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1 Art Design installálása
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Az Art-Design-Software installálását olyan személynek kell végeznie, aki
rendelkezik a számítógépen adminisztrációs joggal.
A software istallálása előtt zárjon be minden programot.
Tegye be az Art-Design installáló CD-t a CD olvasóba. Az installálás
automatikusan megkezdődik.
Kattintson a "Next" (tovább) gombra.
!!! Figyelem: Mivel az installálás részeként a számítógépet újra kell indítani,
valamennyi programot legkésőbb MOST be KELL zárni. Ha felkészült a setup
indítására, kattintson a "Next” (tovább) gombra.
Kérjük olvassa el figyelmesen a következő licenc megállapodást mielőtt folytatná
az installálást. Kérjük igazolja, hogy egyet ért a megállapodással. Ezután
folytassa az installálást.
Válassza ki azokat az összetevőket, melyeket installálni szeretne. Kattintson
ezután a „Next“ (tovább) gombra.
Kattintson a "Next“ (tovább) gombra vagy keresse meg a kívánt mappát.
Válasszon további felhasználókat, akiknek hozzáférést biztosít a szoftverhez.
Ezután kattintson a "Next" (tovább) gombra.
Kattintson az "Install" (installálás) gombra és a telepítés megkezdődik.
A setup befejezéséhez és a komputer újraindításához kattintson a "Finish"
(befejezés) gombra.
A komputer újraindul. Jelentkezzen be saját néven.

2 Az Art-Design-Program gombjai
Általános
A képernyőn balra és fent található szimbólumok egérkattintással (baloldali egérgomb)
bekapcsolhatók.
2.1

Főmenü

File
New
Open…
Close
Insert Design....
Save
Save as
Design
Properties...
Print Preview

Új
Megnyitás…
Bezárás
Minta
hozzáadás…
Mentés
Mentés
másként..
Mintatulajdonságok…
Nyomtatási kép
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Card / Machine
Read...
Card / Machine
Write...
Write to Magic
Box
Read from
Magic Box
Recent File...
Exit
Edit / Szerkesztés
Undo
Redo
Delete
Select All
Deselect All
Lettering....
View / Nézet
Needle Points
Show 1:1
Show All
Zoom Out 2X
Zoom Box
Redraw
Slow Redraw
Hoop...
Grid...
Measure

Kártyáról /
Gépről
beolvasás...
Kártyára / Gépre
írás…
Magic Box – ra
írás…
Magic Box – ról
beolvasás…
Korábbi adatok…
Kilépés

Settings / Beállítások
Thread Colors… Cérnaszínek…
Options…..
Opciók…
Display Setup… Képernyő
setup…

Visszavonás
Visszaállítás
Törlés
Mindent kijelöl
Kijelölés
feloldása
Szöveg…

Help / Súgó
Help Topics....
Onscreen
Manual
About.....
Show Design
Warning
Bernina
International
Home Page
Bernina of
America Home
Page
Embroidery
Online

Tűleszúrás
Nézet 1:1
Teljes nézet
2x kicsinyítés
Zoom mező
Újra rajzolás
Lassú újra
rajzolás
Hímzőkeret…
Négyzetrács…
Mérés

Arrange / Rendezés
Start and End....
Mirror
Horizontal
Mirror Vertical

Eleje és vége...
Tükrözés
jobbra/balra
Tükrözés
fent/lent

Súgótémák
Képernyőkézikönyv
Információ...
Mintajelzés
üzenet
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2.2

Szimbólumléc

New
Open
Save
Print
Print Preview
Write to Machine
Read from Magic Box
Write to Magic Box
Undo

Új
Megnyitás
Mentés
Nyomtatás
Nyomtatási kép
Írás hímzőkomputerre
Olvasás Magic Box-ról
Írás Magic Box-ra
Visszavonás

Redo
Show Grid
Show Hoop
Zoom Box
Show 1:1
Show All

Visszaállítás
Négyzetrács behívása
Hímzőkeret behívása
Zoom mező
Nézet 1:1
Mindent mutat

Új
Kattintson ide új minta NORMAL-nézetben történő megnyitásához.
Megnyitás
Már meglévő minták megnyitása.
Mentés
Az aktuális minta mentése.
Nyomtatás
Minta kinyomtatása.
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Nyomtatási kép
Minta előzetes megtekintése nyomtatás
előtt.
Írás hímzőkomputerre
Minta írása a hímzőkomputerre,
hímzőkártyára vagy USB adathordozóra.
Olvasás Magic Box-ról
Minták beolvasása Magic kártyáról.
Írás Magic Box-ra
Minták írása Magic kártyára Magic
Boxban.
Visszavonás
Beadások visszavonása.

Keret mutatása
Kattintson ide, hogy a hímzőkeretet
behívja vagy eltüntesse. Beállítások
változtatása a jobb gombbal.
Zoom mező
Kattintson ide, hogy a mintát vagy
kivágásokat nagyítsa vagy kicsinyítse.
Keretben lévő területek nagyított
megtekintéséhez is.
1:1 Nézet
Kattintson ide, hogy a mintát 1:1
méretben megtekintse.
Mindent mutat
Kattintson ide, a teljes minta
megtekintéséhez.

Visszaállítás
Visszavont beadások visszaállítása.
Négyzetrács mutatása
Kattintson ide, hogy a négyzetrácsot
behívja vagy eltüntesse. Négyzetrács
megváltoztatása a jobb gombbal.
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2.3

Nézet-üzemmód-léc

Mintamegtekintés
Kattintson ide, hogy a mintamegtekintésre váltson.

Hímzésmegtekintés
Kattintson ide, hogy a hímzésmegtekintésre váltson.

2.4

Szerkesztés léc

Select Object
Lettering

Kiválasztás funkció
Szöveg

Mirror Horizontal

Tükrözés jobbra/balra

Mirror Vertical
Rotate 45 deg CCW
(counter clockwise) /
CW (clockwise)

Tükrözés fent/lent
Forgatás 45° fokkal
(óramutaó járásával
megegyezően /
ellentétesen)
20%-kal kicsinyítés/
nagyítás

Scale by 20% Down/Up
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Kiválasztás funkció
Kattintson ide, a minták kijelöléséhez (kattintson a mintára kijelöléshez).
Szöveg
Kattintson ide szöveg beadásához vagy megváltoztatásához a párbeszéd mezőben és
szövegek beállításához és megváltoztatásához.
Tulajdonságok megnyílik. Írja be a BERNINA szót. Kattintson az OK gombra, majd az
"Enter" gombra a beadás igazolásához.
Tükrözés jobbra/balra
Kattintson ide, egy szöveg vagy minta oldalirányú tükrözéséhez.
Tükrözés fent/lent
Kattintson ide, egy szöveg vagy minta hosszanti tükrözéséhez.
45°-os forgatás
Kattintson ide, a minta 45°-os szögben történő elforgatásához.
Baloldali kattintás = A minta forgatása az óramutató járásával ellentétes irányba történik
45°-os szögben.
Jobboldali kattintás = A minta forgatása az óramutató járásával megegyezően történik
45°-os szögben.
Kicsinyítés/nagyítás 20%-kal
Kattintson ide, a kijelölt minta méretének 20 %-kal történő megváltoztatásához.
2.5

Öltés- és színléc

Kitöltő öltések
Szaténöltés keskeny formákhoz.
Steppelő öltés hosszú, egyenetlen formákhoz.
Szín
Aktuális színbeállítások és más színek kiosztása szövegekben.

7

3 Első lépések az Art-Design-Programban
Indítsa el a BERNINA-ART-Design-Software programot dupla kattintással.
Nyisson meg egy mintát a C:\My Designs\ART Design mappában: válassza ki a
mintát, majd kattintson a "Open" (megnyitás) gombra.
Maradjon a mintamegtekintésben.
A jobb nézethez nagyítsa a mintát vagy annak egy részét.
A négyzetrácsot és a hímzőkeretet ki-/ bekapcsolhatja.

Keretválasztás (pl. 255x145 ovális). Nyissa meg a főmenüben a
"Einstellungen/Optionen/Stickrahmen" (beállítások/opciók/hímzőkeret) címszót.

Igazolja a keretválasztást az OK gombbal.
Válassza ki a mintát. A kiválasztott minta megjelenik 8 fekete tartóponttal és
bíborszínnel ki van jelölve. Kattintson a 20 %-kal nagyítás/kicsinyítés gombra. Baloldali
kattintás: a minta 20 %-kal kicsinyítésre kerül. Jobboldali kattintás: a minta 20 %-kal
nagyításra kerül.
Mentse el a mintát "Datei" (adatok) menüpont alatt a "Speichern unter…" (mentés
másként) címszóval és jelölje meg újként a hímzőkomputerre írás előtt.

Kattintson erre a gombra, hogy a mintát átküldje a hímzőkomputerre.
Megjelenik a Bernina-gépkiválasztás párbeszéd ablak. Válassza ki az
ön varró-/hímzőrendszerét és kattintson az OK gombra. Válassza ki
gépéhez a BERNINA-USB-adathordozót.
Hagyja futni hímzőkomputerét és hímezze
ki a mintát.
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4 Általános
4.1
4.2

Hímzés
Finom anyagokhoz egyszerű mintát válasszon.
Nagyméretű, tömören hímzett minták középnehéz és nehéz anyagokhoz
alkalmasak.
A minták a szoftverrel nagyíthatók/kicsinyíthetők illetve forgathatók.
Mindig készítsen először hímzéspróbát azonos anyagra.
Igazítsa a színeket, a szálminőséget, a tűt, az öltéstömörséget, a szálfeszítést stb.
a mintához.

Különböző öltésfajták szövegekhez
- Szövegekhez a steppelő öltést vagy a szaténöltést választhatja.

4.3
4.4
-

Tökéletes hímzésminőség a megfelelő hímzőcérnával
A hímzett, gyakori mosást igénylő darabokhoz polieszter szálat válasszon. Ezek
jobban bírják az erős igénybevételt, színtartóak és mindenfajta hímzéshez jól
használhatók.
A finom hímzésekhez inkább a fényes rayonszál alkalmas.
Speciális hatásokhoz jól használhatók a fémszálas hímzők (fémszállal körbesodort
polieszter mag).
A fémszálas hímzőket Metafil (fémszálhoz készített hímzőtű)- tűvel 130/705 H-MET
használja.
Hímzővliese
Letéphető hímzővlies gyakorlatilag minden anyagfajtához.
Levágható vliese a legtöbb anyagfajtához, stretch anyagokhoz is.
Felvasalható alátétet olyan anyagokhoz használjon, amelyek hajlamosak a nyúlásra
vagy összehúzódásra.
Felragasztható vliese papírhátoldallal selyemhez és jersey anyagokhoz.
Szóróflakonos erősítő finom, lágy és lazaszövésű anyagokhoz.
Vízben oldódó hímzővlies vastag- vagy bolyhos anyagokhoz, valamint finom
anyagok megerősítéseként átmenetileg tapadó erősítésekkel együtt.
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4.5
-

Anyag befogása
Jelölje be az anyag közepét.
Nyissa ki a hímzőkeretet a zár vagy a csavar kioldásával a kereten.
Tegye a sablont úgy a belső keretbe, hogy a BERNINA szó olvasható legyen.
Tegye az anyagot a belső keret alá és helyezze a belső keretet a külsőre.
Igazítsa a nyíljeleket egymásra és nyomja a belső keretet a külsőbe. Ügyeljen
közben arra, hogy az anyag ne húzódjon el. Az anyagnak szép simán kell feküdnie
a keretben.
Feszítse meg az anyagot a keretben, majd húzza meg a keretcsavart.

A BERNINA cég sok sikert és örömet kíván önnek hímzései során. A következő
weboldalakon további remek hímzőmintákat tölthet le.
http://www.bernina.com und www.embroideryonline.com
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