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Capítulo 1: Descrição geral
1-1 Precauções ao usar o produto
Bem-vindo ao usar o sistema de controle de máquina de bordar digital
Raynen. Leia e entenda este manual de instruções cuidadosamente
antes de usar este produto para garantir que você use e opere a
máquina de bordar digital corretamente. Guarde este manual de
instruções em um local seguro para que você possa consultá-lo a
qualquer momento.

Este produto é um produto mecatrônico. Para reduzir o risco de
incêndio acidental, choque elétrico e lesões pessoais que podem
ocorrer durante o uso, as seguintes precauções básicas de segurança
devem ser observadas.
-

Execute a instalação elétrica e a fiação de acordo com os requisitos técnicos, certifique-se de que a
eletricidade forte e fraca estejam separadas e não unidas.

Todos os tipos de cabos de instalação e conexão devem ser bem isolados, e a capa
plástica e a pele não devem ser danificadas. O conector não deve expor o fio de cobre

-

-

-

desencapado para evitar curto-circuito e contato do fio durante a tração.
Para peças com radiadores, mantenha o radiador e a porta de exaustão ventilados
suavemente e não os bloqueie.

Antes de ligar pela primeira vez, certifique-se de confirmar se as especificações da
fonte de alimentação externa atendem às especificações.
Se você precisar ligar o computador imediatamente após desligá-lo, mantenha-o
desligado por pelo menos 30 segundos e, em seguida, ligue-o. Ao iniciar a ignição por 30
segundos, é o processo de inicialização do sistema de ignição e tente não operar.
A tela LCD e a tela sensível ao toque da caixa de operação são itens frágeis. Não use
objetos pontiagudos e duros para operar e clique para garantir o funcionamento normal
da tela LCD e da tela sensível ao toque e prolongar a vida útil.
Ao inserir ou enviar o padrão via disco USB, preste atenção na direção de inserção do
disco USB. Não pressione com força quando a direção de inserção estiver errada. Ao ler
ou gravar uma unidade flash USB, não verifique a unidade flash USB para evitar danificar
a unidade flash USB e os dados.
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-

Não abra a tampa do gabinete de controle eletrônico durante a energização do
produto. A caixa pode conter uma alta voltagem fatal, que pode causar ferimentos
acidentais. Se você realmente precisar abrir o gabinete para algum ajuste ou inspeção,
você deve ligar a fonte de alimentação depois que a tomada estiver desligada ou a
energia for desconectada por 3 minutos para evitar que alguns capacitores internos de
armazenamento de energia ainda estejam altos. causar choque elétrico e ferimentos
pessoais.

-

Não toque nas partes móveis da máquina enquanto estiver em operação, caso
contrário pode causar ferimentos.

-

É proibido colocar o produto em locais com umidade, poeira, gás corrosivo, gás inflamável
ou explosivo, caso contrário, pode facilmente causar incêndio acidental, choque elétrico e
ferimentos pessoais.

-

Ao usar este produto, para evitar incêndio, choque elétrico e lesões pessoais, as seguintes
precauções básicas de segurança devem ser observadas em todos os momentos.

1-2 Especificações técnicas
1. Tela：toque de 7 polegadas

2. Resolução da tela: 7 polegadas (1024X600)
3. Tipo de operação: tela sensível ao toque

4. Velocidade máxima: 1200 rpm
5. Capacidade máxima de memória: 100.000.000 pontos
6. Máximo de pontos do design exclusivo: 4.000.000 pontos

7. Precisão do passo: Ponto mínimo de 0,1 mm
8. Faixa de pontos：0,1 mm〜12,7 mm
9. Mudança de cor automática：3000 vezes

10. Código de bloqueio: Sim
11. Suporte multilíngue: chinês, inglês, italiano, francês e russo (opcional:
alemão, espanhol, turco, português, árabe e tailandês).
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1-3 Principais Características
1) Esta máquina pode se conectar ao disco USB. Ele pode ler desenhos
de disco Tajima binário, Tajima ternário, FDR Belinda (incluindo
binário, ternário e Z-ary) e ZSK na memória do sistema de bordado.
1. Projeto de entrada,

sair e atualizar
do software

sistema

2) Este modelo pode ser conectado a uma unidade flash USB via interface
USB, e os padrões armazenados no sistema podem ser enviados em
formato binário Tajima ou formato Rayhong e armazenados na unidade
flash USB.

3) Os modelos da série JD podem usar disco flash USB, software de
sistema de atualização ou atualização de software on-line para
placa de cabeça de máquina e cartões de controle de bordado
especiais.
2. Suporte multilíngue

3. Várias opções de
processo de bordado

4. Função de construção
poderosa

padrões

5. Várias funções do
assistente de bordado

6. Funções de
manutenção corretas e

depuração do
máquina

7. Função poderosa
memória de
parâmetros de bordado

O sistema suporta exibição em chinês, inglês, espanhol e turco,
francês e português.
Este modelo pode optar por utilizar diferentes técnicas de bordado
como
"repetir bordados", "bordados combinados", "bordados de letras"
e "bordados de fotos", etc.

Esta máquina pode agrupar os parâmetros do padrão "Repetir
Bordado" ou do padrão "Bordado Combinado" para gerar um novo
padrão e armazená-lo na memória.
Este modelo pode "encontrar automaticamente a origem dos padrões
de bordado" e adicionar funções como "bordado de aplique",
"bordado de borda", "bordado cruzado" e "bordado ao longo da faixa
de padrão". A função de bordado padrão foi enriquecida, melhorando
muito o processo e a eficiência do bordado.

Este modelo inclui: autoteste da máquina, autoteste do
codificador, autoteste da velocidade do motor do eixo principal,
funções de teste dos componentes da máquina. O uso dessas
funções torna a depuração, manutenção e falha da máquina de
bordar mais conveniente.
Este modelo pode associar parâmetros de bordado selecionados, como
ponto inicial do padrão, ordem de mudança de cor, direção do padrão,
ângulo de rotação e número de repetição com o padrão de bordado, e
salvar este conjunto de parâmetros. Quando este padrão é bordado
novamente, este grupo de parâmetros pode ser chamado sem reiniciar, o
que melhora a eficiência do bordado.
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Capítulo 2: Visão geral do painel

Tela
Interface

USB

Tela
tátil
LEDs

potência

-

Tela sensível ao toque

Esta máquina adota tela LCD de alto brilho e tela sensível ao toque como interface de
operação, que é fácil e conveniente para aprender e usar.
-Interface de transmissão de dados USB
Esta máquina adota interface de dados USB universal, que é conveniente para entrada e saída
de padrões e dados armazenados através da interface USB.

Atenção:

A tela LCD e a tela sensível ao toque da caixa de controle são elementos
frágeis. Não use objetos pontiagudos e duros para operar e clique para garantir
o funcionamento normal da tela LCD e da tela sensível ao toque e prolongar a
vida útil.
Ao inserir ou enviar o padrão via disco USB, preste atenção na direção de
inserção do disco USB. Não pressione com força quando a direção de inserção
estiver errada. Ao ler ou gravar uma unidade flash USB, não verifique a unidade
flash USB para evitar danificar a unidade flash USB e os dados.
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Capítulo 3: Descrição dos ícones da
interface
3-1 Descrição da tela principal da interface

A tela da interface principal do sistema para confirmação do bordado é mostrada
abaixo:

3-2 Descrição dos ícones na tela
Não. Ícone e status

1

Estado de
conexão do cabo de controle (ou
seja, cabo de rede entre a caixa de
controle principal e a caixa de
operação)

Descrição
：O cabo de controle está conectado
corretamente;

：O cabo de controle não está conectado ou o
contato está ruim.

：O padrão atual é bordado usando o modo de
bordado de ciclo.

2
bordado cíclico /
Ícone de bordado sem repetição

：O padrão atual não é bordado pelo modo de
bordado de ciclo.
：O eixo principal está na posição correta

3

Eixo principal na posição
correta/eixo principal na
posição errada

：O eixo principal está na posição
ícone incorreto, pressione
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o ícone "
"ou pressione diretamente o ícone" " para
executar operações de avanço para parar no
lugar.

4

：Desligue o farol.
Farol desligado/farol
ligado

5
6

7

do sistema

a hora atual

Porcentagem de progresso
do bordado

SVelocidade do eixo principal
no bordado real (ou seja,
velocidade do bordado real)

O número representa o
cabeçote da máquina na

8

posição da agulha nº 3. Se o
cabeçote da máquina não
estiver na posição, é exibido

：Ligue a luz frontal.
Este ícone mostra a hora atual do sistema, clique nele para
modificar a hora do sistema.

Este ícone mostra o progresso da peça atualmente
bordada.
Os números acima da placa indicam a velocidade de
costura real do eixo principal, o número abaixo indica que
a velocidade de costura mais alta do eixo principal é 1000r/
min. Durante o processo de bordado real, a velocidade de
costura será alterada automaticamente de acordo com os
diferentes comprimentos de agulha do padrão.

Quando a mudança de cor estiver errada, pressione o
ícone para entrar na interface de mudança de cor
manual, clique no ícone de número na parte inferior
da interface para posicionar o cabeçote da máquina.

como " ".。

9

O valor 4 com sombra
amarela indica o número da
cor atual, e o valor mais baixo
indica a ordem das cores
quando o estado de mudança
automática de cor.

" " e selecione a opção "Set All Color", que pode
definir a ordem das cores do padrão de bordado.
Exibe as informações do padrão bordado atual,
incluindo número do padrão, nome do padrão,
número atual e total de mudanças de cor, número
atual e total de agulhas, etc.

10

11

"0012" indica que o bordado atual é a 12ª cor. Este valor
aumenta com o número de mudanças de cor. Pressione o
ícone de ordem de mudança de cor

Mostra o
Deslocamento X, Y da
origem do padrão em
milímetros (mm)

Depois que a máquina parar, pressione o ícone " "
para limpar o valor de deslocamento X,Y e
reavaliar com a posição atual como origem.
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Pressione este ícone para entrar na interface de configuração do

12

ajuste de velocidade

velocidade, pressione “ ”ou “ ”para alterar o
tamanho do valor da maior velocidade de costura do
eixo principal.

bordado normal

13

lento para baixo
Rapidez
Alta velocidade de redução

14

：ícone de memória
do padrão

：Ícone de mudança de cor
quinze

16

Pressione o ícone “ ” para alterar o status de redução.
Toque neste ícone para entrar no menu de memória de
padrões.
Toque neste ícone para entrar no menu de mudança

manual

manual de cor.

：Próximo ícone

Pressione este ícone para acessar o próximo menu.

do menu

17

：ícone de configurações

Clique neste ícone para entrar na página de
configuração.

Mudança de cor automática
e início automático

18

Mudança de cor automática Pressione o ícone “ ” para alterar o modo de mudança de
e início manual
cor.

Mudança de cor manual e
início manual

19

Estado dePreparação
bordado
Estado deConfirmação

Toque no ícone

” para alterar o status do

bordado.

de bordado
No processo de operação de traçado, a máquina entra
automaticamente no modo de bordado temporário. Quando a
operação de bordado estiver concluída em torno do padrão e
pressione novamente
o ícone " ", o

20
bordado temporário

Doença

21
22

sistema executa uma

confirmação do bordado.

funcionamento normal do

：operação de arrastar

Pressione este ícone para entrar na operação de avanço do

：corte de linha

Toque neste ícone para entrar na operação de corte de

Operação

eixo principal.

linha.
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23

：Operação relacionada
ao movimento do quadro

Clique neste ícone para entrar na operação
relacionada ao movimento do quadro.

manual de baixa velocidade

estado de movimento do

24

Alta velocidade

quadro, Armação

Manual

Pressione "

” para alterar o estado de movimento do

quadro, Armação.

estado de movimento do
quadro

25

：comece a bordar

26

：parar de bordar

27

：Encontre a operação
de origem

28

：Mova o quadro ao longo
a partir de

padrão externo

29

30

：Salvar origem do
padrão

：recuperar a origem
do padrão

31

：Operação de ajuste de

32

：modo de seleção

33
34
35

quadro

Individual

：modo de seleção
múltiplo
：Todos os modos selecionados

：Operação
classificação de padrões

Durante o estado de confirmação do bordado, toque neste
ícone para iniciar o bordado.

Durante o status de confirmação do bordado, toque neste
ícone para parar o bordado.

Pressione este ícone e o sistema moverá
automaticamente o rack e definirá o ponto zero de
acordo com a chave fim de curso. A premissa desta
operação é que a máquina tenha definido a proteção do
quadro quando o desligamento repentino.

Esta função consiste em mover a caixa ao longo do
intervalo do padrão para verificar se ultrapassa os
limites.
Esta função salva a posição atual do bastidor como
ponto inicial do padrão de bordado atual.
Se a posição inicial do padrão atual for salva antes de
bordar o padrão atual, toque neste ícone para retornar à
posição salva e tornar mais fácil bordar o mesmo padrão
novamente.
Clique neste ícone para entrar na interface de operação de
configuração do quadro.

Modo de seleção única, apenas um padrão pode ser
selecionado por vez.
Modo de seleção múltipla, vários padrões podem ser
selecionados ao mesmo tempo.

O modo Select all seleciona todos os padrões no
diretório atual de uma só vez.
Pressione para entrar e os padrões no diretório atual
podem ser classificados de diferentes maneiras.
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：Visualize padrões em

36

tela completa

Exibir ou Visualizar Padrão

Em formação

Toque neste ícone no diretório de memória para
exibir o padrão de memória atualmente selecionado
em tela cheia. Toque neste ícone no diretório do disco
USB para exibir as informações básicas do padrão no
disco USB atualmente selecionado.

37

：Relacionado ao
disco USB
Operações

38

：excluir o diretório

Excluir o diretório da unidade USB

39

：novo diretório

Novo diretório na unidade USB

Pressione para entrar nas operações relacionadas ao
disco USB.

40

：Voltar à página
anterior
diretório

41

：Padrões de entrada da
Toque neste ícone para inserir os padrões na
unidade flash USB para a
unidade flash USB na memória.
memória

42

43

44

：Padrões de saída da

Voltar para a página anterior
Diretório

Toque neste ícone para enviar os padrões da memória para a

memória para a unidade flash USB unidade flash USB.
：Operação de
bordado de letras
：Escolha o padrão de
bordado

Pressione este ícone para entrar na interface de operação
de bordado de letras.

Selecione o padrão de bordado da memória e toque
neste ícone para confirmar o padrão de bordado.
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Capítulo 4: Instruções básicas de operação

4-1 Situação e processos básicos de trabalho
A interface do software é fornecida com os três estados operacionais a seguir:
① Status de preparação do

bordado
② Status de confirmação
do bordado
③ Status de execução do
bordado
1. Status de preparação do bordado--para trabalhos de bordado，o processo de preparação
a entrada ou seleção de padrões de bordado e a configuração de vários parâmetros de controle

de bordados e bordados com antecedência. Quando a máquina parar, o ícone " " aparecerá

no canto inferior direito da tela de função principal. Nesse estado, a operação de
"Iniciar" ou "Parar" é inválido.
2. Status de confirmação do bordado --Selecione o "desenho do bordado" no computador e
defina vários parâmetros de controle de bordado e parâmetros de bordado e pressione " "

para confirmar o bordado antes que a máquina entre no modo de quase operação.

Quando o bordado é confirmado, " " é exibido no canto inferior direito do
tela de função principal. Pressione o ícone "Iniciar" neste estado e o quadro começará a
bordar com a posição atual como origem.

3. Status de execução do bordado--Quando " " aparece no canto inferior direito do
tela de função principal, pressione o ícone “Iniciar” e a máquina entrará no status
operação, e a tela de função principal exibirá o status do bordado dinâmico.
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4. Processos básicos de operação de bordado

4-2 Como inserir e escolher um padrão
4.2.1 Insira o padrão via USB na memória
Todos os seguintes "Design" podem se referir a um padrão de bordado

1.Insira a unidade flash USB com os padrões no lado direito da caixa de operação.
dois.Pressione o botão
“botão”

”para entrar na interface “Design Memory Menu” e pressione o botão
”. O sistema lerá as informações de layout no diretório raiz da unidade

”（.Observação:
Flash USB, selecione o padrão que precisa ser inserido e pressione “
Se o desenho estiver armazenado em outros diretórios no pendrive, clique no ícone do

diretório armazenado para entrar e selecione o desenho para entrar, então pressione “ ”. Se
você precisar retornar ao diretório anterior, pressione

"Design Memory Menu", pressione o ícone

Se você precisar voltar para a
interface do no canto inferior direito.

3.Após pressionar o ícone “ ”, a interface “Enter pattern number” aparece e o sistema
atribuirá automaticamente o menor número de padrão disponível. pressione
diretamente"
”se você não modificá-lo, o sistema inserirá o número do padrão
definido por padrão. Se você precisar modificar o número do padrão, use o ícone do
número para inserir o número desejado e pressione “

"para confirmar.

Atenção:
Ao inserir ou enviar o padrão por meio de um disco USB, preste atenção à direção de inserção do disco USB. Não pressione
com força quando a direção de inserção estiver errada. Ao ler ou gravar uma unidade flash USB, não
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marque a unidade flash USB para evitar danos à unidade flash USB e aos dados.

4. Aguarde a conclusão da entrada do projeto. A tela permanece na janela de operação da
unidade flash USB. Se você quiser continuar com o design do padrão de entrada,
repita as etapas acima.

4.2.2 Seleção de Padrão
1.Pressione o botão “ ” para entrar na interface “Design Memory Menu”, pressione o desenho
para bordar e pressione este ícone “ ”.
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2.A janela de interface "Configuração dos parâmetros de desenho" aparece, se você bordar de acordo com os parâmetros
padrão, pressione “ ” para confirmar. (Em geral, borde de acordo com os parâmetros padrão.) Para
modificar, clique diretamente no elemento. Uma vez que todos os parâmetros foram modificados

precisam ser modificados, pressione a tecla “ ” e o sistema salvará os parâmetros atuais
automaticamente e retornará à tela de função principal. Neste momento, a barra de
informações do desenho mostra o número do desenho selecionado, nome do desenho,
número de mudança de cor, número total de pontos e mostra o valor do intervalo da
borda do desenho. A confirmação do bordado deve ser realizada para iniciar o bordado.
(Após definir "Hoop origin setting" no desenho, se for a primeira vez que borda ou altera a
posição de origem do bordado, o sistema solicitará "Save pattern origin to file").
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4-3 Ordem de mudança de cor e configuração de modo
4.3.1 Configuração do modo de mudança de cor

Pressione
modo 1

na tela de função principal para entrar na tela de mudança de cor.

：Mudança de cor manual e início manual; Antes de iniciar o bordado, pressione o
botão “” para entrar na janela de mudança manual de cor, clique no ícone de
número na parte inferior da tela para inserir os números de agulha e pressione o ícone
“Iniciar”. " para iniciar o bordado. Quando ocorrer a mudança de cor, a máquina
pára automaticamente. Haga clic en “ ”para cambiar un número de aguja en el orden de
cambio de color, el usuario puede elegir el nuevo número de aguja en la parte inferior de la
pantalla y, a continuación, pulsar el icono "Start" para empezar a bordar de novo.

Mudança de cor automática e início manual; a ordem de mudança de cor deve ser
modo 2：
definida primeiro se a máquina estiver no modo de mudança de cor automática e, em
seguida, pressione o ícone "Iniciar" para iniciar o bordado. A máquina muda de cor antes
do bordado de acordo com os números de agulha definidos na ordem de mudança de cor.
Se a mudança de cor ocorrer durante o bordado, a máquina mudará automaticamente
para o número de agulha especificado de acordo com a ordem definida e parará para
esperar que o operador pressione o ícone "Iniciar".
modo 3：
Mudança de cor automática e início automático; quando a mudança de cor ocorrer
durante o trabalho de bordado, a máquina mudará automaticamente para a agulha
especificada na ordem que você definir e iniciará o trabalho de bordado novamente. Se a
máquina estiver configurada para mudar de cor automaticamente, a ordem de mudança de cor
deve ser definida e a confirmação do bordado deve ser feita pelo operador antes de iniciar o
trabalho de bordado. Enquanto o operador pressiona o ícone "Iniciar" para começar a bordar,
não importa onde a barra de agulha atual pare, a agulha mudará de acordo com o número de
agulha definido na ordem de mudança automática de cor
(Nota: exceto quando o número da agulha atual é o mesmo que o número da agulha definido por
ordem) e, em seguida, o bordado recomeça.

4.3.2 Como definir a ordem de mudança de cor

O comando de mudança automática de cor é fornecer a lista predefinida quando o
máquina está configurada para o modo de mudança de cor automática. O número máximo de
mudanças de cor é 3000 vezes. Os passos são os seguintes:

1.No estado de não confirmação, pressione “ ” para entrar na janela “configuração de
mudança de cor do padrão”. Use o ícone de número abaixo para inserir o número da
agulha de mudança de cor necessária em ordem e, em seguida, pressione OK para
n color change mind
salva a cor

2. Se você deseja alterar a ordem de cor definida, toque no ícone da posição da agulha
correspondente a ser alterada ou toque em "Página anterior" e "Próxima página" para localizar e
tocar no ícone da posição da agulha. precisa ser modificado e, em seguida, pressione o ícone de
posição da agulha abaixo para modificar. Após editar o trabalho, pressione o ícone "OK" para
confirmar e o sistema salvará a ordem de cores modificada no momento.

4-4 Configurando o ponto inicial do padrão
1.Na tela de função principal, pressione
e pressione o ícone de seta para

para entrar na interface de movimentação do
quadro mova o quadro e selecione o ponto de origem

apropriado.

2. Pressione o ícone " " para mover o bastidor ao longo do padrão externo, esta operação é para
detectar se a periferia do desenho excede a faixa de bordado do bastidor. Se a periferia do desenho
exceder o escopo do bastidor de bordar, o computador indicará automaticamente o
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"Limite de frames excedido." A posição do ponto de bordado deve ser reajustada para garantir
que o desenho não exceda a área de bordado do bastidor.

4-5 Confirmação do Padrão
Após a operação de configuração de seleção de padrão, parâmetro de bordado, ordem de
mudança de cor, origem do bastidor, o operador deve pressionar o ícone " " no status de
preparação do bordado, a tela solicita: "Mudar para o modo DRIVE?
bordado (o status do botão de bordado é verde) e pressione “Star

Observação:Se o sistema não salvar a origem do projeto ou a posição atual não for a origem salva

(A proteção da origem do quadro está definida) O sistema perguntará: "Salvar a
origem do desenho em um arquivo?", clique no ícone "OK " (Salvar por padrão).
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4-6 Quebra de linha, devolução e reparo
4.6.1 Controle de cabeça
No estado de confirmação do bordado, o botão de reparo do cabeçote da máquina deve ser
pressionado para o modo de bordado normal (o cabeçote da máquina está verde) e pressione o
ícone "Iniciar", a máquina iniciará o bordado normal. Se o ícone "Parar" for pressionado
durante o trabalho, a máquina interromperá o bordado imediatamente.

4.6.2 Detecção de quebra de fio
No caso de uma quebra de linha, a máquina para e a luz de status desse cabeçote em particular fica
vermelha. Neste momento, a máquina não começará a bordar novamente até que o operador pegue a
cabeça de linha quebrada e pressione o ícone "Iniciar".

4.6.3 Devolução

No processo de bordado, devido a quebra de linha ou falta de linha da bobina, pode causar
vazamento no bordado. A máquina precisa retornar ao ponto perdido para completá-lo.
Nestas circunstâncias, o operador deve parar a máquina primeiro, abaixar o calcador para
ver onde os pontos faltantes estão alinhados, pressionar o ícone "Stop" e o bastidor
voltará. Pressione uma vez para voltar um ponto, pressione e segure para voltar vários
pontos e, em seguida, solte o ícone “Parar”, a máquina voltará automática e
continuamente, continue observando até o bastidor atingir o ponto de fuga e pressione o
ícone. "Parar" para parar de rebobinar.

4.6.4 Reparo
(Modo de reparação: modo de reparação manual. Modo de reparação automática)

Modo de reparo manual: Se o bordado com vazamento for observado, o operador pressiona
"Parar" para parar a máquina e a luz indicadora do cabeçote da máquina fica verde, neste
momento, o cabeçote da máquina não abaixará a agulha para operação de bordado, a menos
que o botão de bordado no cabeçote do motor é pressionado manualmente e a luz indicadora
no cabeçote da máquina fica vermelha. Depois que o bastidor estiver de volta no lugar, o
operador deve pressionar o ícone "Iniciar" novamente e a máquina começará a reparar e
continuará a bordar quando o trabalho de reparo for concluído.
Modo de reparo automático：Durante o processo de bordado, o cabeçote da máquina detecta
automaticamente a quebra da linha, o cabeçote da máquina ficará vermelho e começará a se
mover para trás de acordo com o número de pontos definido pelo sistema (você também pode
retroceder manualmente conforme necessário). Pressione o ícone "iniciar" após o enfiamento,
o cabeçote da máquina começará a reparar automaticamente, a luz no cabeçote da máquina
mudará de verde para vermelho, quando o trabalho de reparo terminar, a máquina continuará
o trabalho de bordado.

4-7 Liberação do Bordado
Nos seguintes casos, é necessário liberar o bordado primeiro: Necessidade de substituir outros
padrões quando o trabalho de bordado do último padrão estiver concluído, Necessidade de
modificar a ampliação, ângulo de rotação e direção do padrão, Necessidade de redefinir o
bordado de repetição, precisa fazer algumas operações de autoteste da máquina ou precisa
editar os padrões na memória, etc.

Método de operação: Pressione “

”na tela de função principal, o

tela exibirá uma caixa de diálogo perguntando: "Mudar para o modo EDITAR?", pressione o ícone " para
confirmar
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liberação do bordado. (Neste momento, o ícone de status do bordado fica vermelho " e o
sistema está no status de cancelamento do bordado.)
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Capítulo 5: Parâmetros de bordado detalhados

⑴Escalas X-Y：Este parâmetro controla a taxa de zoom do padrão nas direções X
(horizontal) e Y (vertical), e você pode dimensionar o padrão para cima/para baixo em uma porcentagem.

(2) Ângulos de rotação：O ângulo de rotação refere-se ao ângulo anti-horário do desenho
bordado em relação à direção do desenho selecionado.

⑶Direção：Este parâmetro define a direção do layout do padrão. Tome a letra "P" como
exemplo para ilustrar a relação entre design e direção de design:

(4) Girar ou dimensionar primeiro, prioridade：Quando X e Y ambos têm rotação enquanto X é diferente de
Y na ampliação. As diferentes configurações dos dois modos de prioridade
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irá bordar diferentes efeitos de bordado: se a prioridade de rotação for definida, o padrão será girado primeiro
e depois dimensionado, e se a prioridade de ampliação for definida, o padrão será dimensionado e depois
girado.

(5) Compensação X/Y：O sistema executa automaticamente a compensação de alargamento ou
estreitamento nos pontos de embalagem na direção X ou Y, e o valor de compensação para cada
unidade é de 0,1 mm. Valores negativos são compensação de encolhimento e valores positivos são
compensação de ampliação. A faixa de compensação é: -0,6 mm ~ +0,6 mm.
(6) Modo de repetição

repetição regular：Durante o bordado repetido, depois de terminar um padrão inteiro, o
bastidor se move para a próxima posição definida para bordar o mesmo padrão.de novo.

parte repetir：Durante o bordado repetido, após bordar uma determinada cor de padrão, o
bastidor se move para a posição correspondente do próximo padrão de repetição e, em seguida,
borda a mesma cor de padrão até que o bordado dessa cor termine, o sistema então muda para a
próxima cor e repete até que os pontos de cada cor se repitam.

Repetição do espelho: A repetição do espelho é executada apenas quando o padrão repete um número par

vezes na direção de X ou Y. Se o número de repetições em ambas as direções for par, a direção
definida na ordem de repetição tem precedência.

（Existem quatro tipos de repetição de espelho）

① Quando o número de repetições X e Y é par, o espelhamento é realizado de acordo com a direção de
prioridade definida na ordem repetida;

②Quando o número de repetições X é um número par de vezes e Y é um número ímpar de
vezes, o espelhamento é feito na direção X;
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③Quando o número de repetições X é um número ímpar de vezes e Y é um número par de vezes, uma
repetição espelhada é realizada na direção Y；

④Quando o número de repetições X e Y é ímpar, a repetição do espelho não é executada e a
repetição normal é realizada.

Parte + Espelho Repetição:Durante o bordado repetido, depois de bordar uma determinada cor
do padrão, o bastidor se move para a posição correspondente do próximo padrão repetido e, em
seguida, borda a mesma cor do padrão até que o bordado dessa cor seja concluído, o sistema
mudará para a próxima cor e repita até que os pontos de cada cor sejam repetidos. A repetição
espelhada é executada apenas quando o padrão se repete um número par de vezes na direção X ou
Y. Se o número de repetições em ambas as direções for par, a direção definida na ordem de
repetição terá precedência. Ou seja, o padrão se repete de acordo com os blocos de cores e a
sequência de repetição é executada de acordo com os quatro cenários de repetição de espelho
acima.
(7) Repetição Prévia:

-

Prioridade X：A repetição do bordado é feita linha por linha, e a repetição do espelho horizontalmente
é preferida.
Prioridade E：O bordado repetido é repetido coluna por coluna, e a repetição espelhada
longitudinalmente é preferida.

Os gráficos acima mostram o significado da prioridade X e da prioridade Y.
(8) Números de Repetição XY:X Reps deste parâmetro define o número de padrões de bordado
repetidos em linhas e Y Reps dele define o número de padrões de bordado repetidos em colunas.

(9) Repetir Tipo de Turno：Existem dois tipos:①Deslocamento de Origem e

② Deslocamento do quadro. Offset de Origem significa repetição baseada na distância da
origem do padrão; Deslocamento de borda significa repetição com base no espaço entre
duas bordas adjacentes em um padrão.
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(10)X、e Deslocamento：X representa a distância de repetição entre dois padrões laterais adjacentes; Y representa a
distância de repetição entre dois padrões longitudinais adjacentes.
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Capítulo 6: Operação do Eixo Principal
Atenção: Esta operação envolve a rotação do eixo da máquina. Preste atenção à segurança!

6-1 Operação do Eixo Principal

A máquina de bordar às vezes precisa fazer um movimento lento ou requer uma rotação
automática a 100°. As operações específicas são as seguintes:

1.Pressione o botão “ ” na tela de função principal, o sistema salta para o menu de operação de
avanço gradual, conforme mostrado abaixo:

2. Toque

desta vez e o eixo principal se moverá lentamente em uma revolução e parará em 100º.

6-2 Operação de abaixamento do eixo principal
Esta função é usada para alterar o tecido para bordados em lote de grande formato. cabo principal

abaixa abaixo da superfície do tecido e pára, e a posição do tecido de bordado será fixada.
Depois que o tecido é fixado, a equipe pode remover o cordão de bordar e, em seguida, mover
o bastidor de volta para a posição correta para refazer o bordado, para que possam continuar
bordando padrões inacabados a partir da posição atual. As operações específicas são as
seguintes:

1.Pressione a tecla “ ” na tela de funções principais, o sistema exibirá o menu de funções principais.

operações do eixo principal, pressione a tecla “ ”, neste momento o eixo principal se
move lentamente e a agulha é inserida para baixo no bordado. (Por favor, preste atenção
à segurança da equipe) Após a parada da agulha, o sistema retorna à tela de função
principal;
dois.Quando o eixo principal estiver abaixado, o cordão de bordado pode ser liberado. Neste momento, o

a tecla de movimento do bastidor está aberta para uso. Pressione a tecla “ ” para
mover o bastidor, após o bastidor atingir a posição correta, você pode reapertar o pano
de bordado.
3.Depois que o eixo principal é abaixado, o sistema retorna à tela de função principal e a agulha
permanece na posição de abaixamento. Se você quiser retomar a parada do eixo principal em
100°, use a função "Eixo principal para cima" para retrair a agulha e retornar o eixo principal para
100° (ver: 16-1 Operação).

- 23 -

Manual de Instruções - Máquina de Bordar 12 Linhas

Capítulo 7: Bordado normal e ocioso
7-1 Relação entre bordado normal e ocioso

Funções como ocioso, retorno, etc. eles são projetados para o conforto de cerzir. Marcha lenta de
baixa velocidade, marcha lenta de alta velocidade ou marcha lenta de posicionamento podem ser
usadas conforme necessário no bordado. No estado ocioso, o retorno pode ser
câmera lenta

baixa velocidade, alta velocidade ou posicionamento.

Nota: O termo "inativo"

refere-se ao movimento do quadro sem costura.

7-2 Baixa velocidade de marcha lenta

Operação: Pressione a tecla “ ” quando o bordado parar até que o ícone mude para baixa
velocidade.
Ícone de marcha lenta “ ”.Depois de ajustar a marcha lenta baixa, os operadores podem
pressionar o ícone “Iniciar” para iniciar o bordado, o eixo principal não gira, o bastidor se move ao
longo do caminho do ponto da máquina de bordar. ícone, se necessário. Quando o ícone "Parar" é
pressionado para retornar, o eixo principal não gira e o bastidor se retrai ao longo do ponto padrão. Se
você precisar interromper o retorno, pressione o ícone "Parar" novamente.

7-3 Alta velocidade de marcha lenta

Operação: Pressione a tecla “ ” quando o bordado parar até que o ícone mude para a
”.Neste momento o sistema exibirá o menu de " para sair
posição de marcha lenta alta “

e pressionar diretamente o ícone "Iniciar", o eixo
posição inicial, pressione o botão "
não gira, o bastidor não se move, a contagem de pontos aumenta, depois de pressionar o ícone
"Parar", o bastidor se move diretamente para a posição real do número de ponto atual,
pressione o ícone
"Parar" para retornar, e o eixo principal não gira, o bastidor não se move, a contagem de pontos
diminui, pressione o ícone "Parar" para parar e o bastidor se move diretamente para a posição real do
número de ponto atual.
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7-4 Posição ociosa
A posição ociosa pode mover o quadro diretamente para frente (ou para trás) para uma posição
designada, ou para uma última posição de mudança de cor, ou mesmo para uma última posição de
código de parada. Funcionamento:

1.Pressione “ ” quando o bordado parar, até que o ícone mude para “ ”. A tela de funções
principais também mostra o seguinte menu:

2.=Toque no ícone para os diferentes tipos de posição inativa e siga as instruções na tela
para inserir o número correspondente de pontos inativos para concluir a operação. Por
exemplo, toque no ícone "Pontos reversos" e a caixa de entrada de número aparecerá
(padrão 10 pontos). Os usuários podem usar o ícone de número para alterar o número
de pontos para trás. Pressione "
"para
confirme que a entrada foi concluída, o sistema retornará à tela de função principal
automaticamente, o bastidor de volta diretamente para a posição dos pontos
definidos.
Se a posição precisar ser reparada, o operador deve pressionar “ ” primeiro até que
o ícone de bordado normal “ ” apareça, então a máquina está no estado de
execução do bordado.
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7-5 Liberação de movimentos rápidos/lentos
Funcionamento:Quando a máquina parar e o ícone “

" ou "

", o ícone

ele mudará toda vez que o operador o pressionar, então pressione este ícone até que ele mude para o ícone
“ então a máquina está trabalhando no status normal de bordado.
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Capítulo 8: Operação de mudança de cor
8-1 Manual de Mudança de Cor
Enquanto a máquina para, se você precisar mudar a cor manualmente, pressione a tecla “ ”
para entrar na janela de mudança de cor manual, selecione o número do pino de mudança de cor
desejado de acordo com o ícone de número exibido na parte inferior da tela. isto.

8-2 Configuração de ordem de mudança de cor: Veja 4.3.1 8-3
Configuração de ordem de mudança de cor automática: Veja 4.3.2 8-4
Armazenamento de registro de mudança de cor manual
No estado de confirmação do bordado, quando a operação de mudança de cor manual é
selecionada, você pode escolher se deseja registrar automaticamente a posição da agulha na
unidade de sequência de mudança de cor. Esta operação tem as duas funções a seguir: Primeiro, se
a equipe achar que a ordem de mudança de cor da mudança automática de cor está
incorretamente configurada durante o processo de bordado, então a ordem de mudança de cor
pode ser alterada enquanto a agulha muda manualmente. Em segundo lugar, um novo padrão é
bordado pela mudança de cor manual uma vez e salvo, na próxima vez a máquina pode alterar as
cores como a ordem salva para bordar direta e automaticamente. As operações
específicos são os seguintes:(Figura superior direita

)

1. Pressione “ ” na tela de função principal e pressione a tecla “ ” para entrar na janela de
configuração de Parâmetros do Usuário.
dois.Selecione o item de "Parâmetro do Assistente de Bordado" e clique em "Salvar alterações manuais
de cores" para alterá-lo para "Sim".
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Capítulo 9: Operação de Mudança de Quadro
9-1 Movimento manual do quadro
Pressione "

”na tela de função principal para entrar na interface de movimento manual

de quadros e pressione as teclas de seta “

”para mover o quadro em 4 direções diferentes. Está

A tecla “ ” no centro das quatro teclas de direção é usada para controlar a velocidade do movimento
do quadro. É dividido em dois modos: alta velocidade e baixa velocidade. Cada vez que a tecla é
pressionada, o modo é alterado.

9-2 Retorne o bastidor ao último ponto

Durante o processo de bordado, a equipe geralmente precisa parar o bordado e mover
manualmente o bastidor para outras operações, como apliques. Uma vez que essas operações
são concluídas, a pauta precisa retornar o bastidor à sua posição original, ou seja, ela precisa
usar esta operação de Retorno do bastidor ao último ponto.
As operações específicas são as seguintes：
1.Depois que a máquina parar, pressione o botão de movimento do bastidor para mover o bastidor
para fora. (Por exemplo, no caso de apliques)
dois.Após o trabalho do aplique, pressione o botão “ ” na tela de função principal e
pressione “ ” e a mensagem “Retornar ao último ponto” aparecerá.

espere por ele

3. Pressione o botão
bordado continua. (Se você pressionar o botão “

”a operação será cancelada.）
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9-3 Retorno à origem
Se o bastidor for movido manualmente durante o processo de bordado ou não retornar à origem
quando o bordado terminar, esta operação pode fazer com que o bastidor retorne à origem do padrão.
As operações específicas são as seguintes:
1.Pressione "

” e um menu de retorno à origem aparece como mostrado na figura:

dois.Pressione "

e a caixa volta à origem automaticamente, se quiser sair desta operação só tem

o que pressionar

““.

9-4 Configurando a origem do quadro
A configuração de origem do quadro só pode ser definida quando o padrão é liberado. Antes de
memorizar a posição atual do quadro, o usuário pode primeiro usar o botão de movimento do
quadro no painel para mover o quadro para a posição de origem desejada e, em seguida, usar o
"Ajuste de origem do quadro" para lembrar a localização deste ponto. As operações específicas
são as seguintes:
1.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione o ícone de parâmetro profissional " para
escolher "Parâmetro de quadro".
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2. Vá para a segunda página, pressione o item “Set frame origin”, o sistema irá aparecer
“Now set frame origin?” caixa de diálogo.
3. Se você fizer isso, pressione a tecla “ ” diretamente, o bastidor se moverá automaticamente
nas direções X e Y até que X e Y se cruzem, o sistema lembrará as coordenadas da posição atual.
Portanto, quando o "Ajuste da Origem do Bastidor" for usado, a máquina de bordar deve
instalar um interruptor de limite eficaz, caso contrário, causará colisão do bastidor ou erro de
memória. Pressionar o botão “ ” sai da operação.
4. Quando o sistema lembrar as coordenadas da posição atual, o "Set Hoop Origin" exibirá
"Set". Quando ocorre uma parada de emergência devido a um mau funcionamento ou algo
incomum, como uma falha de energia inesperada ou deslocamento do rack, etc. Os dados de
coordenadas do quadro protegido antes da falta de energia podem ser
usado para restaurar a posição do quadro.

9 - 5 Fonte de Quadros: Retomar
Após desligar, se o quadro se mover, esta operação pode ser usada para restaurar a posição do
quadro quando a energia for retomada. A conclusão bem-sucedida desta operação depende
da configuração da fonte do quadro.
As operações específicas são as seguintes:
1.Certifique-se de que o eixo principal pare em 100 graus.
dois.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione o ícone de parâmetro profissional “ ” para
escolher "Parâmetro de quadro".

3.Vá para a segunda página, clique na opção “Set Box Origin” e o sistema irá abrir a
caixa de diálogo “Now set box origin?”.
Quatro.Se isso acontecer, pressione a tecla “ ” e o bastidor se moverá automaticamente nas
direções X e Y até que as direções X e Y toquem o interruptor de limite. O sistema restaura a
posição do rack para a posição coordenada armazenada antes da falha de energia. Portanto,
quando a função "Hoop Origin Resume" é usada, a máquina de bordar
deve ser instalado com um interruptor de limite válido, caso contrário, causará danos ao rack ou
” sairá da operação.
erro de recuperação. Se você pressionar o botão “
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9-6 Ajuste do Ponto de Deslocamento
O ponto de deslocamento deve ser definido no status de confirmação do bordado, pode ser
qualquer ponto, exceto a origem do desenho.

Como é mostrado a seguir:

para:Ponto de partidaｂ：ponto de deslocamento
Quando o sistema realizar a "confirmação do bordado", ele excluirá automaticamente o ponto de bordado.

compensado do último ajuste. Portanto, o método de ajuste do ponto de deslocamento é:
1.Selecione o padrão de bordado e execute a "confirmação do bordado" (consulte a seção 3-4);
dois.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione o ícone de parâmetro profissional “ ” para
escolher "Parâmetro de quadro".

3.Vá para a segunda página e clique na opção “Ajustar ponto de rolagem”, o sistema
exibirá uma janela de diálogo “Mover para ponto de rolagem?”
Quatro.Pressione “ ” neste momento e use as 4 teclas de seta “ ” para mover o quadro para o ponto

padrão de deslocamento e pressione “ ” para confirmar que o ponto de deslocamento está
definido neste momento.
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5.Após definir o ponto de deslocamento, o sistema retorna à interface anterior, o "Ajuste do ponto de
deslocamento" exibe "Definir", retorne à tela de função principal desta vez e pressione o ícone
"Iniciar" para iniciar o bordado, o bastidor se moverá de o ponto de deslocamento para o ponto
inicial do padrão automaticamente e, em seguida, o bordado normal será iniciado.

9-7 Salve a configuração original
A configuração de origem do quadro (Referência: 11-11) é a premissa para salvar a configuração de origem,

esta função salva a posição atual do quadro como o ponto inicial do padrão atual. As
operações específicas são as seguintes:

1.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione a tecla “ ” para abrir a janela de
retorno à origem.
dois.Pressione o botão “ ” e o sistema salvará automaticamente a posição atual do quadro como
o ponto inicial do padrão atual. E “ ” é para cancelar esta operação.
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3.Nota: Se o ponto inicial de um padrão não mudar, você só precisa fazer a configuração de
origem uma vez, então você pode fazer a configuração de origem de restauração várias
vezes a qualquer momento.

9-8 Restaurar as configurações de fábrica
Se você salvou a posição inicial do padrão atual, você pode usar esta função para localizar esse
ponto. É conveniente alinhar a origem do bastidor ao bordar novamente o mesmo padrão.

As operações específicas são as seguintes：
1.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione a tecla “ ”, o menu de operação
original aparece.
dois.Pressione “ ” e o sistema moverá automaticamente o quadro para a posição que foi memorizada
anteriormente. E “ ” é para cancelar esta operação.

9-9 Mova o quadro ao longo da borda do padrão

Após a seleção do padrão e antes do bordado formal, esta função envolve mover o
bastidor pela faixa do padrão para verificar se os limites foram excedidos. As operações
específicas são as seguintes:

1.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione “ ” para abrir a janela de retorno à
origem.
dois.Pressione o botão “ ”, o sistema moverá automaticamente o quadro ao longo do intervalo do
layout com a posição atual como origem e verificará se o layout excede os limites. Se a origem do
desenho atual fizer com que o bastidor ultrapasse os limites, o sistema indicará automaticamente, os
usuários precisam reajustar a posição de origem e realizar esta operação novamente. Se o quadro
estiver dentro dos limites, os usuários podem pressionar o ícone "Iniciar"
para começar a bordar. O ícone “ ” serve para cancelar esta operação.

9-10 Encontrar automaticamente a origem
Esta função é usada para encontrar automaticamente um ponto de partida adequado para o
padrão a ser bordado para que o padrão fique posicionado no centro do intervalo do
bastidor. A premissa desta operação é que a máquina foi configurada para "Hoop Origin
Setting" (Referência: 11-11). As operações específicas são as seguintes:
1.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione “ ” para abrir a janela de retorno à
origem.
dois.Pressione “ ” e o sistema calculará o centro do intervalo do bastidor e moverá o bastidor
para localizar o ponto inicial. Pressione “ ” para cancelar esta operação.

9-11 Abra o grampo da linha superior
Esta operação consiste em abrir manualmente o dispositivo de retenção da linha superior na

cabeça de máquina. As operações específicas são as seguintes:

1.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione a tecla “ ” para abrir a janela de
retorno de origem.
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dois.Pressione o botão “ ” e o sistema precisará abrir o dispositivo de fixação da linha superior na
cabeça da máquina manualmente, pressione o botão “

” novamente e o sistema fechará o dispositivo

suporte da linha superior. Pressione-o novamente para ligá-lo novamente, pressione-o novamente para retornar

para desligá-lo, e assim por diante. O ícone “ ” serve para cancelar a operação.

- 3. 4 -

Capítulo 10: Parâmetros de velocidade
No processo de bordado, a velocidade do bordado é ajustada automaticamente pelo computador a
qualquer momento de acordo com o comprimento da agulha padrão. A velocidade baixa é usada ao
bordar a agulha longa e a alta velocidade é usada ao bordar a agulha curta. No entanto, a velocidade
máxima da máquina é fixada pelo usuário, ou seja, a "velocidade máxima" do eixo principal é fixa. Na
faixa definida da velocidade máxima da máquina, as teclas de aumento e diminuição de velocidade
podem ser usadas para controlar a velocidade máxima do bordado atual. A velocidade máxima da
máquina é ajustada na faixa de 600-1000 rpm.

10-1 RPM máx./RPM mín.
Função: Esta configuração é usada para determinar a velocidade máxima do limite superior e a
velocidade mínima do limite inferior da máquina. Funcionamento:

1. aperte o
ferramenta

2.Pressione o item "Max RPM" ou "Min RPM" de acordo com as necessidades do usuário para ajustar
a velocidade de rotação específica.
Operação específica: Pressione o item “Max RPM” e pressione “Modify All”: Se estiver definido como “Yes”,

a velocidade máxima de todas as agulhas pode ser ajustada uniformemente. Introduzir o
velocidade de rotação usando o ícone de número e pressione o botão “

"para confirmar

a modificação; pressione "Change All": Se definido como "No", a velocidade máxima do
número de agulhas pode ser alterada individualmente de acordo com as necessidades do
usuário.

Insira a velocidade de rotação pelo ícone do número e pressione a tecla “
” para
confirmar a modificação. Pressione a opção “Min RPM”, você só pode ajustar a
velocidade mínima de todas as cabeças da máquina uniformemente. Depois de entrar no
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velocidade com o ícone de número, pressione

”para confirmar a modificação, pressione o botão

“ícone “ ” para sair após a configuração.

Observação:Para configuração de velocidade máxima, recomenda-se usar a configuração de fábrica.

10-2 Definir RPM
Função: Ajuste a velocidade de execução durante o bordado.
Funcionamento:
1.Pressione o botão “ ” na tela de função principal para entrar na interface de configuração da
velocidade de rotação, “ ” cada vez que você pressionar este ícone, a velocidade de rotação
aumentará em 10 rpm，quando pressionado por muito tempo, a velocidade aumentará rapidamente
e não aumentará quando atingir a velocidade máxima definida.
dois.Cada vez que você pressionar o ícone “ ” a velocidade de rotação diminuirá 10rpm, quando
pressionado longamente, a velocidade diminuirá até atingir a velocidade mínima definida.
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10-3 Trava do eixo principal na parada

Para algumas máquinas com resistência do eixo principal mais leve, para que o eixo
principal pare de forma estável na vaga de estacionamento sem ser afetado pela inércia
após a parada em alta velocidade, é necessário realizar a operação de trava do eixo
principal. Neste momento, a função de bloqueio do eixo principal de estacionamento deve
ser ativada.

As funções específicas são as seguintes:
1.Pressione “ ” na tela de função principal e pressione a tecla profissional “ ” e selecione
Parâmetros de acionamento do eixo principal do servo na próxima página.
dois.Pressione o item “Bloqueio do motor na parada” para ajustar, o sistema alternará entre “Sim” ou “Não”.

Esta função é principalmente para manutenção manual conveniente do eixo principal.

10-4 Parâmetros relacionados ao eixo principal
Não.

Nome

Descrição

1

MaxRPM

Defina a velocidade máxima de bordado da máquina.

dois

RPM

Defina a velocidade mínima de bordado da máquina.

3

RPM inicial

4

Pule o limite de
RPM

5

Velocidade de flutuação -

6

Velocidade de flutuação -

7

OI

ISTO

trava do motor
na parada

A velocidade principal do fuso ao iniciar o bordado é de 100 rpm por
padrão, variando de 80 a 150 rpm.

Ajuste a velocidade de rotação do ponto saltado. Padrão 500
rpm, faixa de 300 a 900 rpm.
Quanto maior o valor, mais rápida é a redução de alta
velocidade. O valor padrão é 50, com um intervalo de 1 a 64.
Quanto maior o valor, mais rápida é a redução da velocidade
lenta. O valor padrão é 20, com um intervalo de 1 a 64.
Para algumas máquinas com resistência do eixo principal mais leve,
para que o eixo principal pare de forma estável na vaga de
estacionamento sem ser afetado pela inércia após a parada em alta
velocidade, é necessário realizar a operação de trava do eixo principal.
Neste momento, a função de bloqueio do eixo principal de
estacionamento deve ser ativada. Quando o eixo principal está preso
devido a falha mecânica, o eixo principal travado deve ser fechado para
fins de manutenção para facilitar a rotação manual do eixo principal.
Ao iniciar o bordado, os pontos iniciais do eixo principal são padronizados para

8

pontos iniciais

1 ponto. De acordo com as diferentes linhas de bordado elásticas e diferentes
comprimentos de corte, os pontos iniciais podem ser ajustados
adequadamente para evitar que os pontos caiam facilmente da linha superior.

9

Rev para a câmera
devagar

A velocidade do fuso principal é lenta quando o ícone “Iniciar” é
pressionado por muito tempo, o padrão é 200 rpm, a faixa é
150~400.
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Capítulo 11: Parâmetro do usuário
11-1 Parâmetro de costura
Não
.

Parâmetro

Descrição

Padrões

Se o bastidor retornará

1

Voltar ao ponto de partida

automaticamente à origem após a

E isso é

conclusão do padrão.

dois

4

Repetir Ativar
Bordado

Velocidade de

Defina se deseja realizar
bordados repetidos.
Este parâmetro é usado para definir
a velocidade de movimento do
bastidor quando a operação da
borda do padrão é definida.

monitorando

Não

8

Faixa de parâmetros: 1 a 16.
Quanto maior o valor, mais rápido
o rack se moverá.
Quando o mesmo ponto de mudança de

5

operação de cor
CC.Mesmo

cor aparece na ordem, a máquina pode
ser configurada para continuar
bordando sem cortar a linha ou para

Ignorado

primeiro cortar a linha e depois
continuar bordando.
"Sim"：Os valores de mudança de cor
manual são registrados no comando de
mudança de cor e salvos.
"Não"：Os valores de mudança de cor

6

Salvar alterações manuais

de cor

manual não são registrados na ordem
de mudança de cor. Se "Sim", a

Não

mudança de cor manual é salva na
ordem de mudança de cor. Após o
bordado, a configuração mudará
automaticamente para "Não".

7

Excluir pontos vazios

Se "Sim", a máquina pulará
pontos vazios (a agulha se move
sem bordar). Se for "Não", os
pontos vazios não serão saltados.
Agulhas vazias geralmente se
referem a ponto vazio (3, 0, 0) e
ponto de salto vazio (4, 0, 0). O
ponto vazio atrás do ponto
saltado não é pulado.
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E isso é

Os pontos iniciais são todos
saltados.

8

9

Converta o código
parada de cor

comprimento do ponto
salto automático do
agulha longa

Quando o padrão de ajuste é inserido
na memória, o código de parada é
alterado para o código de mudança de
cor. Este parâmetro é padronizado
como "Sim". Quando o padrão é
inserido, todos os códigos de parada
(8, 0, 0) são convertidos em códigos de
mudança de cor, incluindo o código de
parada do último ponto. Ele não
converte o código final em um código
de mudança de cor.

Quando o comprimento da
agulha é maior que o valor
definido, o sistema salta a trama.
Faixa de parâmetros: 0~12,8

E isso é

12

Quando o comprimento da agulha for
menor que o valor definido, o sistema
filtrará automaticamente o número
de agulhas com estes

10

Comprimento da agulha do
filtro automático de agulha curta

comprimentos de agulha. Faixa de
parâmetros: 0 ~ 2mm. Por favor, use este

0

recurso com cuidado. Uma configuração
incorreta deformará o padrão de bordado
vazando parte do comprimento da agulha.

11

Ajuste de Matéria Grossa

11-2 Parâmetro de Detecção de TB da Cabeça
Não.

1

2

3

Descrição

Parâmetro

Verificando o
linha superior

TBD Detectar

sensibilidade do
superfície

Bobina de detecção TB
sensibilidade

Padrões

Se o sistema realizar a detecção de
quebra de rosca no cabeçote da

E isso é

máquina.

Este parâmetro é usado para ajustar a
sensibilidade da detecção da linha
superior. Quanto maior o valor, mais
sensível é a detecção. Faixa de
parâmetros: 1 a 10.

1

Este parâmetro é usado para ajustar a
sensibilidade da detecção da linha
inferior. Quanto maior o valor, mais
sensível é a detecção. Faixa de
parâmetros: 1 a 10.

1
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Quanto maior o parâmetro, menos sensível é
a detecção de quebra de rosca e menor a

4

probabilidade de ser mal avaliada. Quanto
TBD Detectar DSTs.

mais baixo for este parâmetro, mais sensível

3 pontos

será a detecção de quebra de rosca e maior
será a probabilidade de ser mal avaliada.

Quanto maior este parâmetro, menos
sensível é a detecção de quebra de
rosca e menor a probabilidade de ser

5

TBD Detectar DSTs.

mal avaliada. Quanto menor for esse
parâmetro, mais sensível será a

3 pontos

detecção de quebra de rosca e maior
será a probabilidade de ser mal
avaliada.

6

contagem de patches

Este parâmetro é o número de agulhas a
serem consertadas quando a linha se
rompe. Faixa: 0 a 16 pontos. Se o número
de pontos para retração
a quebra da linha é definida como 3 e o
número de pontos de retorno é definido
como 1, a agulha é retraída em 3 pontos e
2 pontos são remendados na agulha da
cabeça da máquina quebra da linha,
então a agulha de todas as cabeças da
máquina é remendada com 1 ponto.

1 ponto

Quando o usuário começa a bordar, os
primeiros pontos são definidos sem

7

Detecção de TB Pular
Contar

detecção de quebra de linha. Esse
parâmetro geralmente é definido como 3.

3 pontos

Se a agulha for fácil de quebrar, a máquina
precisa ajustar o parâmetro
adequadamente.

8

Tensão do solenóide
da cabeça

Este parâmetro é usado para definir o
número de pontos que não são
quebrados após o término do salto.
Como a linha de cima é puxada por
mais tempo depois que a máquina
salta, os primeiros pontos facilmente
causarão erros de julgamento da linha.
O padrão do sistema é 3
Pontos. Se for fácil calcular mal após
o salto, você pode aumentar o
número de pontos que não são
detectados. Classificação de
parâmetros: 1 a 10.
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3 pontos

11-3 Parâmetros do Quadro
Não.

1

2

3

4

Parâmetro

Descrição

Velocidade de

Faixa: 1 a 30. O valor padrão é 16.
Este parâmetro define o coeficiente
de velocidade ao rolar o quadro em
alta velocidade. Quanto maior o
valor, maior a velocidade de rolagem
do quadro em alta velocidade

quadros (alto)

Velocidade de

quadros (baixo)

Velocidade de

overdrive

Combinação de salto

Faixa: 1 a 30. O valor padrão é 12.
Este parâmetro define o coeficiente
de velocidade ao mover o quadro em
baixa velocidade. Quanto maior o
valor ajustado, maior a velocidade de
rolagem do quadro.
Este parâmetro indica a velocidade do
movimento do bastidor para retornar ao
original，ponto saltado ou bastidor de
mudança de cor durante o processo de
bordado. Geralmente é definido por
padrão. Valores de configuração
excessivamente altos podem fazer com
que uma unidade no rack saia do rack.
No caso de um salto de padrão longo, se
deve usar um trampolim para mover o
ponto de salto. O valor

O padrão é "Não", que é mover o
quadro em uma etapa.

Padrões

16

12

16

Não

11-4 Parâmetros de Compensação

N
ou

1

Parâmetro

Descrição

Tipo de corte

A linha do aparador tem três formas:
"Surface", "Coil" e "None". O usuário
também pode ajustar independentemente
a forma como a linha é cortada para
diferentes posições da agulha.
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Superfície
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A faixa de parâmetros é de 1 a 12. Quando o
usuário seleciona "Sempre saltar", a máquina
executa o ponto saltado sem aparar.
Também é possível definir mais de um

dois Aparar nos saltos

ponto saltado de acordo com as necessidades do
bordado e, em seguida, aparar a linha para reduzir o
número de pontos saltados na superfície do tecido.

pular
para todo
sempre

O sistema também pode definir parâmetros
diferentes para diferentes posições da agulha.

3

4

5

comprimento da guarnição

7

3

O intervalo do parâmetro é 0-2, que é o número de
pontos de arremate antes que a linha seja cortada.
O valor padrão é 1 ponto para evitar que a linha
caia. Se estiver definido para "0", o ponto não será
travado antes do corte da linha.

1

O intervalo do parâmetro é de 0,3 a 2,0 mm.
Quando o ponto de corte é definido como "Sim", o
comprimento do ponto de trava é ajustado e o
valor padrão é 0,7 mm.

0,7

pontos de bloqueio
depois de aparar

O intervalo do parâmetro é 0-4, que é o
número de pontos de arremate quando o
bordado começa após o corte da linha. O valor
padrão é 1 ponto para evitar que a linha caia.
Se estiver definido como "0" e o ícone
"Iniciar" for tocado, o bordado será reiniciado
após o corte da linha. A máquina não trava o
ponto.

1

Comprimento do
ponto de bloqueio
após o corte

O intervalo do parâmetro é 0,3-2,0 mm.
Quando o bordado recomeça após o corte da
linha, o comprimento padrão do ponto é de
0,7 mm para evitar que a linha caia. Quanto
maior o valor, mais longo será o ponto de
arremate.

Aparar pontos de
bloqueio

Comprimento do ponto
corrente (comprimento
Linha)

6

O intervalo de parâmetros é de 1 a 8, quanto maior o
valor, maior o comprimento da rosca.
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0,7

Capítulo 12: Gerenciamento de memória
padrão
Todos os seguintes "Designs" referem-se a padrões de bordado

12-1 Seleção de Projeto

Esta função é usada para selecionar padrões na memória do sistema para bordado. Depois de entrar na
interface, você pode visualizar a imagem do padrão para pesquisa e seleção convenientes. Para obter
mais detalhes, consulte a seção 4-2-2.
12-2 Visualização do layout na memória

Esta função pode exibir o layout na memória do sistema e o estilo de exibição é dividido
em 2 tipos: exibição de imagem de layout e exibição de layout em tela cheia. As operações
específicas são as seguintes:
1.Pressione “ ” na tela de função principal para entrar na janela do menu de memória de
projeto.
dois.A parte superior da tela mostra uma miniatura do desenho na memória, bem como
informações básicas como número de série, nome e número de pontos. Se o diretório de
layout de memória tiver mais de uma página, você pode pressionar "Page Up" e "Page
Down" para visualizá-lo.
3.Toque no layout que deseja visualizar e toque em “ ” para entrar na interface de “visualização em
tela cheia” do layout atual. O cliente pode visualizar o design de diferentes maneiras, dependendo
dos ícones na parte inferior da interface. É conveniente para o cliente verificar cuidadosamente o
design, detalhes locais, mudança de cor e entender o ponto específico.
Quatro.Pressione “ ” para

12-3 Desenho duplicado
As operações específicas são as seguintes:
1.Entre na tela “Design Memory Menu”, clique duas vezes na miniatura do design que deseja
copiar, um menu suspenso será aberto, pressione o ícone “Duplicate Design”, o sistema
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irá para a próxima operação. (Se precisar cancelar a operação, basta pressionar “voltar
para o menu de memória de design)

"para

2.O sistema fornecerá automaticamente o número mínimo de projeto disponível e
o mesmo nome de desenho. Se você não precisa modificá-lo, você pode pressionar o botão “

"e ele

O sistema salvará o novo desenho duplicado com este número de desenho e o mesmo nome de
desenho. Para inserir outro novo número de design (somente formato digital) ou um novo nome
de design (em inglês ou formato numérico), toque no ícone do número digital para inseri-lo.
Depois que a entrada estiver concluída, pressione o botão “

”para confirmar a modificação, e

o sistema salvará o novo desenho duplicado com o novo número do desenho e o novo nome do desenho.
Projeto.

3.Se o novo número do padrão usado for o mesmo que o número do padrão já na memória, o
sistema perguntará "Overwrite pattern?" Se isso acontecer, pressione a tecla " ". Caso contrário,
pressione a tecla " " para retornar à interface "Salvar na memória". Insira um número de padrão
não repetitivo para copiar.
4.Após a cópia, o sistema saltará automaticamente para o número do desenho que acabou de ser copiado e

mostrará a imagem do projeto. Para sair da interface “Duplicate Layout”, pressione a tecla “ ” para
sair.

12-4 Editor de layout (a ser adicionado)

12-5 Excluir layout
Trata-se de apagar um desenho na memória da máquina. As operações específicas são as
seguintes:

1.Pressione “ ” para entrar na interface “Design Memory Menu”, clique duas vezes na
miniatura do design que deseja excluir. Um menu suspenso aparecerá. Clique no ícone
"Excluir", o sistema abrirá a janela "Confirmar exclusão?
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2.Pressione o botão “ ” para excluir o desenho atual. Para cancelar, pressione a tecla “ ” para
cancelar a operação de exclusão do desenho e retornar à interface “Design Memory Menu”.

12-6 Layout Dividido
Ao operar esta função, um padrão pode ser dividido em dois padrões em um ponto designado e manter o
padrão original na memória.

As operações específicas são as seguintes:

1.Pressione “ ” para entrar na interface “Design Memory Menu” e pressione a opção
“Divide Design”, o sistema irá abrir a janela “Divide Design”.

" aperte o

dois.Use os ícones numéricos para inserir o número do ponto do número da divisão e o
nome do padrão a ser dividido e o número do segundo padrão e pressione o botão “

" para

confirme. (Nota: O sistema fornecerá automaticamente o número mínimo de projeto

- Quatro cinco -
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disponível e o mesmo nome de design para ambos os designs. Caso não altere, basta pressionar o
botão “

3.Após pressionar “

"para confirmar).
“ O sistema divide o desenho em dois novos desenhos e os salva. Para sair

do layout decide a operação e pressiona o botão “ ” para sair.

12-7 Projetos de Fusão
Esta função é usada para combinar dois designs em um novo. O intervalo entre os dois projetos é o
distância entre o ponto final do primeiro desenho e o ponto inicial do segundo desenho. (Unidade: mm) As
operações específicas são as seguintes:
1.Pressione “ ” para entrar na tela do menu de memória de design, pressione a tecla “ selecione os dois designs
” e
e pressione o menu de mesclagem de design para entrar na interface de mesclagem de design.

2.Em seguida, o sistema exibe a caixa de diálogo "Por favor, insira o número do desenho", "Por favor,
insira o nome do desenho para salvar", "Distância relativa ao primeiro desenho" e "Distância relativa
ao primeiro desenho". O usuário pode modificar os parâmetros acima de acordo com suas
necessidades reais, use as teclas numéricas para inserir o "número do padrão", o "nome do padrão" e
a "distância relativa ao primeiro padrão X" e a "distância relativa ao primeiro
layout Y" (unidade: mm mm), ou pressione diretamente "

”e o sistema salvará o novo design

costurado de acordo com o menor número de desenho disponível, o mesmo nome de desenho e o valor de
espaçamento padrão (0 espaçamento).

3.Uma vez confirmada a modificação, pressione a
tecla “ e então “Aguarde” é solicitado.

”o sistema irá salvar e executar,

4.Após salvar os layouts combinados, o sistema retorna automaticamente ao "Menu
memória de desenho". Pressione a tecla “ ” para sair da operação ou para cancelar o desenho
combinando no meio da operação.
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12-8 Criar padrão de combinação

Padrão de combinação significa um grupo de padrões combinados de certos (menos de

99) padrões de memória após configurar seus parâmetros. O padrão combinado é definido para
bordado contínuo automático. No menu da memória de desenho, o padrão denominado "P-BATCH"
é um padrão combinado. O sistema retorna à tela do menu de memória de padrões após criar ou
editar o padrão de combinação. Em seguida, pressione o padrão e "Pattern Set To EMB", o sistema
retornará automaticamente à tela de função principal. Em seguida, após a confirmação do bordado,
pressione o ícone "Iniciar" para bordar. O usuário também pode editar o padrão combinado pela
função "Group Combined Pattern", para visualizar e bordar o desenho.

As operações específicas são as seguintes:
1. Pressione “

“

” para entrar na interface “Design Memory Menu”, então pressione ” e
selecione a opção “Create Combination Pattern”. O sistema abrirá a janela

"Se criar novo padrão?", selecione "

”，o sistema fornecerá automaticamente um

número mínimo de padrão disponível para salvar o padrão de combinação, se você não precisar
modificar este número de design, você pode pressionar “

”, o sistema salvará o número de

padrão e nomeie-o como "P-BATCH".

2.Em seguida, o sistema solicita "Por favor, insira o número do padrão", o usuário precisa
inserir o primeiro número do padrão para corresponder e definir a ampliação do padrão,
direção de rotação, ângulo de rotação, modo de prioridade e outros parâmetros. Então
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configurações, pressione o ícone "Next" para editar o segundo padrão de combinação.

3.Entre na interface de edição do segundo padrão combinado. O usuário primeiro insere o
segundo número de padrão a ser combinado e define a ampliação do padrão, direção de
rotação, ângulo de rotação, modo de prioridade e outros parâmetros. Por analogia, o usuário
pode selecionar várias combinações de padrões. Se o padrão que está sendo modificado não
for o primeiro padrão da combinação, a distância (unidade: mm) do padrão do primeiro
padrão deve ser ajustada de acordo com as necessidades reais.
4. Após todos os parâmetros de bordado do padrão combinado terem sido alterados, pressione “ ” ou “

”para sair da modificação. Neste momento, o sistema abrirá a caixa de diálogo
"Salvar e sair". Se você salvar, pressione “ ” para salvar e sair. Se você desistir, pressione “ ”
para sair da edição combinada de padrões.
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5.Após salvar a edição do padrão combinado, você pode entrar na interface "Design Memory Menu"
para ver se o padrão foi salvo na memória, mas este padrão não pode ser exibido anteriormente.
Você deve selecionar este padrão e confirmar o bordado para que o sistema o exiba.

12-9 Limpar tudo

Esta função é usada para apagar todos os padrões na memória. Tenha cuidado ao usá-lo. As
As operações específicas são as seguintes:

1.Pressione “ ” na tela de função principal para entrar no menu de memória de desenho, e
pressione “ ” e então pressione o menu “Delete all”, o sistema aparece na janela “Delete all
patterns in memory?”.
dois.Se você confirmar que deseja excluir todos os padrões de memória, pressione “ ” e todos os padrões de
memória foram excluídos. Pressione “ ” para cancelar a operação e retornar.
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12-10 Leia designs de USB

Esta operação consiste em salvar o desenho do USB na memória do sistema. As
As operações específicas são as seguintes:

1.Insira a unidade flash USB, pressione a tecla “ ” para entrar no “Menu de memória de design”
e pressione a tecla “ ” para entrar na janela “Entrada de design”. O design na unidade flash
USB será visualizado na pequena janela à direita. Se o padrão estiver armazenado no diretório
raiz da unidade flash USB e o número de série estiver na frente, o usuário só precisa pressionar
diretamente para escolher o padrão que precisa ser inserido, se o número do padrão for
posterior, use o " Page Up/Page Down" para encontrá-los.
dois.Depois de selecionar os padrões a serem inseridos, pressione “ ”, o sistema exibe a caixa de
diálogo “Por favor, insira o número do padrão” e fornece automaticamente um número mínimo de
padrão disponível. Se precisar modificá-lo, pressione o ícone do número correspondente para inserir
o novo número do padrão, se não houver necessidade de modificá-lo, basta pressionar

o ícone "

”para confirmar, o sistema exibirá a caixa de diálogo “Aplicar compensação

Se você precisar modificá-lo, selecione “ ”, o sistema sairá da interface para selecionar o
valor de deslocamento e pressione o ícone numérico para inserir a direção X ou Y. O valor de
deslocamento da direção (unidade: 0,1 mm), se a compensação não for necessária,
Aperte o "

”, e o sistema irá inserir o padrão na memória.

3.Se você precisar continuar inserindo dados, repita as etapas 1 e 2 acima; se não, pressione “ ” para sair.

Quatro.Se o padrão estiver armazenado em outro diretório na unidade flash USB, selecione o
diretório que deseja inserir e pressione para selecionar o padrão que deseja importar.

- cinquenta -

12-11 Salvar desenho em USB

Esta operação é para enviar os desenhos da memória do sistema de bordado para a
unidade flash USB. A premissa desta operação é que o sistema não defina a senha para o
"design save to USB lock" ou saiba a senha para o "design proibir saída". As operações
específicas são as seguintes:

1.Insira a unidade flash USB, pressione a tecla “ ” para entrar no “Design Memory Menu”.
dois.O sistema lista os padrões na memória e os exibe. O usuário pode encontrar os padrões que
precisam ser produzidos através do ícone de virada de página "Page Up / Page Down". Após
clicar duas vezes no padrão, o sistema exibe o menu suspenso e clica no menu "saída do
padrão". A interface mostra o diretório da unidade flash USB, selecione o diretório que deseja
salvar (se você optar por armazená-lo no diretório raiz, precisará clicar em qualquer arquivo de
padrão no diretório raiz).
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3.Pressione o botão “ ”, o sistema exibirá a caixa de diálogo “Input File Name” e
exibirá as letras e teclas numéricas correspondentes no teclado. Se precisa modifiqueo, insira um novo nome de arquivo de layout no teclado e pressione “

”, o sistema

salvará o layout na memória USB com este nome de arquivo. Se não for necessário
nenhuma modificação, pressione “

”o sistema armazena o design na unidade flash

USB
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Capítulo 13: Como funcionam os layouts
especiais
13-1 Converter para layout de alta velocidade
Com esta função, as formas de pontos longos com mais de 5 mm (padrão do sistema)
podem ser cortadas, o que manterá a velocidade do bordado em um nível alto. As
operações específicas são as seguintes:
Pressione o botão “ ” para entrar no “Design Memory Menu”, use o ícone “Form Feed/
Form Feed” para pesquisar o padrão de alta velocidade a ser gerado. Clique no padrão
específico e pressione a tecla “ ” e pressione o item “Converter em alta velocidade”, o
sistema exibe a caixa de diálogo “Insira o número do padrão” e fornece automaticamente o
menor número de padrão disponível e o nome do padrão "P-HSPEED", se não requerido
nenhuma modificação, pressione o botão “

” diretamente e o sistema salvará este padrão de registro.

velocidade com este número de padrão e o nome de padrão padrão do sistema "P-HSPEED".
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(Observação: O cliente precisa executar as operações de geração de padrão de alta
velocidade de acordo com os requisitos reais do bordado. Opere cuidadosamente com os
padrões que não atendem aos requisitos do artesanato. Executar esta operação à
vontade pode afetar o processo de bordado e causar perda ).

13-2 Agrupe o padrão combinado

Como você pode ver na introdução de "Edição de padrões mistos" na seção 11-8

na seção acima, o "padrão combinado" gerado por este sistema é apenas um conjunto de
arquivos de informações de combinação de vários padrões e parâmetros, que só podem ser
bordados através da análise deste sistema. Se você deseja transferir o bordado em outras marcas
de máquinas, você deve gerar um padrão básico legível. Esta função fornece a operação de gerar
padrões básicos a partir de padrões combinados. As operações específicas são as seguintes:

1.Aperte o botão "

”para entrar no “Menu Design Memory”, use o ícone “Advance Design”.

Page/Page Down" para localizar o padrão de combinação a ser gerado e clique para
selecioná-lo. (Observação: O padrão de combinação não pode ser exibido
antecipadamente. Para selecionar um padrão de combinação, você precisa lembrar o
número do padrão de combinação bordado anteriormente ). Em seguida, pressione “ ”
para escolher o menu “Group Combination Pattern” e o sistema exibirá a caixa de
diálogo “Please input pattern number” e fornecerá automaticamente o número do
padrão abaixo. disponível e o nome do padrão chamado "P-NORMAL". Se nenhuma
modificação for necessária, pressione “
”diretamente, o sistema salvará
este padrão básico combinado com este número de padrão e o nome padrão do padrão
"P-NORMAL" do sistema. Após salvar, o sistema saltará automaticamente para a interface
"Memory Layout Management".

dois.Se você quiser continuar gerando o padrão básico, selecione um novo padrão de combinação
novamente. Se você quiser sair, pressione “ ” para sair.

3.Depois que o padrão básico é gerado a partir do padrão de combinação, podemos entrar na tela
"Gerenciamento de layout de memória" para visualizar o padrão básico na memória.
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13-3 Agrupando o padrão de bordado
Esta operação consiste em gerar um padrão com parâmetros de bordado relacionados
armazenados na memória do sistema em um padrão básico com alterações como ampliação,
rotação e repetição. Portanto, esta operação só é gerada quando o número de alterações como
zoom, girar e repetir são definidos. O padrão é diferente do padrão original, por isso tem um
significado prático. As operações específicas são as seguintes:

1.Pressione “ ” para entrar no “Design Memory Menu”, use o ícone “Page Up/Page Down” para
encontrar o padrão que deseja gerar e pressione para selecioná-lo. Após pressionar a tecla “ ”,
selecione o menu “Compilar Padrão de Bordado”, o sistema irá abrir a caixa de diálogo “Por favor,
insira o número do padrão” e fornecerá automaticamente o número do padrão.
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menor número de padrão disponível e nome de padrão chamado "P-PARAME". Sim não sei
não requer modificação, pressione “

”diretamente para confirmar e o sistema abre o

interface "parametrização do bordado". O usuário deve verificar os parâmetros de

bordado previamente estabelecido. Se nenhuma modificação for necessária, pressione “ ” o
sistema salva os parâmetros atuais por padrão. Se você precisar modificá-los, clique nos parâmetros

para modificá-los, pressione o ícone “ ” para confirmar após a modificação.
dois.O sistema salvará o desenho básico gerado pelos parâmetros de bordado com este número de
desenho e o nome do desenho padrão do sistema "P-PARAME". Se continuar gerando o desenho
básico, repita a operação acima, se quiser sair, pressione a tecla “ ”.
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13-4 Crie um contorno a partir de um padrão
Esta função é criar um novo padrão de acordo com o contorno do padrão designado. Se o padrão original
for expandido, girado e repetido, o padrão de contorno também será expandido, girado e repetido de
acordo. As operações específicas são as seguintes:

1.Pressione o ícone “ ” para entrar no “Design Memory Menu”, use o ícone “Page Up/Page Down”
para encontrar o padrão que você precisa para gerar o contorno e pressione para escolhê-lo.
Pressione a tecla “ ” e pressione o item “Criar esquema a partir do padrão”, o sistema exibirá a
opção “Salvar na memória” e fornecerá automaticamente o número do desenho padrão e o nome
do desenho padrão chamado “P-OUTLIN”. Se nenhum for necessário
modificação, pressione “

” para confirmar, e o sistema abre a interface de “configurações

parâmetros de bordado", e o usuário precisa verificar os parâmetros de bordado que foram definidos
anteriormente. Se for necessária alguma modificação, pressione os parâmetros relevantes para
modifique-os, caso contrário, pressione “ ” para confirmar.

2.O sistema salvará o contorno do padrão básico gerado pelos parâmetros de bordado com este
número de padrão e o nome do padrão padrão do sistema "P-OUTLIN". se continuar
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gerando o contorno do padrão, repita a operação acima, se quiser sair, clique no botão

13-5 Crie um limite aproximado a partir de um padrão
Esta função consiste em criar um limite aproximado com um ponto de partida e uma linha cruzada
de acordo com o contorno do padrão designado. Se o padrão se expande, gira e se repete, o novo padrão
se expande, gira e se repete de acordo. As operações específicas são as seguintes:

1. Pressione o botão “ ” para entrar no “Design Memory Menu”, use “Page Up/Page
Down” para encontrar o padrão a ser bordado e pressione para selecioná-lo. Pressione "
” e selecione o menu “Create Rough Boundary From Pattern”, o sistema abre a caixa de
diálogo “Please enter the pattern number” e automaticamente fornece o menor número de
padrão disponível e nome de padrão chamado “P-BOUND”, se nenhum for necessário
modificação, pressione “

” ícone diretamente.

dois.Em seguida, o sistema salta para a tela "Parâmetros de desenho" para verificar os parâmetros
de bordado definidos anteriormente. Se você precisar modificá-lo, pressione o parâmetro
relacionados para fazer a modificação. Se você não precisar modificar, pressione “ ” e o sistema
salvará a borda do padrão com este número de padrão e o nome do padrão padrão do sistema "PBOUND". Se você ainda gerar uma borda áspera, repita a operação acima. Se você quer sair, faça

Clique no botão " ".
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.

(Observação: Se o padrão original for um padrão de repetição ou um padrão de combinação, a aresta do
padrão gerado gerará várias arestas ásperas correspondentes com base na aresta de um único desenho).
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Capítulo 14: Operações de Bordado de Cartas
14-1 Geração de Padrão de Letra
Esta operação consiste em primeiro introduzir os caracteres a serem bordados pelo cliente, e o sistema

converte-os em padrões que podem ser bordados através dos diferentes arquivos de fontes
de bordado integrados. Ao mesmo tempo, o sistema também oferece diferentes funções de
composição, o que melhora muito a estética do bordado. As operações específicas são as
seguintes:

1.Pressione “ ” na tela de função principal para entrar na interface “Design Design Management”.

memory" e pressione a tecla “ ”, o sistema sai da interface de edição de entrada de
caracteres e os clientes podem usar o teclado na parte inferior direita da tela para inserir
letras maiúsculas e minúsculas e números.
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2. Depois que os caracteres forem inseridos, toque na caixa de fonte para selecionar a fonte desejada

e defina os parâmetros de caracteres relevantes conforme necessário. Pressione "
confirme e o sistema entra na interface de design de personagens.

"para

3.Na interface de design de personagens, os clientes podem usar as teclas de função na
parte inferior da tela para compor os caracteres conforme necessário.
Após o trabalho de composição, pressione “ ” e o sistema abre a caixa de diálogo
salvar padrão e fornece automaticamente o menor número de padrão disponível e o
nome do padrão chamado “P-LETTER”, se nenhum for necessário
modificação, pressione “

”e o sistema salvará este padrão de bordado de letras com este número

nome do padrão e o nome do padrão padrão do sistema "P-LETTER". Após salvar, o sistema
saltará automaticamente para a interface "Memory Design Management".

Interface de edição de entrada de 14-2 caracteres

Entre na interface "Character Input Edit" como mostrado abaixo:

Não.
1

Parâmetro
Corrente

Predeterminado

Palavras, caracteres e números em inglês
que devem ser bordados.

Fonte

2

Provisão

3

Descrição

A fonte do texto a ser bordado. A
fonte desta interface é válida para
todo o texto digitado. Se você
precisar alterar a fonte de caracteres
individuais, poderá optar por alterálos na interface "Organização de
caracteres".
Existem quatro tipos de layout: 1,
layout horizontal 2, layout vertical 3,
curvado para cima 4 e curvado para
baixo.
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1#Fonte

Provisão

Horizontal
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4
5

Altura do

Para a altura do caractere da fonte
selecionada, a unidade é milímetros
(mm).

cartas

espaço do

O espaço entre os centros dos
caracteres, em milímetros (mm).

personagens

ângulo do

6

7

Quando os caracteres de entrada são
organizados em radianos, se o ângulo de
cada caractere muda com a posição do
arco.

personagens

Ângulo
rotação

a partir de

a

a partir de

O ângulo pelo qual a corda inserida
gira em torno do centro da corda.

20 mm

0mm

Não

0

corrente

Ângulo da letra
itálica

O ângulo de inclinação do caractere
inserido é baseado em sua linha central
vertical.

0

densidade do
ponto
a partir de

Refere-se à distância entre as agulhas de
deslocamento do padrão de bordado de
letras gerado. Quanto menor o valor,
maior a densidade da agulha de
compensação.

4

10

Ângulo
a partir de
rotação de letras

Refere-se ao ângulo pelo qual cada
caractere de entrada é girado por seu
ponto central.

0

11

Mudança de cor
De letras

Refere-se a se cada caractere
inserido usa uma cor separada para
exibir o bordado.

8

9

embalagem

14-3 Interface de Design de Personagem
Entre na interface de design de personagens como mostrado abaixo:
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Não

(Nota: a marca "+" correspondente a cada caractere representa o centro desse caractere)

Não.

1

2

Ícone

Descrição

Comente

Entre na interface "Character
Input Edit" e modifique as
palavras, caracteres e números
em inglês a serem bordados.
Modifique a fonte do caractere
selecionado.

3

Altere o modo de exibição de
caracteres:
1. Exiba o contorno dos
caracteres;
2. Exiba os pontos dos
caracteres.

4

Se o caractere selecionado exibe o
bordado em uma cor separada.

Valido para
personagens

selecionado
Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado

Valido para

5

O caractere selecionado se move
para cima.

personagens

6

O caractere selecionado se move
para baixo.

personagens

7

O caractere selecionado se move
para a esquerda.

8

O caractere selecionado se move
para a direita.

9
10
11

12

selecionado
Valido para
selecionado
Valido para
personagens

selecionado
Valido para
personagens

Todos os caracteres inseridos são

selecionado
Valido para

classificados horizontalmente.

personagens

Todos os caracteres inseridos são
classificados verticalmente.

Todos os caracteres inseridos são
organizados em um arco curvado
para baixo.

Todos os caracteres inseridos são
organizados em um arco curvo para
cima.
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selecionado
Valido para
personagens

selecionado
Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado
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13

Quando a cadeia de caracteres é
organizada em um arco, o ângulo do
caractere muda com a posição do
arco (ou seja, o ângulo do caractere é
perpendicular ao arco).

14

Quando as cordas estão dispostas
em um arco, o ângulo do caractere
não muda com a posição do arco
(ou seja, o ângulo do caractere é
perpendicular à linha horizontal).

a
personagens
inseridos para visualizar seus
detalhes.

expandir todos
15

16
17
18
19

reduzir tudo
introduzido.

a

personagens

todos
a
personagens
introduzido na proporção de 1:1.

Amostra

a
personagens
inserido em proporções de tela
cheia.

Amostra

todos

Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado
Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado

Vá para o próximo menu.

Valido para

20

Todas as cordas inseridas são
giradas no sentido anti-horário
ao longo do centro da corda.

Valido para

21

Todas as correntes inseridas são
giradas no sentido horário ao
longo do centro da corrente.

personagens

selecionado

personagens

selecionado

22

Quando as cordas estão
dispostas em arco, aumente o
arco da disposição das cordas.

Valido para

23

Quando as cordas estão
dispostas em arco, diminua o
arco do arranjo das cordas.

Valido para
personagens

Aumente o espaço entre

Valido para

cada caractere na string.

personagens

25

Diminua o espaço entre cada
caractere na string.

Valido para

26

Os caracteres selecionados são
girados no sentido anti-horário.

24
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personagens

selecionado

selecionado

selecionado

personagens

selecionado
Valido para
personagens

selecionado

no sentido horário ao longo de seus
respectivos centros.

27

Os caracteres selecionados são
girados no sentido horário ao
longo de seus respectivos
centros.

28

Aumente a altura do caractere
selecionado.

29

Diminua a altura do caractere
selecionado.

30
31

Os caracteres selecionados são
espelhados verticalmente ao longo
de seus respectivos centros.

32

Aumente a densidade dos pontos
de deslocamento para todos os
caracteres.

33

Reduza a densidade dos pontos de
deslocamento para todos os
caracteres.
Aumente a largura dos
caracteres selecionados.

35

Diminua a largura dos
caracteres selecionados.

36

a

”, o primeiro caractere é selecionado
assim por diante. Quando a última letra for

”, todos os personagens serão

selecionado novamente.
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Valido para
personagens

selecionado
Valido para
selecionado
Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado

Valido para
personagens

selecionado

Valido para

e, em seguida, o segundo é selecionado e

“

selecionado

personagens

Para alterar os caracteres selecionados,
você deve selecionar todos ou selecionar
um caractere antes de digitá-lo e editá-lo.
Quando há um "+" vermelho no centro
do caractere, significa que a letra está
selecionada. Todos os caracteres são
selecionados por padrão. Após
pressionar a tecla "

selecionada, pressione a tecla

personagens

personagens

Os caracteres selecionados são
espelhados horizontalmente ao longo
de seus respectivos centros.

34

Valido para

selecionado
Valido para
personagens

selecionado
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Capítulo 15: Configuração do bordado de ciclo
Quando o bordado de ciclo é ativado, após completar o padrão designado, a máquina retornará
automaticamente ao ponto inicial do padrão e o bordará novamente sem a necessidade de pressionar o
ícone "Iniciar" manualmente. Durante o trabalho de bordado real, a operação de bordado de ciclo é
frequentemente usada em conjunto com "bordado de repetição" para bordar versões de frente e verso,
para que as bordadeiras possam pegar e espalhar o tecido bordado sem parar, o que melhora muito a
eficiência do bordado

As operações específicas são as seguintes:
1.Quando o ciclo de bordado não estiver definido, pressione “ ” e pressione o ícone de parâmetro do
usuário “ ”, então pressione o item de parâmetro do Assistente de Bordado, e selecione o item de
"Repeat Embroidery Enable" e escolha "Yes".

2.O sistema volta para a tela de função principal, a máquina entra no estado de bordado

ciclo, neste momento o ícone de bordado de ciclo abaixo da tela de função principal
amostra " "
3.Quando o ciclo de bordado estiver definido e o usuário desejar fechá-lo, basta ir ao item
Parâmetros do Assistente de Bordado, selecionar o item “Ativar bordado repetido” e
escolher “Não”. Desta forma, o sistema fecha a função ciclo de bordado e retorna à
interface principal de bordado. O ícone da marca de bordado de ciclo na interface principal
é exibido como “ ”.
4. Outro atalho é que no estado de liberação de padrão, o usuário pressiona o botão “

"no

tela de função principal diretamente e mude para o ícone " ", isso significa que o
bordado de ciclo foi definido, se o usuário precisar cancelar o estado de bordado de ciclo, pressione

o ícone " " para alterá-lo para o ícone " ".
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Capítulo 16: Escolhendo o idioma
operacional do sistema
Pressione o ícone “

”na tela de função principal e pressione “

"para entrar no

interface de configuração de idioma do sistema. Selecione o idioma que deseja alterar. Após a
configuração, o sistema retornará automaticamente à interface anterior e o tipo de idioma das
informações da interface será alterado imediatamente. Se você deseja sair da operação de câmbio
idioma, pressione a tecla “ ” na parte inferior direita da interface.
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Capítulo 17: Bloquear Salvar Desenhos em USB
17-1 Definir "Bloquear os desenhos salvos no USB"

Esta função é para proteger a propriedade intelectual dos bordados de fábrica e evitar que
outras pessoas copiem ilegalmente os desenhos na memória do sistema. (Armazenado na
unidade flash USB) Depois que o administrador da máquina de bordar definir a senha para
"Bloquear para salvar padrões em USB" (senha de 8 dígitos), outras pessoas não poderão
executar a operação "Salvar em USB". senha.

As operações específicas são as seguintes:
1.Se a opção "Bloquear desenhos salvos em USB" não estiver ativada, pressione “ ” e pressione o
ícone de gerenciamento do sistema” ” para selecionar o menu “Bloquear desenhos salvos em
USB”. Neste momento, o sistema abrirá a janela "Digite uma nova senha". Em seguida, use as teclas
numéricas para definir uma senha de 8 dígitos e pressione a tecla “

"para

confirme.
2. Depois que a primeira senha for confirmada, o sistema exibirá a caixa de diálogo "Verificar
senha". Por favor, digite a mesma senha da primeira entrada, pressione “
"para
confirme. Se a senha for definida com sucesso, a opção "Bloquear desenhos para salvar em USB" mostrará
"Definir".

3.Se a senha digitada pela segunda vez for diferente da primeira vez, o sistema exibirá a
caixa de diálogo "Senhas não coincidem. Tente novamente". Se precisar redigitar a
senha, pressionee“
” e digite novamente a senha correta duas vezes. Se deseja
sair da entrada, pressione a tecla " " para sair.
4. Uma vez definida a senha, a equipe gestora deve armazená-la adequadamente para que possa ser
utilizada quando for liberada. Se a senha for perdida ou esquecida, ela deve ser tratada pelo serviço de
atendimento ao cliente.

17-2 Liberação "Proibir saída de padrão"

Se o cliente quiser salvar o padrão no USB, o administrador precisa primeiro liberar a
função "Proibir saída de padrão". Após definir a senha para "Proibir saída de padrões",
repita a operação de
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17-1, insira a senha definida da última vez e pressione “ ” para sair, e então a saída do
projeto de proibição é cancelada.

Capítulo 18: Inicializando o Sistema
Durante o processo de bordado, se a máquina de bordar sofrer forte interferência da rede elétrica e
de equipamentos periféricos, isso pode fazer com que alguns dados de bordado ou parâmetros
armazenados no sistema entrem em um estado ilegal, e o programa do sistema também pode entrar em
um estado de intertravamento ilegal, neste momento, o programa não pode funcionar corretamente e
de forma confiável, e esta situação não pode ser eliminada após desligar e reiniciar. Neste momento, o
estado de intertravamento pode ser liberado por intervenção manual, e a solução é inicializar o sistema.
Observação:Depois de inicializar os parâmetros do sistema, "Detecção de quebra de
linha do cabeçote da máquina", "Parâmetro do bastidor", "Parâmetro relacionado ao eixo
principal", "Parâmetro de corte", "Parâmetro do assistente de bordado", "Parâmetro de
mudança de cor do circuito fechado", "Configurações de origem do bastidor para
Desligamento repentino", "Parâmetros de bordado de lantejoulas" e "Parâmetros especiais
de bordado" serão restaurados para as configurações padrão de fábrica, portanto, os
parâmetros relevantes devem ser registrados antes da inicialização. Por favor, redefina-os
após a inicialização, caso contrário, poderá causar a perda de algumas funções ou o
processo de bordado não atender aos requisitos.

A operação "Initialize System" é para redefinir vários parâmetros relacionados ao bordado
no sistema de bordado para os valores padrão de fábrica e deve ser operado no estado de
bordado liberado. As operações específicas são as seguintes:
Pressione “ ” na tela de função principal e pressione o ícone de gerenciamento do sistema “
”,
selecione o menu Inicialização do sistema, o sistema exibirá uma janela de diálogo
perguntando “Redefinir parâmetros e memória para as configurações de fábrica?”, pressione “
” para confirmar. O sistema entrará no estado de inicialização neste momento. Quando a
inicialização estiver concluída, o sistema exibirá o prompt "Operate com sucesso, reinicie". A
máquina inteira deve então ser desligada e ligada.
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Capítulo 19: Autoteste e Autoteste de Peças
da Máquina
Observação:Esta parte da operação destina-se apenas ao pessoal de manutenção profissional.

Geralmente, a equipe de bordados não está envolvida. Esta parte da operação envolve
algum trabalho mecânico, por isso deve-se atentar para a segurança pessoal e do
equipamento.

19-1 Codificador de Teste

Este teste é para girar o eixo principal uma volta por código e medir o pulso zero (0PL), pulso
contínuo de fase A (APL) e pulso contínuo de fase B (BPL) do codificador fotoelétrico e exibir o
valor medido.
Operação: Pressione a tecla "

”na tela de funções principais

→ Pressione
→ Pressione “Avançar”

→ Pressione o menu Test Encoder.

Teste de 19-2 RPM

Este teste é para fazer o eixo principal girar de acordo com a velocidade definida e comparar a
velocidade definida com a velocidade real do eixo principal medida para facilitar a medição.

depuração do eixo principal. Após inserir o RPM de teste, pressione o botão “
"para
desacelerar e acelerar a operação do eixo principal. A correção e estabilidade da operação do
eixo principal são avaliadas comparando a velocidade definida exibida na interface com a
velocidade medida. Para sair do teste, pressione a tecla “ ” Operação: Pressione a tecla

tecla “ ” na tela de função principal.
→ Pressione “ ”
→ Pressione “Avançar”

→ Pressione o menu Test RPM.
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19-3 Peças da Máquina de Teste
O teste do componente do projeto inclui: interruptor de limite, solenoide de salto, sensor de ruptura de
rosca，Teste de movimento da carcaça, solenoide de compensação, take-up, tempo de parada do
motor e teste de trava de rosca. Operações específicas devem ser realizadas de acordo com as
instruções de cada interface do projeto.

19-4 Gire o eixo principal em um ângulo
Esta operação permite que o eixo principal seja girado em 100° em qualquer ângulo por instrução
para facilitar a manutenção e comissionamento da máquina. Depois de entrar no menu, o sistema
solicita "Digite o ângulo em graus". Use as teclas numéricas para inserir o ângulo que deseja girar.

Após pressionar a tecla "
”o eixo principal irá girar para este ângulo para parar. se continuar
inserindo outros ângulos necessários, pressione os ícones numéricos para confirmar a entrada.
Para sair da operação, pressione a tecla “ ”.
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Operação: Pressione a tecla “ ” na tela de funções principais
→ Pressione “ ”
→ Pressione “Avançar”

→ Pressione o menu Teste de giro do eixo principal para ângulo.
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Anexo 1: Atualizar o software do sistema
A fim de melhorar continuamente as funções do sistema e melhorar a experiência operacional do
usuário, a empresa atualizará o software do sistema de diferentes modelos de tempos em tempos, o
processo de atualização é simples e conveniente e a confiabilidade é alta. A atualização bemsucedida do sistema não afeta os valores originais dos parâmetros do sistema e não afeta o desenho
de bordado atual.

As operações específicas são as seguintes:
1. Insira a unidade flash USB com o software do sistema. Pressione “ ” e pressione “ ”, e selecione a
opção “Atualizar software do sistema”.

2. O sistema entra na interface "Atualizar software do sistema" e lê automaticamente o
conteúdo da unidade flash USB. Use o ícone "Page Up/Page Down" para selecionar o
software do sistema a ser atualizado. (Se um arquivo for software de sistema, "Raysita_RXX"
aparecerá no prompt direito da interface)
3. Pressione “ ” e o sistema emitirá um bipe curto, a interface solicita “Aguarde”. E o sistema
entra no processo de atualização de software. Após a conclusão da atualização, o sistema
solicita "System Update Success!", a atualização do software está concluída. É necessário
desligar o sistema e ligá-lo novamente para que tenha efeito.
4. Após a atualização do software do sistema, o usuário pode pressionar “

"no lado direito de

função tela principal e pressione a tecla “ ” para visualizar a versão do software do
controlador primário.

Observação:O processo de atualização do software do sistema não pode ser encerrado, caso contrário
Caso contrário, o sistema pode travar e não pode inicializar.
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Anexo 2: Atualizar o software do controlador
secundário
A fim de melhorar continuamente a função de controle do bordado, a empresa realizará
atualizações irregulares do software do controlador secundário de diferentes modelos, e o
processo de atualização é simples e conveniente e possui alta confiabilidade. As operações
específicas são as seguintes:

1. Insira a unidade flash USB com o software de driver secundário na interface "USB" do
cabeça de operação. Pressione o botão “ ” e pressione “ ”, selecione o menu “Atualizar
software de driver especial”.

2.O sistema entra na interface "Atualizar software de driver especial" e lê automaticamente
o conteúdo da unidade flash USB. Use o botão "Page Up/Page Down" para selecionar o
software de driver secundário que você deseja atualizar. (Se um arquivo for um software de
driver secundário, "Rayemb_RXX.pec" será exibido na caixa de prompt à direita da
interface.)
3.O sistema exibe a caixa de diálogo “Atualização de software?”, pressione “ ”, o sistema
solicita “Aguarde”. Neste momento, o software do controlador secundário entra no processo
de atualização. Após a conclusão da atualização, o sistema solicita "Atualização da placa com
sucesso!". Neste momento, a atualização do software está concluída e o sistema deve ser
desligado e reiniciado.
4. Após a atualização do software do sistema, pressione a tecla “ ” no lado direito da tela

controlador de função e pressione “ ” para verificar a versão do software do
subcontrolador.
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Observação:O processo de atualização do software do controlador secundário não pode ser
encerrado, caso contrário, o sistema poderá falhar e não poderá ser iniciado.
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