп'ютерну систему управління вишивальною 

машиною нашої компанії!  

Систему можна використовувати у різних видах вишивальних машин для 

задоволення різних вимог стосовно вишивки. Система успішно використовується для 

тонкого і товстого матеріалу та тривимірної вишивки! 

За допомогою двопроцесорної технології управління RAM + ЦОС пришвидшується 

робота системи, є можливість виконувати багатозадачну операцію, можна переносити 

файли та інші операції, при цьому робота машини стає більш стабільною. Крім того, 

система знижує шум машини та продовжує термін використання машини!  

Перед використанням машини уважно прочитайте інструкцію з експлуатації з метою 

забезпечення правильного використання системи.  

Будь ласка, зберігайте інструкцію з експлуатації в доступному місці.  

Оскільки конфігурація є різною, то деякі машини не мають певних функцій, які 

наведено у посібнику. 

Детальна інформація про відповідну функцію має перевагу. 

 

 

1.2 Правила техніки безпеки 
 

Забороняється технічне обслуговування та введення в експлуатацію електричної 

системи непрофесійним персоналом; це може знизити безпеку обладнання, збільшити 

можливість аварії або навіть призвести до травми персоналу та втрати майна. 

Деякі деталі корпусу можуть знаходитись під високою напругою. З метою 

запобігання випадковому травмуванню, заборонено відкривати кришку корпусу після 

ввімкнення системи.  

Будь-ласка, замініть захисну трубку згідно з ідентифікаційними вимогами виробу з 

метою забезпечення безпеки персоналу та майна. 

Вимикач живлення виробу має функцію захисту від надлишкового струму. Через  3 

хвилини після ввімкнення перемикача захисту від надлишкового струму, вимкніть його. 

Будь ласка, не кладіть сміття навколо шафи управління. Під час процесу обробки 

регулярно очищайте  
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поверхню шафи управління та витирайте порох на фільтрі з метою забезпечення хорошої 

вентиляції системи та відповідної теплопровідності. 

Проведення змін виробу без дозволу компанії заборонено. В іншому випадку 

компанія не несе відповідальності за спричинені наслідки! 

 

Увага! 

При відкритій у випадку необхідності  кришці корпусу, торкатись деталей в 

електричному корпусі можна лише через 5 хвилин та під керівництвом фахівців.  

 

Заборона 

Коли машина працює, забороняється торкатися будь-якої рухомої частини або 

пристрою управління. В іншому випадку це може спричинити травмування персоналу або 

призвести до ненормального функціонування машини. 

Забороняється експлуатувати електрообладнання у робочому середовищі з 

наявністю вологи, пороху, агресивних газів і легкозаймистих та вибухонебезпечних газів. 

В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. 

 

1.3 Робоче середовище 
 

Хороша вентиляція, здорове навколишнє середовище, мало пороху;  

Температура робочого середовища: 5-40°; 

Відносна вологість робочого середовища: 30% -90% без конденсації. 

 

1.4 Подача живлення на систему та її заземлення 
 

На електричну систему управління може подаватись живлення з такими 

параметрами: однофазний змінний струм напругою 100-240 В / 50-60 Гц. 

 

Згідно з різною конфігурацією машини споживана потужність становить 0,1-0,4 кВт. 

Щоб запобігти ураженню електричним струмом  або пожежі в результаті 

витоку електричного струму, надструму, пошкодження ізоляції та з інших причин, 

будь ласка, проведіть надійну ізоляцію електричної системи управління. 

 

Опір заземлення повинен бути менше 100 Ом, довжина провідника повинна бути не 

більше 20 м, а  
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поперечний переріз провідника повинен бути більше 1,0 мм
2
. 

 

1.5 Панель управління та призначення клавіш 

 

1.5-1 Призначення клавіш 

 

 

 

Клавіша ручного обрізання: ручне обрізання в режимі роботи та підготовки 

 

 

 

Клавіша поштовхового обертання шпинделя: Натисніть клавішу та поставте 

шпиндель на 100
о
. 

 

 

1.5-2 Опис іконок сенсорних клавіш 

 

Клавіша вибору: Використовується для вибору зсуву рамки та збільшення  
швидкості шпинделя. 

Кнопки вгору, вниз, вліво та вправо: переміщують п’яльця у карті з 

даними для вишивання і режимі підготовки. 

 

 

 

Клавіша збільшення швидкості підйому шпинделя: клавіша  затримки « - 

»; та клавіша прискорення « - »;       

 Клавіша встановлення початкової точки та проходження навколо шаблону. 
 

 Клавіша початку операції 

 
Клавіша вихідної точки операції 

 
Клавіша повернення до точки зупинки 

 

Клавіша камери, у функції камери; відкрийте камеру для налаштування 

версії малюнку 

 
Налаштування параметрів вишивання 

 

 

Клавіша холостого ходу; шляхом переміщення вперед та назад виберіть 
колір або стібок 

 
Перемикач (нормальний режим вишивання) 
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Ручна клавіша зміни кольору; ліва частина показує поточну позицію 
голки, а  права - градус шпинделя. 

 
Клавіша звіту 

 
Клавіша налаштування 

 
Клавіша «Назад» 

 
Клавіша «OK» 

 
Перемикач світлодіодного підсвічування 

 
Клавіша перемикання режиму вишивання 

 
Вибір візерунку для вишивання та введення карти вишивання 

 
Клавіша налаштування зміни кольору; зліва відображена поточна 

колірна шкала та додаткові налаштування, а праворуч відображена 

наступна колірна шкала та додаткові налаштування. 

 
Перемикає потрібні п’яльця у стан готовності 

 

Встановлення відповідних параметрів візерунків; вишивання тільки 

в режимі підготовки вишивання 

 
AX / AY: Індикація системи відносних координат карти з даними для вишивання.  

PX / PY: Індикація системи абсолютних координат карти з даними для вишивання. 

 
 

Індикатори кнопки-старту: тривале червоне свічення - готовність, тривале яскраво-зелене 

свічення - стан роботи, миготіння червоного кольору – зупинка, налагодження кольору. 

 

1.5-3 Функціонування  

 

Система оснащена дружнім інтерфейсом «людина – машина». Нею легко керувати і  вона 
легка у вивченні. Система ефективна та зручна для користувача. Вона відзначається покращеною 

оперативною ефективністю. 
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За допомогою багатомовної підтримки можна завжди змінювати мову операційної системи в 

залежності від потреб користувача. 

З великою ємністю пам'яті система може зберігати 20 мільйонів стібків та 200 карт з даними 
для вишивання. 

За допомогою декількох шляхів введення карти з даними для вишивання це надзвичайно 

зручно для вибору та використання клієнта, наприклад, для мобільного U-диска, мережі 
(необхідне програмне забезпечення для ПК). 

Система підтримує різні формати файлів карт з даними для вишивання і може 

використовуватись для форматів Tajima DST та Barudan DSB і так далі. 

Потужна функція регулювання параметрів може регулювати різні параметри відповідно до 
вимог з метою відповідності необхідній системі якості регулювання. 

При відключенні подачі живлення функція автоматичного відновлення процесу вишивання 

може повертати процес до попередніх декількох стібків та автоматично продовжувати процес 
вишивання раптового відключення електроенергії в процесі вишивання без порушення правильне 

розташування карти з даними для вишивання та без необхідності проведення складної операції  

повторного налаштування. 

З метою забезпечення зручності налаштування та обслуговування функція самоперевірки 
обладнання може проводити перевірку стану електроустаткування та параметрів. 

Для функції регулювання положення зупинки шпинделя користувач може проводити 

налаштування параметрів системи відповідно до особливостей відповідного вишивального 
пристрою для досягнення точної точки зупинки. 

Функція автоматичного запам’ятовування параметрів карти  з даними для вишивання може 

автоматично зберігати параметри вишивання або відповідні дані карти, включаючи зміну кольору, 
початок процесу вишивання, точку зсуву, параметр вишивання, повторення та іншу інформацію 

для зручності використання однієї і тієї ж карти  з даними для вишивання. 

Використовувана функція компенсації дозволяє встановити панель зміни кольорів та для 

зручності роботи забрати цю панель. 
Система відзначається точністю вишивання узорів та широким діапазоном можливостей з 

метою задоволення потреб користувача. 
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Частина 2 Введення карти з даними для вишивання 
 

Введення карти з даними для вишивання: карта з даними для вишивання на U-диску 

вводиться в пам’ять. Вона може використовуватись в режимі підготовки вишивання та в режимі 
карти з даними для вишивання. 

Введення карти з даними для вишивання – це введення файлів на зовнішньому носії 

інформації в системну пам'ять для зручного вибору вишивання. Якщо в пам'яті немає карти з 

даними для вишивання, то вона буде вводитися в інтерфейс при запуску системи. 
Система підтримує зчитування форматів Tajima DST та Behringer DSB з файлами карт з 

даними для вишивання. 

Перш ніж читати карту з даними для вишивання, вставте U-диск в інтерфейс USB, а потім 
виконайте операцію на панелі управління. 

 

Введення карти з даними для вишивання на U-диску в пам’ять   
 

Вставте U-диск,   натисніть клавішу  для входу в інтерфейс управління картою 

вишивання. Розпочнеться зчитування змісту U-диску, як показано на наступному малюнку. 

 

Після вибору інтерфейсу карти з даними для вишивання для переходу до інтерфейсу U-диску 

натисніть клавішу  . 
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Натисніть клавішу, щоб увійти до версії «Квітковий узор»; відображається огляд вибраного 

файлу під вибраними в даний час версією квітчатого узору пін-коду, кольором, розміром та 

іншими відповідними даними та іконками. Для збереження в пам'яті натисніть клавішу . На 

дисплеї автоматично появиться швидкість вводу для відображення номеру пам'яті та швидкості 

введення. Після завершення введення відбувається автоматичне повернення до робочого 

інтерфейсу U-диска і система може продовжувати виконувати операцію введення. 
 

Якщо проводиться вхід в підкаталог U-диска, то для повернення до попереднього 

інтерфейсу натисніть клавішу  . 

Для повернення до головного інтерфейсу натисніть клавішу  . 
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Частина 3 Управління картою з даними для вишивання 
 

Для входу в інтерфейс управління картою з даними для вишивання в головному інтерфейсі 

натисніть на клавішу  , як показано на малюнку: 
 

Як і у випадку U-диску, для входу в інтерфейс управління картою з даними для вишивання 

натисніть клавішу . 
 

 
 

 

3.1 Вибір карти для вишивання 
 

Для проведення операції вишивання натисніть на карту вишивання. На дисплеї 

відображається вибраний в даний момент номер стібка, колір, розмір та інша відповідна 

інформація; з правого боку відображаються іконки. Натисніть клавішу , щоб 

автоматично перейти до інтерфейсу налаштування параметрів карти з даними для вишивання. 
Якщо система все ще знаходиться в режимі карти з даними для вишивання, вона не може вибрати 

карту з даними для вишивання; оперативно з'явиться відповідна інформація. 

Для повернення до головного інтерфейсу натисніть клавішу  . 
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3.2 Видалення карти з даними для вишивання 

В інтерфейсі управління картою з даними для вишивання натисніть клавішу , щоб ввести 

одиничну операцію видалення. 

 

3.3 Виведення карти з даними для вишивання на U-диск 
 

В інтерфейсі управління картою з даними для вишивання виберіть карту для введення. Для 

проведення виведення на U-диск натисніть клавішу . 

Верхнє значення у   означає поточну сторінку, а нижнє значення означає 

максимальну кількість сторінок поточного номеру карти з даними для вишивання. Ліву та праву клавіші 

можна використовувати для гортання. Однак, максимальне значення  гортань сторінок не може 
перевищувати максимальну кількість сторінок поточної карти з даними для вишивання. 
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Частина 4 Карта з даними для вишивання 
 

4.1 Перемикання режиму вишивання 
Карта з даними для вишивання має 3 режими вишивання, а саме, режим підготовки, робочий режим 

і поточний режим. За допомогою клавіш на інтерфейсі карта може переходити в режим перемикання.. 
Після вмикання процесу вишивання вона входить в робочий статус, як показано на рис. Нижче.  

 

Режим підготовки 
 

 
 

 

В режимі підготовки натисніть клавішу   і появиться індикація «В статус вишивання чи 

Ні».  Для входу в робочий режим натисніть клавішу . 
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Робочий режим 
 

 
 

В робочому режимі натисніть  клавішу  і появиться індикація «Вийти із режиму 

вишивання чи ні». 

Для входу в режим підготовки натисніть клавішу . 
 

4.2 Режим підготовки 
 
В режимі підготовки можна проводити зміну поштовхового обертання шпинделя, обрізання, 

перемикання  типу п’яльця, зміну кольору, налаштування параметрів карти з даними для вишивання, 

вибір карти з даними для вишивання та інші операції. 
 

4.2-1 Налаштування параметрів карти з даними для вишивання 
 

В режимі підготовки натисніть клавішу   та проведіть налаштування параметрів карти з 

даними для вишивання, як це показано на наступному малюнку.  
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Змініть значення відповідно до процесу вишивання. Після завершення змін натисніть на 

клавішу , щоб зберегти проведені зміни. Для повернення до головного інтерфейсу  

натисніть клавішу  . 
 

Опис параметрів: 
Напрямки обертання: повне обертання 8, тобто за умовчанням 0°, 90°, 180°, 270°, 0° 

(дзеркально), 90° (дзеркально), 180° (дзеркально) та 270° (дзеркально). 

Кут повороту: 0-89° (кут розраховується згідно напрямку обертання) 
Потужність розмноження напрямку X / Y: 50% -200% 

Повторність X / Y: 1-99    

Простір напрямку X / Y: 0- + 999,9 мм 
В якості одиниці вимірювання  в системі управління використовуються мм. Під час 

введення цифр крок становить 0,1 мм, тобто у випадку введення 100 мм необхідно ввести 1000. 

Компенсація X / Y (атласний стібок): 0 ± 0.3 
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4.2-2 Перемикання типу п’яльця 
У інтерфейсі налаштування параметрів карти з даними для вишивання натисніть, як 

показано на малюнку, поле вводу  з метою вводу операції перемикання типу п’яльця. 

 

 
 

 

Виберіть поточну вишивку, що використовує п’яльця даного типу. Натисніть клавішу  

 . Після вибору рами п’яльця A-G,  п’яльця автоматично знайдуть абсолютний початок і 

зупиняться в центрі вибраного п’яльця. Будь ласка, зверніть увагу на рух п’яльця. 
 

Див. Встановлення п’яльця на рамі та п’яльця A-G 

 
Інші п’яльця не проводять пошук абсолютного початку. Діапазон вишивки також 

підтверджується встановленням обмежень програмного забезпечення (див. Розділ «Встановлення 

обмежень ПЗ з для детальної роботи»). 

Виберіть інтерфейс за п’яльцем та автоматично поверніться до режиму підготовки. Якщо 
тип п’яльця не вибрано, то система автоматично продовжуватиме використовувати раніше 

використаний тип п’яльця. 

Після вибору рамки для роботи карта з даними для вишивання автоматично обертається на 
180°, а інші п’яльця не міняються. 
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Редагування кільця 

При необхідності зміни розміру рамки, натисніть клавішу  . 
Встановіть параметри п’яльця відповідно до вимог. Для збереження налаштувань натисніть 

клавішу   . 

 

Діаграма налаштування п’яльця: 

 
 
 

4.3 Робочий статус 
 

В робочому статусі можна провести налаштування початку карти з даними для вишивання 
(вихідної точки), повернення до початку картки, повернення до точки, повернення до точки 

зупинки, налаштування послідовностей кольорів, поштовхового обертання шпинделя, ручного 

обрізання, зміни робочого режиму, перемикання режиму вишивання, контуру карти з даними для 
вишивання, перевірки діапазону вишивання та повернення до місця вишивання при відключенні 

подачі електроенергії. 

 

4.3-1 Налаштування початку картки (початкова точка) 
 

В робочому статусі перемістіть п’яльця  на необхідну початкову карту (до початкової точки). 

Натисніть клавішу , щоб встановити початок. Якщо поточна версія вишивання знаходиться 

посередині, то з'явиться відповідна підказка. Дійте відповідно до необхідності. П’яльця  пройдуть 

по макс. діапазону карти. При невідповідності положення початок (відправну точку) буде 
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автоматично змінено. Якщо після проведення зміни положення все-ще невідповідне, то 

висвітлюється помилка. Після встановлення початку (відправної точки), висвітлюються чисті 

координати AX / AY. Малюнок: 

 
 

Для повернення до головного меню натисніть клавішу    

Після встановлення початку картки можна починати роботу, якщо необхідна наявність 
чистого контуру картки з даними для вишивання. 

Операція виконується лише після встановлення початку картки з даними для вишивання і 

перед витяжкою. Його неможливо використовувати після висування. 

 

Контур картки без стібків 

Після встановлення початкової точки та знаходження контуру картки  вишивки, 

натисніть клавішу і п’яльця почнуть холостий хід від початкової точки вздовж контуру 

(точний діапазон).  Після закінчення  холостого ходу п’яльця  автоматично повертаються до 
початкової точки. 

 

Контур картки з даними для вишивання 

Після встановлення початкової точки та знаходження контуру картки вишивки 

натисніть клавішу  , і п’яльця почнуть вишивати контур від початкової точки та вздовж 

узору. Після закінчення вишивання воно автоматично повертається до початкової точки. 
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4.3-2 Позиціонування камери (тільки для машин із цією функцією) 

 
Позиціонування камери полягає в основному для полегшення використання вишиваних 

матеріалів. 

У робочому інтерфейсі натисніть клавішу , щоб відкрити камеру, перенесіть матеріал 
вишивки на пересічення центральної точки та пересічення в центрі екрана, натисніть  клавішу 

обертання пересічення та матеріалу на пересіченні ; натисніть клавішу , 

щоб зберегти настройки обертання. Квіткова версія повороту файлу. 
 

4.3-3. Установка контрольної точки (найвища точки центру п’яльця) 

 

Контрольна точка є в основному для зручного розтягування та складання матеріалу 

вишивання та розміщення аплікацій. 
В  «Інших параметрах» та « Параметрах вишивки» встановіть «Автоматичне введення 

корекцій п’яльця» в положення «Так». Після правильного налаштування п’яльця повертаються до 

початку карти з даними вишивання, щоб кожного разу після запуску почати вишивання. Після 

закінчення вишивання відбувається вихід із п’яльця та зупинка в контрольній точці. 
Вихід за п’яльця залежить від встановлених розмірів п’яльця; відбувається автоматичне 

відхиляється від найвищого положення вибраного п’яльця. 

 
 

4.3-4 Повернення до початку (початкової точки) 
 

Якщо в процесі вишивання потрібно повернутися до початкової точки, щоб знову почати 

вишивання, то виконайте наступні дії. 

Натисніть клавішу  і в системі з'явиться індикація «Припинити вишивання і 

повернутися на початок?» Натисніть клавішу  і п’яльця перемістяться до початку карти 
з даними для вишивання та зупиниться. Координати AX / AY очищені. 

 

4.3-5 Робота п’яльця 
 

Якщо в процесі вишивання  потрібно повернутись до контрольної точки, то виконайте наступні дії.  
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Натисніть один раз клавішу   . Рамка дійде до найвищої точки та зупиниться. Знову 

натисніть клавішу; п’яльця переміщається до точки зупинки і зупиняється; вишивання можна 

продовжувати. 
 

4.3-6 Повернення до точки зупинки 
 

Якщо в процесі вишивання після переміщення п’яльця вручну необхідно повернути машину 

вишивання в положення зупинки, то виконайте наступні дії. 

Натисніть клавішу , щоб повернутись до точки зупинки. Після натискання клавіші 

машина автоматично переміщається та зупиняється. 

4.3-7 Зміна кольору 
 

Зміна кольору включає в себе налаштування послідовностей заміни кольорів та заміну 

голчатого стержня. 

Для входу в інтерфейс зміни кольору натисніть клавішу  в робочому інтерфейсі. 
В результаті можна почати роботу по заміні кольорів, як показано на наступному малюнку. 
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4.3-7-1 Налаштування послідовності зміни кольорів  
 
В інтерфейсі налаштування послідовностей зміни кольорів  натисніть цифрову клавішу, щоб 

ввести налаштування послідовності зміни кольорів. Проведіть зміну кольорів 1-200 раз з 1-ї 

сторінки (система підтримує послідовність зміни кольорів  максимально 200 разів). Коли 

відкривається інтерфейс, то курсор автоматично запускається з останньої позиції значення. 
Натисніть цифрову клавішу та введіть відповідний номер панелі голок поточної послідовності 

зміни кольорів. Курсор переміщується до наступної послідовності зміни кольорів автоматично. 

Якщо в процесі налаштування неправильно вибрано номер голки, то для перезавантаження 
натисніть на вибраний номер. 

Якщо немає налаштувань послідовності зміни кольорів, то для вишивання використовується 

поточна панель голок. 

Якщо в карті  з даними для вишивання не встановлено максимальну кількість зміни кольорів, 
то для циклічної послідовності використовуйте наразі встановлену кількість зміни кольорів.  

Верхнє значення в  означає поточну сторінку, а нижнє значення означає 
максимальну кількість сторінок поточного номера картки з даними вишивання. Сторінки 

перегортаються за допомогою лівої та правої клавіш. Однак,  
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максимальна кількість сторінок не може бути вищою ніж максимальна кількість сторінок поточної 

карти з даними для вишивання. 

Після налаштування натисніть кнопку  для збереження порядку зміни кольорів, 
якщо поточна версія порядку зміни кольорів не встановлена; система зберігає порядок зміни 

кольорів перед курсором та автоматичним циклом. 

 

4.3-7-2 Зміщення аплікації, низько швидкісне вишивання та заміна голчатого стержня 

 
Якщо певна послідовність зміни кольорів, на якій знаходиться курсор, вимагає зміщення п’яльця 

(аплікації), натисніть на панель голок, один раз натисніть клавішу  перед появою 
індикації  «F» за поточним номером на панелі голок. Для видалення налаштування п’яльця 

натисніть клавішу  ще раз. 
 
Якщо при певній послідовності зміни кольорів, на якій знаходиться курсор, вимагається зсув  

п’яльця (аплікації), натисніть для підтвердження на панель голок, натисніть клавішу  
один раз, перед тим, як No input adject bar і "F" відображатиметься за поточним номером панелі 

голок. Для анулювання налаштування п’яльця натисніть клавішу  ще раз.  
 

 
Якщо при певній послідовності зміни кольорів, на якій знаходиться курсор, вимагається 

затримка вишивки (уповільнена швидкість встановлена на "низькій швидкості вишивання" у 

"параметрах швидкості" параметрів вишивки), натисніть кнопку голки, один раз натисніть кнопку 

, перш ніж No input bar and "F" з'явиться за поточним номером голки. Для скасування 

встановлення низької швидкості вишивання, ще раз натисніть .  
Якщо всі послідовності зміни кольору певного набору голок замінюються іншим набором 

голок, після натискання клавіші , оберіть і клікніть на голку для заміни, всі однакові голки 

буде вибрано, Змініть значення голок відповідно до вимог. Натисніть кнопку  ще раз, щоб 

вийти із меню заміни.  

Після завершення налаштування, натисніть кнопку , щоб зберегти поточні 

налаштування. 

 

4.3-8 Перемикання режиму вишивання 

 
Перемикання режиму вишивання полягає, головним чином, в досягненні операції 

компенсації. Користувач може перемістити вишивальну голку у вказане місце за допомогою 

повітряного вишивання.   
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У інтерфейсі робочого стану натисніть клавішу , щоб змінити режим вишивання. 

Натиснувши раз, ви перемикаєте один режим (циклічна зміна), і разом із цим змінюється 

відображення клавіш. Режими вишивання:  нормальний режим вишивання,  низька 

швидкість вишивання холостим стібком,  висока швидкість вишивання холостим стібком.  

 Низька швидкість вишивання холостим стібком: 

У режимі зупинки натисніть кнопку  No  loosen. Затримка вишивки переміщується 
уздовж вишивальних стібків. Відпустіть кнопки знову і зупиніть вишивання з низькою швидкістю. 

У режимі зупинки натисніть кнопку  No  loosen., і шпиндель не рухається. Затримка 

вишивки підтримується уздовж вишивальних стібків. Знову відпустіть кнопки та зупиніть 
вишивання з низькою швидкістю. 

 Висока швидкість вишивання холостим стібком 

У режимі зупинки натисніть кнопку  No  loosen. Шпиндель та п’яльця не рухаються, 

вишивальні голки у порядку зростання, відпустіть кнопку після того, як п’яльця перемістяться 

безпосередньо до позиції попереду точок стібків.  

У режимі зупинки натисніть кнопку  No  loosen. Шпиндель та п’яльця не 

рухаються, вишивальні голки у порядку спадання, відпустіть кнопку, щоб опустити п’яльця 

безпосередньо до позиції позаду точок стібків.  
 

4.3-9 Поплавок 
 

 Позиціонування спорожнення: 

У режимі зупинки кнопка з правого боку перемикається на позиціонування інтерфейсу 

спорожнення.  

 додавання спеціальних стібків: Натиснувши на кнопку, з’явиться цифрова клавіатура. 

Натисніть цифрову кнопку, щоб ввести необхідні стібки. Натисніть кнопку , і затримку 
буде переміщено на вказані стібки, відбудеться автоматична затримка.  
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 зменшення вказаних стібків: Натиснувши кнопку, з’явиться цифрова клавіатура. 

Натисніть цифрову клавішу, щоб ввести необхідну кількість стібків. Натисніть кнопку , і 

затримка переміститься до вказаних стібків, і автоматично зупиниться.  

 Випередження на однин колір: Натиснувши кнопку, п’яльця переміщуються на 

початкову точку наступного кольору, і автоматично зупиниться. 

 Повернення назад на один колір: Натиснувши кнопку, п’яльця переміщуються на 
початкову кнопку попереднього кольору, і автоматично зупиниться. 

 

4.3-10 Повернення на точку вишивання при відключенні живлення 
 
Ця операція застосовується в основному для раптового відключення електроенергії в 

процесі вишивання і виникає блокування п’ялець. Після відновлення живлення функціонування 

продовжується. 

Якщо тип п’ялець «Інше», операція діє лише тоді, коли обшукується абсолютна 

вихідна точка п’ялець перед вишиванням. 

У робочому режимі  натисніть клавішу , щоб увійти в інтерфейс роботи машини. 

Натисніть клавішу , система видасть запит «Натисніть OK, щоб почати пошук 

абсолютної вихідної точки». Натисніть кнопку , щоб почати пошук абсолютної 

вихідної точки. П’яльця переміщаються до вишивального положення перед відключенням 

живлення та зупиняються. Потягніть стрижень та продовжуйте вишивати. 

 

4.4 Режим запуску вишивання 
У робочому режимі вишивання можна виконувати лише операцію з підйому шпинделя.  

Натисніть кнопку , щоб сповільнити або прискорити швидкість шпинделя. 

Натисніть кнопку , щоб вибрати швидкість підйому.  
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4.5 Вишивальна машина 
 

Після закінчення налаштування різних параметрів вишивки, можна розпочинати вишивання, 

натиснувши кнопку запуску.  
Зупинка у режимі карти для вишивання: Один раз натисніть кнопку запуску/стопу, щоб 

увімкнути вишивання.  

В режимі запуску карти для вишивання: Один раз натисніть кнопку запуску/стопу, щоб 
увімкнути вишивання.  
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Частина 5 – Літери для створення картки для вишивання 
 

В інтерфейсі експлуатації машини натисніть кнопку , щоб увійти в інтерфейс 

літер, як показано на малюнку:  

 
 
 

 Натисніть кнопку, щоб вибрати потрібні літери або інші знаки. Натисніть кнопку 

, щоб переключити літери в нижній або верхній регістр. Натисніть клавішу , щоб 

очистити літеру. Після завершення введення, натисніть клавішу , щоб перейти до 

інтерфейсу налаштування (операцію не можливо продовжити, якщо вишивку не 

звільнена), як показано на малюнку. 
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Встановіть параметри літер. Після завершення налаштування, натисніть клавішу 

нижче, щоб вибрати потрібний тип літери (5 типів). Натисніть кнопку , щоб 

створити шаблон літери. У лівому верхньому куті ви можете побачити створену карту 

вишивки. Натисніть клавішу , щоб зберегти вишивку в пам'яті. 
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Частина 6 Зміна кольору вручну 

У робочому інтерфейсі або в інтерфейсі підготовки натисніть клавішу , щоб 

здійснити зміну кольору вручну. Малюнок: 

 
 

Інтерфейс з'явиться на малюнку шверца. Натисніть відповідні цифри відповідно до 

вимог, щоб перемістити колір до вказаної голки. Також можна виконувати 

поштовхувальні обертання шпинделя. 
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Частина 7 Обрізання вручну 
 

Обрізання можна виконувати як в режимі підготовки вишивання, так і в робочому 

режимі.  

 Натисніть на панелі клавішу , щоб провести нижнє лицьове обрізання. 

Відповідно до необхідності проведення відповідної операції обрізки. 
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Частина 8 Початкове положення п’ялець 
 

Операція початкового положення п’ялець включає в себе ручне налаштування початкового 
положення та пошук абсолютного початкового положення і налаштування обмежень програмного 

забезпечення. 

У інтерфейсі експлуатації машини натисніть клавішу , щоб увійти в інтерфейс 
операції початкового положення, як показано на малюнку. 

 
 

8.1 Ручне налаштування початкового положення п’ялець  

В інтерфейсі початкового положення п’ялець натисніть клавішу , щоб вибрати 
операцію. У інтерфейсі з'явиться діалогове вікно "Встановити поточну точку як початкову точку 

п’ялець?" Натисніть кнопку , щоб завершити налаштування. Значення PX/PY-
координат змінюється на 0.0. 

 
 

8.2 Автоматичний пошук абсолютної початкової точки п’ялець  
 

Абсолютна початкова точка полягає в тому, щоб використовувати обмеження п’ялець для 
виявлення абсолютної позиції п’ялець, щоб забезпечити відновлення вишивки при відключенні 

електроенергії, щоб забезпечити точне продовження вишивки 
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при виникненні аварії під час вишивання. 

 

Функція автоматичного пошуку системи. Вона повинна підтвердити, чи можна 

ефективно використовувати обмежувальний датчик чи ні. В іншому випадку це 

може спричинити пошкодження механічної частини. 

У інтерфейсі початкової точки п’ялець натисніть клавішу , щоб вибрати 

операцію. У інтерфейсі з'явиться діалогове вікно "Будь ласка, підтвердьте, що ліміт-

перемикач працює в нормальному режимі". Натисніть клавішу , щоб 

розпочати пошук абсолютної початкової точки. Після закінчення пошуку, п’яльця  

повернуться до точки зупинки. 

Після пошуку абсолютної точки операція завжди чинна, якщо п’яльця не 

переміщуються після відключення електроенергії. 
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Частина 10 Звіт 

Ця функція використовується для перегляду дій Generate Statistics / Загальні 

статистичні дані та Clear Statistics / Конкретні статистичні дані.  
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Частина 11 Поштовхувальне обертання шпинделя 
 

Ця функція використовується тільки для позиціонування та зупинки шпинделя. Він 

може працювати на інтерфейсах з leys. 

Проведіть поштовхувальне обертання шпинделя відповідно до вимог. 

Натисніть клавішу , щоб перемістити шпиндель на 100 градусів (нульове 

положення). 

Якщо вам потрібні інші кути для переміщення, введіть вручну зміну кольору в  

інтерфейсі кольорів. 
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Частина 12 Перемикання мови 
 

У інтерфейсі головного меню натисніть клавішу , щоб здійснити 

перемикання мови. 

Натисніть і виберіть потрібну мову. Система автоматично переключається на 

вибрану мову. 
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Частина 13 Параметри вишивання 
 

Згідно з різними вимогами щодо обробки конфігурації та обробки вишивки, 

необхідно змінювати деякі загальноприйняті параметри для задоволення експлуатаційних 

вимог. 

У інтерфейсі головного меню натисніть клавішу , щоб увійти в інтерфейс 

параметрів вишивання. Натисніть зміст параметрів, який потрібно змінити, і натисніть 

кнопку  або , щоб здійснити модифікацію. Після завершення модифікації, 

натисніть клавішу , щоб зберегти модифікацію та автоматично повернутись до 

інтерфейсу головного меню. 

Визначення параметрів вишивання та діапазону значень наведено в Таблиці 1. 

Параметри вишивки та параметри машини можна використовувати для експорту 

резервної копії U-диску. Якщо вам потрібно провести відновлення, ви можете 

використовувати параметри резервного копіювання для імпорту. Цю функцію також 

можна використовувати для відновлення імпорту пакетів, якщо конфігурація машини 

однакова. 
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Частина 14 Налаштування параметрів машини 
 

Цим параметром може користуватись тільки професійний технічний працівник 

монтажного цеху. Не робіть модифікації без дозволу інших осіб, щоб запобігти 

пошкодженню машини та виходу з ладу. 
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Частина 15 Користувацьке управління 
 

Параметром може користуватись тільки професійний технічний персонал. Не робіть 

модифікації без дозволу інших осіб, щоб уникнути ненормального функціонування 

машини. 

У інтерфейсі меню натисніть клавішу , щоб увійти в операцію. 

 

 

15.1 Налаштування часу 

 

У інтерфейсі користувацького управління натисніть клавішу, щоб увійти в операцію 

(пристрій не може ввести налаштування часу під час шифрування блокування пристрою). 

Малюнок: 

 
 

Будь ласка, повідомте постачальника про зашифрований серійний номер, наданий 

постачальником відповідно до серійного номера, щоб видалити пароль. 

Відповідно до заданого поточного часу, після завершення та натискання клавіші 

 для збереження, час автоматично оновиться. 
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15.2 Скасування паузи 

Система  автоматично блокує машину через обмеження терміну використання, та 

видає запит на введення  паролю. Малюнок: 

 

 
 

Натисніть клавішу, щоб ввести отриманий від постачальника пароль, для скасування. 

Відпустіть кнопку , щоб скасувати ліміт, ви можете продовжувати користування 

машиною. 

Пароль можна отримати заздалегідь. 
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Частина 16 Перевірка системи 
 

Цю операцію використовує переважно обслуговуючий персонал, її використовують  

для перевірки правильного функціонування вишивальної машини. 

    У інтерфейсі роботи з машиною натисніть клавішу , щоб увійти в 

інтерфейс перевірки. Малюнок: 

 
 

16.1 Перевірка введення 

У інтерфейсі перевірки натисніть клавішу , щоб розпочати перевірку 

введення. Перевірте, чи змінюється кожен елемент разом із зміною режиму. Якщо ні, 

поточний вхідний сигнал може бути пошкодженим. Перевірте та проведіть технічне 

обслуговування. 

 

16.2 Перевірка виходу 

У інтерфейсі перевірки натисніть клавішу , щоб розпочати перевірку 

виходу. Натисніть кнопку , що відповідає кожній перевірці, та перевірте, чи 

вихід дійсний. Якщо 
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відповідне вихідне обладнання не має ніяких дій, поточний вихід може бути несправним. 

Будь ласка, перевірте та проведіть технічне обслуговування. 

Перевірка вишивання тамбуром: Натисніть клавішу один раз, для різака вишивання 

тамбуром приймається альтернативна дія між розтягуванням та зворотним поверненням.   

Перевірка обрізання: натисніть клавішу один раз, для мотору обрізання  приймається 

альтернативна дія між півповоротом кола для зупинки та іншим поворотом на половину 

кола в тому ж напрямку, на місці. 

Перевірка поздовжнього вигину: Натисніть клавішу один раз, електромагніт вигину 

запускається на 2 секунди і автоматично відключається. 

Перевірка лівого тінселю: Натисніть клавішу один раз, шасі для посадки тінселю 

виконають спадний вихід, пробудуть впродовж 3 секунд та піднімуться.   

Перевірка лівого тінселю: Так само. 

 

16.3 Перевірка шпинделю 

У тестовому інтерфейсі натисніть клавішу , щоб розпочати перевірку 

шпинделю. Натисніть клавішу , що відповідає кожному пункту перевірки 

перевірте, чи дійсний вихід. Якщо відповідний вихідний пристрій абсолютно ніяк не 

реагує, поточний вихід може бути несправним. Будь ласка, перевірте та проведіть 

технічне обслуговування. 

Тест на осі XY: натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб змінити номер мобільного 

імпульсу (1-127) двигуна. Значення за замовчуванням - 12 імпульсів. Натисніть кнопку 

, щоб почати рух вперед і назад. 

Перевірка шпинделю: Натисніть клавішу , щоб почати обертання зі 

швидкістю 100 об. / хв. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб змінити швидкість 

шпинделя і перевірити, чи поточна швидкість обертання відповідає дійсній швидкості 

обертання. (в межах 5 одиниць перепаду на 1000 одиниць). 

Перевірка QEP: натисніть клавішу , щоб перевірити номер 

шпиндельного кодера та ширину нульової позиції. 22/1000 ± 2 є нормальним, а значення 

поза цим діапазоном свідчить про те, що машина несправна.  
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16.4 Перевірка головки машини (використовується тільки в органічних 

панелях головки) 

У інтерфейсі перевірки натисніть кнопку , щоб розпочати перевірку 

несправностей головки машини. Натисніть цифрову кнопку для перевірки відповідної 

голки. Перевірте правильність виявлення розриву нитки. Якщо попередні положення 

несправні, перевірте та проведіть технічне обслуговування. 

Перевірка лицьового шву: при закритій лицьовій пружині зазвичай вмикається 

червоний індикатор. Коли вона відокремлена, індикатор змінюється на зелений. 

Перевірка нижнього шву: Переключіть тест-колесо. Індикатор блимає разом із 

швидкістю перемикання. 

Виберіть лицьовий шов і нижній шов відповідно до вимог. 
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Частина 17 Системна інформація 
 

В інтерфейсі головного меню натисніть кнопку , щоб увійти в інтерфейс 

системної інформації. Малюнок: 

 

 
 

17.1 Номер системи та перевірка інформації про версію 

 

Використовується для перевірки коду системи управління. 

У системному інформаційному інтерфейсі натисніть клавішу , щоб 

перевірити. 

 

17.2 Оновлення логотипу 
 

У системному інформаційному інтерфейсі вставте  Logo  file  U-диску, натисніть 

клавішу , щоб ввести каталог U-диска, виберіть необхідність оновити 

файл логотипу, натисніть клавішу  для оновлення. 
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17.3 Оновлення інтерфейсу 

 

Для оновлення контрольної системи використовується файл бібліотеки. Ця операція 

призначена лише для фахівців.  

 

17.4 Оновлення програмного забезпечення 

 

Для оновлення контрольної системи використовується файл бібліотеки. Ця операція 

призначена лише для фахівців. 
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Частина 18 Налаштування мережі 
 

В інтерфейсі головного меню натисніть кнопку  для пошуку бездротового 

сигналу, після входу в інтерфейс налаштування сигналу WI-FI. Малюнок: 

 

 
 

Виберіть бездротовий сигнал, який потрібно підключити, натисніть клавішу 

, щоб ввести пароль доступу, натисніть кнопку, щоб підключитися до 

бездротової мережі, з’єднання автоматично здійснить перехід до основного інтерфейсу, 

відображення призначеної IP-адреси маршрутизатора. 

Кнопка  для повторного пошуку бездротового сигналу. 
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Частина 19 Додаток 

19.1 Таблиця параметрів 
 

Назва параметру Функція параметру За 

замовчуванням 

Діапазон 

 Розрив нитки   

Верхній розрив 

нитки: 

підняті шасі або не розірвана Так Так, Ні 

Чутливість розриву 

нитки: 

чутливість до виявлення 

розриву лицьового шва 

5 

 

3-9 стібків, Ні 

Виявлення нижнього 

розриву нитки: 

чутливість до виявлення 

розриву нижнього шва 

нормальне Високе, 

нормальне, 

низьке, немає 

Авто повернення 

при розриві нитки: 

Автоматичне повернення 

стібків при розриві нитки. 

Пропущена вишивка 

повинна компенсуватись  

 

4 

 

0-9 

Підказки про 

розірвані лінії 

Після відключення 

звучатиме звуковий сигнал  

Закритий Вкл., закритий 

 Обрізання   

Крок для обрізання:  Обрізати чи не обрізати 

нитку при наявності кількох 

пропущених стібків 

 

3 

 

1-9, не обрізати 

Довжина обрізки  

верхньої нитки: 

Човниковий стібок повинен 

бути довшим при вишиванні 

тонкої матерії 

 

0,6 мм 

 

0,5 – 1,0 мм 

Довжина після 

обрізання: 

Довжина лицьового шву 

після обрізання. Чим довший 

малюнок, тим довший 

залишок нитки 

 

5 

 

1-7 

Час L.S під час 

обрізання: 

Блокування кількох стібків в 

обрізанні для запобігання 

відключенню вишивання 

після обрізки  

 

1 

 

1-3 

Номер L.S після 

обрізання 

Блокування кількох стібків в 

обрізанні для запобігання 

відключенню 

 

1 

 

1-3 

Пересування п’ялець 

після обрізання 

Пересування (або не 

пересування) п’ялець після 

обрізання.  

 

Ні 

 

Так, Ні 
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Швидкість 

гідромотора: 

Регулювання швидкості 

двигуна ковзаючого степпера. 

Чим більше значення, тим 
більша швидкість 

 

 

5*    
 

 

 

1-5     
 

Функція обрізання Використання функції 

обрізання, або ні 

Так    Так, Ні    

 Голка   

Голки в головці: Поточна вишивальна машина 
використовує номер голкової 

планки 

 
№* 

 
1-15  

Голка для блискіток  Вишивка блискітками 
використовується лівою, 

правою або обома сторонами. 

Якщо функція вишивки 

блискітками  вимкнена, 
параметр недійсний. 

 
 

Вимк* 

 
 

Вимк, ліва, права, 

ліва або права 

Голка-щуп Положення стібка за 

допомогою контурного різака 

 

0 

 

0-№ 

Голка для вишивання 
шнурками 

Положення стібка з 
використанням вишивки 

шнурками (автоматичне 

уповільнення) 

 
Закрито* 

 
Закрито Ліва, 

Права 

Автоматичний запуск 

для такого ж кольору 

Автоматично  незалежно 

запускається при постійній 

зміні налаштувань  2 кольорів 

однієї планки голок 

 

Так 

 

Так, Ні 

Голка для вишивання 

бісером 

Вишивка бісером 

використовується зліва, справа 

або вимкнення  функції 
вишивання бісером 

 

Закрито* 

 

Закрито Ліва, 

Права 

 Швидкість   

Максимальна 

швидкість основної осі 

Налаштування максимальної 

швидкості обертання шпинделя 
(обмежено параметрами 

адміністратора) 

 

750 

 

550-1200 

Швидкість запуску 

основної осі 

Швидкість обертання 

шпинделя при запуску  

100 60-200 

Зниження швидкості 

при перестрибуванні 

Зниження поточної швидкості у 

постійному пропусканні 

 

80% 

 

60%-90% 

Максимальна 

швидкість при 
вишиванні бісером 

Максимальна швидкість 

обертання при вишиванні 
бісером 

 

700 

 

300-1000 

Швидкість часток Регулювання швидкості 

підйому степпера. Чим вище 
значення, тим більша 

швидкість 

 

3* 

 

1-4 

Максимальна 

швидкість шнура 

Максимальна швидкість 

обертання в режимі вишивання 
шнурками 

 

300 

 

300-1000 
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Максимальна 

швидкість 

переміщення рамки 

Встановлення швидкості 

переміщення високих п’ялець. 

Чим вище значення, тим більша 
швидкість.  

 

5 

 

1-9 

Швидкість зміни 

кольору 

Швидкість зміни кольору при 

використанні степпера для 

зміни кольору  

 

5 

 

0-9 

Низька швидкість 

вишивання 

Встанволення обмеження 

низької швидкості вишивання 

для зміни кольору    

 

500 

 

450-800 

Швидкість піднімання 
шнурка 

Регулювання швидкості 
підйомного степпера 

3* 1-5   

 Інше   

Режим вишивання 

довгими стібками 

Вишивання за допомогою 

довгих стібків 

Низька швидкість Низька 

швидкість, 
перестрибування 

Авто перестрибуючі 

стібки  

При вишиванні великої 

вишивки стібок можна 

розділити на два стібки 

 

6,5 мм 

 

6,5-8,5 мм 

Автоматична 

швидкість стібків 

Стібки для зниження швидкості 2,0 мм 2,0-9,0 мм 

Значення стібків Кількість стібків для 
регулювання варіації стібків 

20* 5-20 

Налаштування 

автоматичного 

початкового 
положення  

Встановіть «Так» при 

прийнятті карт для вишивання 

та безперервного вишивання 

 

Так 

 

Так, Ні 

Автоматичне 

повернення на 

початкову точку 

Повернення на початкову точку 

після закінчення вишивання 

карти з даними для вишивання. 
Встановіть «Ні» при прийнятті 

карт для вишивання та 

безперервному вишиванні 

 

 

Так 

 

 

Так, Ні 

Повтор вишивання Безперервне вишивання після 

завершення вишивання карти з 

даними для вишивання 

 

Ні 

 

Так, Ні 

Back  Steps  of  L.S: Почніть автоматичне 
стягування підкладки після 

декількох повільних рухів при 

складанні опусканні панелі 
голок 

 
 

0 

 
 

0-9 

Фільтр 0 даних стібків Фільтр 0 даних стібків, або не 

вишивати 

Так Так, Ні 

Скинути п’яльця  Пошук абсолютної початкової 
точки п’ялець щоразу при 

ввімкненні машини 

 
Ні 

 
Так, Ні 
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Затримка перерви 

основної осі 

Чим вище значення, тим 

швидше зупиниться кут 

позиціонування 

 

8* 

 

1-20 

Підйомний важіль    Використання опускання шасі Мотор Мотор, Напруга 

Розмір лівої блискітки Розмір вихідної лівої блискітки 3* 3-9 

Розмір правої 

блискітки 

Розмір вихідної правої 

блискітки 

3* 3-9 

Зупинка пересування 
рамки 

Можливість зупинити планку, 
якщо вона виходить за межі 

п’ялець  

 
Так 

 
Так, Ні 

Автоматичне 
повернення зміщення 

Автоматична доставка п’ялець 
у найвищу позицію після 

завершення вишивання  

 
Ні 

 
Так, Ні 

Запуск повільних 

стібків 

При запуску повільний рук 

кількох стібків почне 
прискорюватися  

 

0 

 

0-5 

Тип шнурків для 

вишивання  

Шнурки для вишивання на 

заводській моделі  

JY JY, GJ, RKM 

Методи підйому 
шнурків 

Спосіб підйому шнурків Мотор Мотор, Напруга 

Амплітуда зміни 

шнурків 

Амплітуда коливання мотору 20 0-20 

Механізм натягування 
шнурка 

Чим більша кількість коливань 
мотору, тим вище значення 

0 0-9 

 

№* вишивальна машина використовує номер планки голок (немає значення за 

замовчуванням) 

-* Встановлено відповідно до вимог (немає значення за замовчуванням) 

19.2 Системні помилки та список протидії 
 

Помилки Причини несправності Заходи виправлення 

Шпиндель не на 100 º Шпиндель не зупинився при 

значення 100 º 

За допомогою стрибків, або 

вручну переведіть шпиндель 

під 100 º 

Шпиндель не обертається 1. Контролер шпинделя 

немає сигналу, чи входу 

живлення  

1. Перевірте шпиндельний 

контролер і кабель 

живлення 

2. Перевірте вхідну 

потужність двигуна 

шпинделя 
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 2. Двигун шпинделя не має 

сигналу або входу живлення 

3. Пошкодження контролера 

або шпинделя 

4. Не підключено енкодер 

3. Змінити контролер або 

двигун 

4. Правильно підключіть 

енкодер 

Зворотне обертання 

шпинделя 

1. Зворотне з’єднання або 

енкодер А/В 

1. Відрегулюйте фазу кабеля 

енкодера А/В  

Вийшов час зміни кольору 1. Не обертається мотор 

зміни кольору 

2. Заїла механічна частина 

зміни кольору 

3. Несправність кабелю 

живлення від двигуна зміни  

кольорів до панелі живлення 

1. перевірте обладнання 

зміни кольору або кабель 

з’єднання  

 2. Відремонтуйте або 

замініть механічну частину, 

яка заїла 

3. Перевірте або замініть 

кабель з’єднання 

Відсутні стібки 1. Помилка колеса 

сенсорного позиціонування 

виявлення стібків 

2. Зламалась дошка 

виявлення стібків 

1. Відрегулюйте позицію 

сенсорного колеса 

визначення стібків 

2. Замініть дошку 

Помилка приводу ХУ 

двигуна 

1. Перенапруга, або 

перевищення ліміту 

запобіжника приводу 

2. Поломка приводу 

1. Перевірте вхідну 

потужність приводу та 

перезапустіть 

2. Замініть привід 

Обрізання не на позиції 1. Виявлення перемикання 

не знаходиться на позиції 1 

2. Перемикач зламався 

1. Відрегулюйте вручну 

2. Замініть перемикач 

Помилка обмеження +Х Обмеження напрямку +Х Вручну пересуньте п’яльця 

в протилежному напрямку 

Помилка обмеження -Х Обмеження напрямку -Х Вручну пересуньте п’яльця 

в протилежному напрямку 

Помилка обмеження +У Обмеження напрямку +У Вручну пересуньте п’яльця 

в протилежному напрямку 

Помилка обмеження -У Обмеження напрямку -У Вручну пересуньте п’яльця 

в протилежному напрямку 

 


