


1

Wprowadzenie

Drogi Kliencie BERNINA,

Gratulacje! Nabywając urządzenie BERNINA, dokonujesz zakupu, który będzie Cię 
zachwycał przez wiele lat. Od ponad 100 lat, nasza rodzina kładzie najwyższy nacisk na 
satysfakcję Klienta. Jest to dla mnie również osobista radość, że mogę zaoferować 
szwajcarską precyzję wpisaną w skierowaną w przyszłość technologię szycia i 
haftowania a także bezkonkurencyjny system obsługi Klienta.

Prezentując B 560, BERNINA wprowadza nowoczesną linię maszyn szyjących i 
haftujących. Kładąc wysoki nacisk na nowoczesną technologię, pamiętamy również o 
stylistyce. Kierujemy nasze urządzenia do kreatywnych Użytkowników, takich jak Ty, 
którzy wymagają najwyższej jakości i nowoczesnego wyglądu.

Czerp radość z pracy z BERNINA 560 i odkryj szeroką gamę akcesoriów, którymi 
wzbogacisz jej możliwości. Odwiedź nas na www.bernina.com oraz www.bernina.pl, aby 
dowiedzieć się więcej.

Zachęcamy do korzystania z oferty przeglądów Twojego urządzenia, prowadzonych 
przez Twojego Dystrybutora BERNINA.

Życzę przyjemności i wielu kreatywnych godzin spędzonych z nową BERNINA. 
 
 

H.P. Ueltschi
Właściciel
BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com 

Edycja 3.
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Instrukcja bezpieczeństwa

WAŻNA INFORMACJA
Korzystając z urządzeń elektrycznych, należy 
zawsze zachować ostrożność i w szczególności 
zwrócić uwagę na:

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w tej 
instrukcji obsługi, przed rozpoczęciem pracy z 
maszyną. 

Po zakończeniu pracy na maszynie, należy 
odłączyć przewód elektryczny od źródła 
zasilania. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:
1. Nie pozostawiać maszyny bez nadzoru, gdy 

jest podłączona do prądu.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub 

konserwacji należy odłączyć maszynę od 
źródła zasilania.

3. Promieniowanie LED – Nie patrzyć 
bezpośrednio w źródło światła. Produkt klasy 
1M LED.

OSTRZEŻENIE!
 
Aby zabezpieczyć użytkownika przed 
poparzeniem, ogniem, porażeniem elektrycznym 
lub zranieniem:
1. Używać maszynę wyłącznie w celach 

opisanych w tej instrukcji obsługi. Używać 
wyłącznie akcesoria rekomendowane przez 
producenta.

2. Nie pozwalać, aby maszyna była traktowana 
jako zabawka. Zwrócić szczególną uwagę, 
gdy maszyna jest używana w pobliżu dzieci 
lub osób niepełnosprawnych. Maszyna nie 
jest dedykowana do samodzielnego 
użytkowania przez osoby z obniżoną 
sprawnością umysłową lub dzieci, jeżeli nie 
znajdują się pod opieką osoby udzielającej 
rad i wskazówek oraz dbającej o ich 
bezpieczeństwo. Prosimy skonsultować się z 
Dystrybutorem w sprawie możliwości odbycia 
szkolenia z zakresu obsługi maszyny. 

Prosimy zapewnić nadzór dzieciom 
pracującym na maszynie.

3. Nigdy nie pracować na maszynie, gdy:
 ⦁ wtyczka lub przewód są uszkodzone
 ⦁ maszyna nie pracuje poprawnie
 ⦁ maszyna spadła lub została uszkodzona
 ⦁ maszyna została zawilgocona

Oddać maszynę do serwisu BERNINA na 
przegląd lub do naprawy.

4. Nie pracować na maszynie z zakrytymi 
otworami wentylacyjnymi. Utrzymywać z dala 
od otworów wentylacyjnych źródła pyłu, kurzu 
lub resztki tkanin bądź nici.

5. Nie zbliżać palców do ruchomych części. 
Zwracać szczególną uwagę na pole pracy 
igły.

6. Nie wkładać niczego w otwory maszyny lub 
modułu haftującego.

7. Nie używać maszyny na zewnątrz 
pomieszczeń.

8. Nie używać maszyny blisko źródeł tlenu lub 
aerozoli.

9. Nie ciągnąć za materiał i nie popychać go 
podczas szycia. Może to spowodować 
złamanie igły i uszkodzenie maszyny.

10. Nie używać krzywych lub tępych igieł.
11. Zawsze korzystać z oryginalnych płytek 

ściegowych BERNINA. Zła płytka będzie 
powodować łamanie igieł.

12. Aby wyłączyć maszynę, przestawić wyłącznik 
w pozycję «0» (off), następnie odłączyć 
przewód zasilający. Nigdy nie ciągnąć za 
przewód zasilający, należy trzymając za 
wtyczkę, wyjąć ją z gniazda.

13. Ustawić zasilanie w pozycji «0» (off), podczas 
dokonywania zmian w obrębie igielnicy (np. 
podczas wymiany igły lub stopki).

14. Zawsze odłączyć maszynę od źródla zasilania 
przed rozpoczęciem czyszczenia lub 
konserwacji zalecanej w tej instrukcji obsługi.

15. Maszyna posiada system podwójnej izolacji. 
Używać wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych. Zapoznać się z instrukcją 
serwisową dla maszyn podwójnie 
izolowanych.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
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Instrukcja bezpieczeństwa

Ochrona środowiska
BERNINA przestrzega zasad ochrony 
środowiska. Staramy się wywoływać jak 
najmniejszy wpływ na środowisko już 
podczas produkcji urządzeń.
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia, 
należy poddać je utylizacji, zgodnie z 
krajowymi dyrektywami. Nie wyrzycać 
maszyny z pozostałymi śmieciami 
domowymi. W przypadku wątpliwości, 
proszę skontaktować się z 
Dystybutorem BERNINA.

NAPRAWA URZĄDZEŃ
PODWÓJNIE 
IZOLOWANYCH
W produktach podwójnie izolowanych, 
zapewnione są dwa systemy izolacji  zamiast 
uziemienia. Maszyna nie posiada uziemienia i nie 
należy go dodawać. Naprawa urządzeń 
podwójnie izolowanych wymaga specjalistycznej 
wiedzy i powinna być wykonywana przez 
wykwalifikowany personel. Wymiana części musi 
się odbywać na identyczne. Produkty 
podwójnie izolowane są oznaczone słowami: 
«DOUBLE INSULATION» lub «DOUBLE 
INSULATED».

Na obudowie może się również znajdować 
symbol .

ZASTRZEŻENIE
 
Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego 
używania maszyny, będą usuwane na koszt 
użytkownika.
Maszyna może być stosowana do celów 
komercyjnych, zalecane są wówczas półroczne, 
okresowe przeglądy serwisowe.
Maszyna spełnia standardy tolerancji 
elektromagnetycznej: European Standard 
2004/108/EC.  

ZACHOWAJ TĄ
INSTRUKCJĘ!

Szukaj nowszych wersji instrukcji na 
www.bernina.com

Jeżeli maszyna była przechowywana w 
chłodnym pomieszczenu, powinna być 
przeniesiona w ciepłe miejsce na 
godzinę, przed jej włączeniem.
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Objaśnienie symboli

Objaśnienie symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Bardzo ważne! 
Ryzyko skaleczenia!

Uwaga!
Bardzo ważne! 
Możliwość uszkodzenia!

Wskazówki!

Słownik
Balans  Ustawienie wyglądu ściegu w zależności od rodzaju materiału
BERNINA USB stick BERNINA Stick, Pedrive USB, Pamięć USB
Zabezpieczone brzegi  Krawędź materiału fabrycznie lub maszynowo zabezpieczona przed pruciem
BSR BERNINA-Stitch-Regulator. Quilting ze stałą długością ściegu przy podobnej prędkości pracy
clr  Kasowanie ustawień lub informacji
Chwytacz  «Wiąże» ścieg, łącząc nić górną i dolną
LMS System mierzenia długości dziurki (Length Measuring System)
Pamięć Pamięć długoterminowa
Satin, Satyna  Gęsty zygzak
Bartack, Rygiel  Poprzeczne wykończenie dziurki guzikowej

Wszystkie prawa zastrzeżone
Właściwości maszyny, jej podzespołów i oprogramowania mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Akcesoria 
dostępne na wyposażeniu maszyny mogą być różne, w zależności od kraju.
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Akcesoria

Akcesoria
Standardowe akcesoria

1 Torba ochronna
2 Pojemnik na akcesoria
3 Rozrusznik nożny
4 Przewód zasilający
5 Stół powiększający pole szycia
6 Dźwignia podnoszenia stopki

1 4 szpulek (jedna w bębenku)
2 Komplet igieł
3 Prawy prowadnik krawędziowy
4 Narzędzie kompensacji wysokości 
5 Przecinak krawiecki
6 Śrubokręt
7 Klucz kątowy Torx
8 Pędzelek
9 Oliwiarka
10 2 Podkładki pod szpulkę
11 3 Zabezpieczenia szpulki 

1

2

3

4

56

1

11

4
6

5

78

9

10

2

3
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Akcesoria

1 3 4

5 6

2

Stopki 

Odwiedź www.bernina.com, 
aby zobaczyć inne, dostępne 
akcesoria.

1 Nr 1C  Stopka podstawowa
2 Nr 2A  Stopka owerlokowa 
3 Nr 3A Automat do dziurek
4 Nr 4 Stopka do dziurek
5 Nr 5 Stopka do ściegów krytych
6 Nr 20C  Stopka do ściegów   

 dekoracyjnych

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



11

Akcesoria

Pojemnik na akcesoria
 ⦁ na spodzie pojemnika, znajdują się podpórki, które należy wysunąć aż 

«zaskoczą»

Przykład rozmieszczenia akcesoriów
Pojemnik jest standardowo wyposażony w jedną małą 1 i jedną dużą 2 
szufladę a także uchwyty na szpulki 3 oraz stopki 4.
 ⦁ aby wyjąć szpulkę, lekko nacisnąć na dolną część uchwytu 5
 ⦁ automat do dziurek nr 3A można umieścić w uchwycie z lewej strony 6
 ⦁ igły również posiadają specjalne uchwyty 7

2

1

3

4

5

6

7
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Przegląd maszyny
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Przegląd maszyny
Widok z przodu

Widok detali
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Przegląd maszyny

16

23 24

26

22

2827

29

30

34

33

35

31

32

38

47

46

2

48

45

36

37

1 Osłona chwytacza
2 Płytka ściegowa
3 Punkt mocowania specjalnych akcesoriów
4 Stopka
5 LED-Oświetlenie
6 Uchwyt igły
7 Przycisk «Szycia wstecz»
8 Przycisk «Automatyczne nożyczki»
9 Przycisk «Start/Stop»
10 Prowadnik nici
11 Suwak regulacji prędkości 
12 Osłona podciągacza
13 Przycisk pozycjonowania góra/dół
14 Przycisk programowania «Koniec wzoru/zabezpieczenie»
15 Podciągacz
16 Naprężacz szpulownika
17 Wyświetlacz
18 Przyciski wspomagające szycie

 ⦁ Przycisk «Home»
 ⦁ Przycisk «Setup»
 ⦁ Przycisk «Tutorial»
 ⦁ Przycisk «Kreatywny konsultant»
 ⦁ Przycisk «Help»
 ⦁ Przycisk «eco»
 ⦁ Przycisk «clr»

19 Przyciski regulacji pozycji igły
20 Pokrętło długości sciegu
21 Pokrętło szerokości ściegu
22 Rączka do przenoszenia
23 Szpulownik
24 Obcinacz nici na nawijaczu
25 Gniazdo przyłączenia kolanówki
26 Tylny prowadnik nici
27 Poziomy trzpień nici
28 Pionowy trzpień nici 
29 Oczko prowadnika nici
30 Koło zamachowe
31 Wyłącznik zasilania
32 Gniazdo przewodu zasilającego
33 Port USB
34 Port połączenia z komputerem
35 Port połączenia modułu haftującego 
36 Gniazdo rozrusznika nożnego
37 Wyłącznik ząbków transportu
38 Otwory wentylacyjne
39 Nawlekacz nici
40 Ząbki transportu 
41 Obcinacz dolnej nici 
42 Regulator docisku stopki
43 Śruba mocująca obudowę oświetlenia
44 Obcinacz nici na obudowie oświetlenia
45 Gniazdo mocowania stołu powiększającego pole szycia
46 Otwarcie dla tamborka do cerowania
47 Dźwignia podnoszenia stopki
48 Port podłączenia BSR
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Ważne informacje na temat 
szycia

Ważne informacje na temat szycia

Nić należy dobrać odpowiednio do wykonywanych prac. Dla lepszych efektów 
szycia, należy stosować nici wysokiej jakości. Zalecamy stosowanie nici 
producentów, znanych z dobrej jakości.

Nić bawełniana 
 ̶ nici bawełniane mają przewagę nici naturalnych, dlatego dobrze pracują na 

bawełnianych materiałach
 ̶ jeżeli nić bawełniana jest mercyzowana, nabiera lekkiego połysku, który nie 

zniknie podczas prania 

Nić poliestrowa
 ̶ nici poiestrowe są mocniejsze i odporne na utratę koloru
 ̶ nici poliestrowe są bardziej uniwersalne, zalecane są do prac, gdzie 

potrzebne są mocne, elastyczne szwy

Nici wiskozowe
 ̶ nici wiskozowe są produkowane z naturalnych włókien i posiadają jasny 

połysk
 ̶ nici wiskozowe są odpowiednie do prac dekoracyjnych i dają ładne efekty

Nić

Igły, nici i materiał

Należy rozważnie wybierać stosowane igły i nici.

Właściwy rozmiar igły zależy od rodzaju nici i materiału. Struktura materiału 
wpływa na wybór grubości nici, rozmiaru igły oraz jej rodzaju.

UWAGA! 
Sprawdzaj regularnie stan igły.
Zalecenie: Warto wymienić igłę przed rozpoczęciem nowego 
projektu. Uszkodzona igła może uszkodzić projekt i maszynę 
do szycia.
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Ważne informacje na temat 
szycia

Właściwa kombinacja igła/nitka
Podczas szycia, nić powinna swobodnie przemieszczać się wzdłuż rowka, 
znajdującego się z przodu igły.

Zbyt cienka nić lub zbyt gruba igła
Nić ma zbyt duży odstęp od długiego rowka. Może to spowodować 
przepuszczanie ściegów i niszczenie nici.

Zbyt gruba nić lub zbyt cienka igła 
Nić może być blokowana w rowku. Może powodować zrywanie nici.

Igły, nici

130/705 H-S/70

1 130 Długość trzpienia
2 705 Pólpłaskie mocowanie
3 H Przewężenie igły z tyłu, nad oczkiem 
4 S Ostrze igły (w tym przykładzie średnie ostrze kulkowe)
5 70 Rozmiar igły (średnica igły)

Wskazówki 
Materiał i nić Rozmiar igły

Lekkie materiały:
Delikatne nici (do cerowania, do haftu)  70-75
 
Średnie materiały:
Nici do szycia 80-90

Ciężkie materiały:  
Nici do szycia (nić do quiltingu, nici wzmacniane) 100, 110, 120

1

2

4

5

3
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Ważne informacje na temat 
szycia

Przegląd igieł

Uniwersalne
130/705 H/60-100

Ostrze normalne, lekko zaokrąglone

Do prawie wszystkich rodzajów 
materiałów naturalnych i syntycznych 
(dzianin i tkanin)

Metafil
130/705 H-MET/75-80 lub H-SUK/90-100

Duże oczko

Szycie nićmi metalicznymi

Jersey/Stretch
130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90

Ostrze kulkowe

Jersey, dzianiny i materiały rozciągliwe

Kordonek (szycie wierzchnie)
130/705 H-N/80-100

Małe ostrze kulkowe, długie oczko

Wierzchnie szycie grubą nicią

Skóra
130/705 H-LL, H-LR/90-100

Ostrze tnące

Wszystkie rodzaje skór, sztuczne skóry, 
plastiki

Igła skrzydełkowa (ściegi ażurowe)
130/705 HO/100-120

Szerokie ostrze (skrzydełko)

Ściegi ażurowe

Jeans
130/705 H-J/80-110

Ostrze bardzo cienkie, tnące

Materiały ciężkie, takie jak jeans, 
brezent

Igła skrzydełkowa podwójna
130/705 H-ZWI-HO/100

Specjalne efekty z haftem ażurowym

Microtex
130/705 H-M/60-90

Ostrze specjalne, cienkie, ostre

Mikrofibra i jedwab

Igła podwójna
130/705 H-ZWI/70-100

Odległość między igłami: 
1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/6.0/8.0

Widoczny ścieg dwuigłowy na 
materiałach elastycznych, bizowanie, 
szycie dekoracyjne

Quilting
130/705 H-Q/75-90

Otrze cienkie, tnące

Proste przeszycia wierzchnie

Igła potrójna
130/705 H-DRI/80

Odstęp między igłami: 3.0

Widoczny ścieg trójigłowy na 
materiałach elastycznych, bizowanie, 
szycie dekoracyjne

Haftowanie
130/705 H-SUK/70-90

Duże oczko, niewielkie ostrze kulkowe

Haftowanie na wszystkich materiałach 
naturalnych i syntetycznych
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Notatki

Notatki
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Przygotowanie do szycia

1

Rozrusznik nożny

Przygotowanie do szycia

Podłączanie rozrusznika nożnego
 ⦁ rozwinąć przewód
 ⦁ podłączyć wtyczkę rozrusznika do portu 1
 ⦁ rozwinąć przewód na potrzebną długość i wsunąć go w nacięcie 4 lub 5

Regulacja prędkości szycia
Regulację prędkości szycia otrzymuje się przez 2 stopniowe naciskanie na 
rozrusznik nożny.

Pozycjonowanie położenia igły góra/dół
 ⦁ wciskając piętą końcówkę rozrusznika nożnego, 3 
 ► można wbijać igłę w materiał lub wyjmować ją z materiału

Odłączanie rozrusznika nożnego
 ⦁ zawinąć przewód wokół kółka
 ⦁ wsunąć wtyczkę w otwór 6

4

6 5

2

3

 ⦁ obrócić kołem zamachowym (patrz strona 13)
 ► igła w najwyższej pozycji
 ⦁ podnieść stopkę za pomocą dźwigni podnoszenia stopki 1 
 ► stopka jest podniesiona

Nasuwany stół powiększający pole szycia

Nasuwany stół powiększa pole szycia. 

Zakładanie stołu 
 ⦁ podnieść igłę oraz stopkę
 ⦁ wsunąć stół wzdłuż wolnego ramienia w prawo, aż «zaskoczy» 

Zdejmowanie stołu powiększającego pole szycia
 ⦁ podnieść igłę oraz stopkę
 ⦁ wcisnąć w dół przycisk 2
 ⦁ przesunąć stół w lewą stronę

1

1

2

5
4

3

6

1 Wyłącznik
Maszynę należy włączać («I») i wyłączać («0») za pomocą wyłącznika.

I maszyna jest włączona
0 maszyna jest wyłączona

2 Gniazdo przewodu zasilającego
3 Gniazdo rozrusznika nożnego
4 Port połączenia modułu haftującego
5 Port połączenia z komputerem
6 Port USB

Wyłącznik/Przewód zasilania

2
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Przygotowanie do szycia

2

1

Kolanówka (FHS)
Podnoszenie i opuszczanie stopki za kolanówki.

Montowanie kolanówki
 ⦁ wsunąć dźwignię w gniazdo

Podnoszenie i opuszczanie stopki
 ⦁ pchnąć dźwignię kolanem w prawo

Powinna być możliwość posługiwania się kolanówką w normalnej pozycji 
siedzącej.

 ► stopka zostanie podniesiona, równocześnie ząbki transportu zostaną 
opuszczone. Naprężacz nici zostanie zwolniony

Ząbki transportu zostaną automatycznie podniesione przy wykonywaniu 
pierwszego ściegu.

Pionowy trzpień nici znajduje się z tyłu maszyny, za kołem zamachowym.
Trzpień pionowy jest przydatny zwłasza podczas prac większą ilością nici (np. 
szyjąc podwójną igłą). Może być również przydatny do szpulowania dolnej nici, 
podczas szycia. 
 ⦁ przekręcić trzpień do góry, aż do oporu 1

Pionowy trzpień nici

U Twojego Dystrybutora BERNINA możesz nabyć dźwignię FHS o 
innym profilu.

 ⦁ korzystając z pionowego trzpienia, warto stosować podkładkę  
stabilizującą 2 
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Przygotowanie do szycia

2

1

5

4

3

 ⦁ przestawić przełącznik zasilania na pozycję «I» (on)
 ⦁ wsunąć pustą szpulkę na trzpień nawijacza

Następnie stosować się do wskazówek powyżej.

 ⦁ przesunąć dźwignię szpulownika 2 w stronę szpulki
 ► szpulownik włączy się automatycznie
 ► ekran nawijania zostanie otwarty 
 ⦁ przesunąć pokrętło na wyświetlaczu w prawo/lewo lub
 ⦁ obrócić pokrętło szerokości ściegu (patrz strona 12)
 ► zmienia się prędkość nawijania
 ► silnik zatrzyma się automatycznie po napełnieniu szpulki
 ► ekran jest zamykany
 ⦁ zdjąć szpulkę z nawijacza a następnie 
 ⦁ odciąć nić za pomocą obcinacza na dźwigni nawijacza 3 

Szpulowanie nici dolnej

Szpulowanie nici podczas szycia
 ⦁  założyć podkładkę pod szpulkę na pionowy trzpień na nici 4
 ⦁ umieścić szpulę nici na pionowym trzpieniu
 ⦁ podążać w kierunku strzałek, przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem 

nici 5 i
 ⦁ wokół naprężacza szpulownika

 ⦁ wsunąć na trzpień podkładkę pod szpulkę
 ⦁ umieścić nić na trzpieniu
 ⦁ założyć stosowną blokadę szpulki
 ⦁ podążać w kierunku strzałek, przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem 

nici i wokół dysku naprężającego
 ⦁ owinąć koniec nici dwa lub trzy razy wokół pustej szpulki
 ⦁ odciąć nadmiar nici na obcinaczu na dźwigni szpulownika 1

Odpowiednia blokada szpulki
Średnica szpulki z nicią determinuje rozmiar blokady szpulki. Nie 
może być luki pomiędzy blokadą i szpulką.

Zaleca się zmniejszenie prędkości nawijania podczas pracy z 
pionowym trzpieniem szpulki.
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Przygotowanie do szycia

1

1

Zakładanie szpulki/Nawlekanie dolnej nici
 ⦁ włożyć szpulkę, aby ciągnąc z nić, szpulka obracała się w prawo 1  

 ⦁ przełożyć nić w prawo, w nacięcie

Wymiana szpulki
Wyjmowanie bębenka
 ⦁ podnieść igłę 
 ⦁ przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off)
 ⦁ otworzyć pokrywę chwytacza
 ⦁ złapać bębenek za uchwyt
 ⦁ wyjąć bębenek

Obcinacz nici przy chwytaczu 
 ⦁ odciąć nić za pomocą obcinacza na dźwigni nawijacza 1 
 ⦁ zamknąć osłonę chwytacza

Mocowanie bębenka
 ⦁ trzymać bębenek za uchwyt 

Otwarcie bębenka ma być skierowane w górę.
 ⦁ włożyć bębenek, aż «kliknie» 

 ⦁ przeciągnąć nić w lewo, pod sprężynkę naprężającą 
 ⦁ aż znajdzie się w nacięciu w kształcie litery T 

 ⦁ pociągnąć za nić
 ► szpulka musi obracać się w prawo
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Przygotowanie do szycia

Nawlekanie górnej nici
 ⦁ podnieść igłę i stopkę
 ⦁ przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off)
 ⦁ wsunąć na trzpień podkładkę pod szpulkę
 ⦁ włożyć na trzpień szulę z nicią tak, aby nić odwijała się w prawo
 ⦁ zamocowac odpowiednią blokadę szpulki

Wyjmowanie igły 
 ⦁ podnieść igłę 
 ⦁ opuścić lub zdjąć stopkę (patrz strona 24)
 ⦁ przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off) 
 ⦁ poluzować śrubę docisku igły 
 ⦁ pociągnąć igłę w dół, aby ją wyjąć 

Zakładanie igły 
 ⦁ płaska część igły do tyłu
 ⦁ dopchnąć igłę maksymalnie do góry 
 ⦁ dokręcić śrubę docisku igły

Wymiana igły 

Odpowiednia blokada szpulki
Średnica szpulki z nicią determinuje rozmiar blokady szpulki. Nie 
może być luki pomiedzy blokadą i szpulką.

 ⦁ przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem nici 1
 ⦁ następnie w nacięcie naprężacza nici górnej 2

 ⦁ pociągnąć nić w dół i zawinąć ją w lewo wokół 3
 ⦁ pociągnąć nić do góry i przesunąć ją w lewo, umieszczając w oczku 

podciągacza 4
 ⦁ przeciągnąć nić w dół, przez prowadniki 5 i 6
 ⦁ nawlec igłę (patrz strona 24)

2

1

35

6

4

3
5

6

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



23

Przygotowanie do szycia

1

4

2
3

4

5

1
2

3

Nawlekanie pierwszej igły
 ⦁ przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off) 
 ⦁ zamocować podwójną igłę 
 ⦁ podnieść igłę i stopkę
 ⦁ wsunąć na trzpień podkładkę pod szpulkę
 ⦁ umieścić szpulę z nicią 3 na poziomym trzpieniu
 ⦁ zamocować odpowiednią blokadę szpulki
 ⦁ przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem 2
 ⦁ nawlec maszynę przez tylny prowadnik i przez naprężacz 1 z prawej strony
 ⦁ nawlec nić normalnym trybem a następnie
 ⦁ nawlec ręcznie igłę prawą

Nawlekanie drugiej nici
 ⦁ umieścić podkładkę pod szpulkę na pionowym trzpieniu
 ⦁ umieścić drugą szpulę z nicią 4 na pionowym trzpieniu
 ⦁ przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem 2
 ⦁ nawlec maszynę przez tylny prowadnik i przez naprężacz 1 z lewej strony
 ⦁ nawlec nić normalnym trybem a następnie
 ⦁ nawlec ręcznie igłę lewą

Nici 5 nie mogą być splątane ze sobą.

Nawlekanie podwójnej igły

Potrzebne są dwie szpule z nicią oraz nawinięta szpulka na nić dolną.
 ⦁ zamocować potrójną igłę
 ⦁ umieścić spulę z nicią 1 na poziomy trzpieniu
 ⦁ umieścić drugą szpulę z nicią 3 oraz szpulkę na nić dolną 2, oddzielone 

blokadą szpulki, na pionowym trzpieniu (obie nici muszą się rozwijać w tym 
samym kierunku)

 ⦁ nawlekać nici normalnym trybem i
 ⦁ przeprowadzić dwie nici z  lewej strony tależyków naprężacza 4 oraz 

jedną nić z  prawej strony
 ⦁ nawlekać nici normalnym trybem
 ⦁ i nawlec wszystkie igły ręcznie

Nawlekanie potrójnej igły

Korzystając z pionowego trzpienia, należy pamiętać o stosowaniu 
podkładki pod szpulkę. 

Prowadzenie nakładających się nici można poprawić, stosując 
oliwiarkę do nici metalicznych i jedwabnych (akcesoria opcjonalne). 

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



24

Przygotowanie do szycia

C

4

2

3

1

1

Wymiana stopek
Zdejmowanie stopki
 ⦁ podnieść igłę i stopkę 
 ⦁ przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off)

 ⦁ podnieść dźwignię mocującą uchwyt stopki 
 ⦁ usunąć stopkę 

Mocowanie stopki 
 ⦁ nałożyć stopkę od dołu, mocując na trzpieniu
 ⦁ opuścić dźwignię mocowania stopki

Nawlekanie igły

 ⦁ podnieść igłę 
 ⦁ opuścić stopkę
 ⦁ przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off)
 ⦁ trzymać nić w lewo i do tyłu
 ⦁ wcisnąć dźwignię 1 w dół i przytrzymać ją
 ⦁ przeciągnąć nić wokół haczyka 2 w prawą stronę, przed igłę 

 ⦁ wprowadzić nić od przodu w nacięcie 3, aż haczyk «złapie» za nitkę

 ⦁ powoli zwolnić dźwignię 1 
 ► igła jest nawleczona
 ⦁ wyciągnąć nitkę do tyłu i 

 
 ⦁ umieścić nić pod stopką a następnie od przodu do tyłu przez obcinacz nici 

na obudowanie oświetlenia 4, odciąć nadmiar nici
Nić zostanie wyjęta automatycznie z obcinacza przy wykonywaniu pierwszego 
ściegu.

Podnieść igłę do najwyższej pozycji, naciskając raz rozrusznik nożny 
(1 ścieg).
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Przygotowanie do szycia

1

2

Płytka ściegowa
Oznaczenia na płytce ściegowej
 ̶ płytka jest oznaczona pionowymi, poziomymi i skośnymi 

liniamipomocniczymi w milimetrach i calach
 ̶ linie mają służyć pomocą podczas prowadzenia materiału lub w innych 

precyzyjnych pracach 
 ̶ poziome linie są przydatne podczas szycia narożników, dziurek itp.
 ̶ linie skośne są przydatne podczas quiltingu
 ̶ punkt mocowania igły oznacza pozycję «0» (środkowe położenie igły) 
 ̶ pionowe znaki określają odległość igły od linii
 ̶ miary są podawane na prawo i na lewo od środkowej pozycji igły

Zdejmowanie płytki ściegowej
 ⦁ wcisnąć przycisk opuszczania ząbków transportu (patrz strona 13)
 ► ząbki transportu są opuszczone
 ⦁ przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off)
 ⦁ usunąć stopkę i igłę
 ⦁ nacisnąć na płytkę ściegową w prawym tylnym rogu 1 aż płytka 

«wyskoczy» z zaczepów
 ⦁ usunąć płytkę ściegową

Mocowanie płytki ściegowej
 ⦁ umieścić płytkę na miejscu otwarciem 2
 ⦁ wcisnąć płytkę w dół, aż «kliknie»
 ⦁ wcisnąć przycisk podnoszenia ząbków transportu
 ► ząbki transportu zostaną podniesione podczas wykonywania pierwszego 

ściegu
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Przygotowanie do szycia

Naprężenie nici 

Standardowe naprężenie jest automatycznie dobierane do zaznaczonego 
ściegu. 

Naprężenie górnej nici jest ustawiane optymalnie w fabryce BERNINA, 
podczas testowania maszyny. Nici Metrosene-/Seralon rozmiar 100/2 
(Firma Mettler, Szwajcaria), są stosowane jako nici górne i dolne.

Jeżeli stosujemy nici innego rozmiaru, rodzaju lub producenta, może być
konieczna samodzielna regulacja naprężeń. Naprężenia należy regulować w
zależności od wybranego materiału i ściegu.

Górne naprężenie zbyt wysokie = dolna nitka jest wyciągana do 
góry, na prawą stronę materiału. 
Górne naprężenie zbyt niskie = górna nić jest zbyt mocno 
przeciągana na lewą stronę materiału.

 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Górne naprężenie» 

Zmiana górnego naprężenia 
 ► optymalny ścieg (wiązanie ściegu w materiale) przedstawiono na rysunku
 ► biała linia na skali oraz ikona z numerem, wskazują podstawowe ustawienia 

naprężenia 
 ⦁ dotknąć ikony góra/dół lub
 ⦁ obrócić pokrętłem długości lub szerokości ściegu w prawo lub w lewo lub
 ⦁ przesunąć gałkę widoczną na ekranie palcem lub wskaźnikiem
 ► górne naprężenie jest zwiększane lub zmniejszane 
 ► zmiana naprężenia jest widoczna na skali (żółta) oraz w ikonie z żółtą 

ramką
 ► podstawowe naprężenie jest widoczne (białe)
 ► zmiana naprężenia wpłynie tylko na wybrany ścieg 

 ⦁ dotknąć ikonę «Back» 
 ► ustawienie jest zapisywane i ekran zostaje zamknięty 

Reset ustawień
 ⦁ dotknąć ikonę z żółtą ramką 
 ► dokonywany jest reset
 ⦁ wyłączyć maszynę
 ► wszelkie zmiany zostały usunięte 

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



27

Przygotowanie do szycia

1

Regulacja docisku stopki 
Docisk stopki można regulować pokrętłem 1 na lewej stronie obudowy 
oświetlenia.

Docisk stopki 
Ustawienie podstawowe = 46

Zwiększanie docisku stopki 
 ̶ dla ciężkich materiałów (np. jeans)
 ̶ poprawia prowadzenie materiału

Zmniejszanie docisku stopki 
 ̶ dla jersey'u lub luźnych dzianin
 ̶ zapobiega marszczeniu materiału
 ⦁ wyregulować docisk, aby maszyna poprawnie prowadziła materiał

 ⦁ dotknąć ikonę «i» 
 ⦁ dotknąć ikonę «Docisk stopki» 

Wyświetlacz docisku stopki 
 ► pokazuje ekran «Docisku stopki» 
 ► dokonywane zmiany są widoczne na skali (żółta) oraz w ikonie w żółtej 

ramce 
 ► wyjściowe ustawienia są widoczne (białe)
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Przygotowanie do szycia

Ciągnięcie lub popychanie materiału, może powodować nierówne ściegi.

Należy pozwolić maszynie samodzielnie podawać materiał.

Z każdym ściegiem, maszyna wykonuje jeden ruch do przodu. Długość ściegu 
jest uzależniona od wybranych parametrów długości.

Podczas wykonywania bardzo krótkich ściegów, maszyna przemieszcza 
materiał bardzo wolno, nawet przy maksymalnej prędkości maszyny, np. przy 
wykonywaniu dziurek, ściegów satynowych lub ściegach dekoracyjnych.

Ząbki transportu opuszczone/gotowe do pracy

Ząbki transportu i prowadzenie materiału

UWAGA!
Ciągnięcie, popychanie lub przytrzymywanie materiału z tyłu, 
może spowodować uszkodzenie igły lub płytki ściegowej.

Przycisk ząbków transportu 1 wciśnięty.
 ► ząbki transportu wyłączone

Do swobodnego wyszywania (cerowania, haftowania, quiltingu itp.).

Przycisk ząbków transportu 1 na równo z obudową.
 ► ząbki transportu gotowe do pracy 

1
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Notatki

Notatki
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Funkcje

Funkcje
Przegląd «Przycisków funkcyjnych»-przyciski na maszynie do szycia

«Szycie wstecz»-przycisk
 ̶ zabezpiecza początek i koniec szwu: maszyna 

szyje wstecz tak długo jak przycisk jest 
wciśnięty

 ̶ pozwala programować długość dziurki
 ̶ pozwala programować wielkość cerowania
 ̶ pozwala ustawić koniec szycia w ściegu 

zabezpieczającym nr 5
 ̶ pozwala zabezpieczać ściegi w ściegu 

zabezpieczającym Quilt nr 1324 

Przycisk «Start/Stop»
 ̶ uruchamia i zatrzymuje maszynę podczas 

pracy z lub bez rozrusznika nożnego 
 ̶ uruchamia i zatrzymuje funckję BSR, jeżeli 

stopka BSR jest założona i aktywowana

Automatyczny obcinacz nici
 ̶ górna i dolna nić są automatycznie odcinane
 ̶ 2-6 ściegów zabepieczającym może być 

zaprogramowanych w programie ustawień. Są 
wyszywane przed odcięciem

Regulacja prędkości pracy
 ̶ za pomocą suwaka można ustawiać 

maksymalną prędkość pracy maszyny

Przycisk «Pozycjonowanie igły góra/dół» 
 ⦁ dotknąć przycisk 
 ► igła jest podnoszona lub opuszczana. Efekt 

ten uzyskamy również wciskając piętą koniec 
rozrusznika nożnego 

Programowalny przycisk «Koniec wzoru/
Zabepieczenie»
 ⦁ dotknąć przycisk przed rozpoczęciem szycia 

lub w trakcie szycia 
 ► pojedynczy ścieg jest mocowany na końcu, 

zaprogramowaną ilością ściegów
 ⦁ dotknąć przycisk przed rozpoczęciem szycia 

lub w trakcie szycia kombinacji ściegów
 ► kombinacja ściegów jest mocowana na końcu, 

zaprogramowaną ilością ściegów
 ⦁ liczbę i rodzaj ściegów zabezpieczających 

można zaprogramować w programie ustawień
 ► symbol stop pojawiający się podczas pracy 

oznacza, że funkcja jest aktywna
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Funkcje

Przyciski regulacji pozycji igły
 ⦁ wcisnąć lewy przycisk
 ► igła przemieszcza się w lewo
 ⦁ wcisnąć prawy przycisk
 ► igła przemieszcza się w prawo
 ⦁ przytrzymać przycisk 
 ► szybka zmiana 
 ̶ łącznie jest 11 pozycji igły (5 w lewo,  

5 w prawo, 1 środkowa)

Pokrętła regulacji długości i szerokości 
ściegu (Wielofunkcyjne)
 ̶ do regulacji długości i szerokości ściegu 
 ̶ do regulacji naprężenia nici górnej
 ̶ do regulacji szerokości prześwitu dziurki lub 

wielkości guzika 
 ̶ do regulacji balansu
 ̶ wiele zastosowań w programie ustawień 
 ̶ wiele zastosowań podczas haftowania
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Wyświetlacz

Ustawienia systemowe 
1 Home - powrót
2 Program ustawień
3 Tutorial
4 Kreatywny konsultant 
5 Help - pomoc
6 ECO
7 Kasowanie ustawień  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór menu
8 Ściegi praktyczne
9 Ściegi dekoracyjne
10 Alfabety
11 Dziurki
12 Program osobisty/Pamięć
13 Wybór ściegu przez numer

21 3 4 5 6 7

10

8

11

12

13

9

Wyświetlacz
Przegląd menu głównego wyświetlacza
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Wyświetlacz

14

Wybór 
14 Tryb pojedynczy i łączenia
15 Przewijanie góra/dół

Wybór ściegu
16 Wybór ściegu

Wyświetlanie ściegu
17 Wyświetlanie wybranego ściegu
18 Informacje

15

16

17

18
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Przegląd wyświetlacza

3

6

4 5

7 8

9 10

12 1311

Przegląd wyświetlacza
Przegląd funkcji szycia 

Pozycjonowanie igły góra/dół
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ► strzałka na ekranie wskazuje w dół
 ► maszyna zatrzymuje igłę w materiale
 ⦁ dotknąć ponownie ikonę
 ► strzałka na ekranie wskazuje w górę
 ► maszyna zatrzymuje się z igłą podniesioną 

Początek wzoru
 ̶ funkcja pojawia się, gdy maszyna zostanie 

zatrzymana podczas szycia pojedynczego ściegu 
lub kombinacji ściegów

 ► igła ustawia się na początek wzoru lub programu 

Zabezpieczenie
 ⦁ dotknąć ikonę przed rozpoczęciem szycia
 ► ścieg zostanie zabezpieczony ściegami 

zbezpieczającymi na jego początku
 ⦁ dotknąć ikonę w trakcie wyszywania ściegu
 ► ścieg zostanie zamocowany na jego końcu
 ► maszyna automatycznie zatrzymuje się
 ⦁ pozwala dodać zebezpieczenie do kombinacji 

ściegów 
 ⦁ można zabezpieczyć pojedyncze ściegi lub ich 

kombinacje, na początku lub na końcu 

Powtarzanie wzoru
 ⦁ dotknąć ikonę 1x 
 ► pojawia się cyfra 1: maszyna zatrzyma się po 

wykonaniu ściegu lub kombinacji ściegów 
 ⦁ dotknąć ikonę 2-9x 
 ► pojawia się symbol 2-9: maszyna zatrzama się po 

wykonaniu wybranej ilości ściegów lub ich 
kombinacji 

Naprężenie nici górnej 
 ⦁ zmienia górne naprężenie nici
 ► wybrana wartość jest widoczna w ikonie

2

1

Funkcje
1 Pozycjonowanie igły góra/dół 
2 Początek wzoru
3 Funkcja zabezpieczenia ściegu
4 Powtarzanie wzoru
5 Naprężenie nici górnej 
6 Pozycja igły
7 Odbicia lustrzane (lewo/prawo)
8 Program zabezpieczeń
9 Odbicie lustrzane (góra/dół)
10 Wskaźnik stopki
11 Ciągłe szycie wstecz
12 Balans
13 Docisk stopki

 ⦁ dotknąć ikonę «i» 
 ⦁ otwiera się okno funkcji

Informacje
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ► zostaje otwarte stosowne okno

Back - wstecz
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ► maszyna wraca do poprzedniego ekranu
 ► wszelkie zmiany są zachowywane 

Potwierdzenie wyboru
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ► aktywuje zmianę lub potwierdza wybór

Opuszczenie aktywnego ekranu
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ► ekran jest zamykany
 ► maszyna wraca do poprzedniego ekranu

Funkcje ogólne

Pozycjonowanie igły w górę i przycisk «Szycie 
wstecz» 
Jeśli przycisk «Szycie wstecz» został wciśnięty 
podczas szycia lub po zatrzymaniu (np. ściegu zygzak) 
z zaprogramowanym pozycjonowaniem igły w górę, 
maszyna wykona jeden ścieg do przodu, przed 
przełączeniem wstecz.

Pozycjonowanie igły w dół i przycisk «Szycie 
wstecz» 
Jeśli przycisk «Szycie wstecz» został wciśnięty 
podczas szycia lub po zatrzymaniu (np. ściegu zygzak) 
z zaprogramowanym pozycjonowaniem igły w dół, 
maszyna natychmiast rozpocznie szycie wstecz.
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

Odbicie lustrzane góra/dół
Maszyna wyszywa wzór odbity lustrzanie góra/dół w 
odniesieniu do kierunku szycia.

Wskaźnik stopki
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ► Ekran pokazuje możliwe do stosowania opcjonalne 

stopki dla danego ściegu
 ⦁ dotknąć ikonę «Back» 
 ► Ekran zostanie zamknięty

Ciągłe szycie wstecz
Maszyna szyje wybrany ścieg wstecz.

Balans
Reguluje wygląd ściegów w zależności od 
elastyczności materiału.

Docisk stopki 
Docisk stopki jest regulowany kołem na lewej stronie 
obudowy oświetlenia.

 ► wybrana wartość docisku jest wskazywana w ikonie

Pozycja igły
 ⦁ przesunąć gałkę widoczną na ekranie palcem lub 

wskaźnikiem lub
 ⦁ wciśnij ikony strzałek prawo/lewo
 ► igła przesuwa się prawo/lewo
 ⦁ przytrzymać przycisk 
 ► igła przesuwa się szybciej
 ► pozycja igły jest podawana w ikonie z żółtą ramką
 ⦁ dotknąć ikonę z żółtą ramką 
 ► igła przemieszcza się na środek (pozycja 0)

Odbicie lustrzane (Lewo/Prawo)
Maszyna wyszywa ścieg odbity lustrzanie lewo/prawo 
w odniesieniu do kierunku szycia.

Program zabezpieczeń
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ⦁ dotknąć ikonę «Igła» - lub «Płytka ściegowa»

Przegląd igieł:
 ⦁ dotknąć ikonę wybranej «Igły»
 ► szerokość ściegu jest limitowana automatycznie
 ► zapobiega to przypadkowemu złamaniu igły lub 

uszkodzeniu płytki ściegowej lub stopki, podczas 
pracy specjalną igłą (np. podwójną)

 ► liczba na ikonie igły oznacza rozstaw igieł w mm
 ⦁ dotknąć ikonę «Igła standardowa»
 ► standardowa igła jest ponownie aktywna
 ► limitacje szerokości ściegu zą usuwane

Przegląd płytek ściegowych:
 ⦁ dotknąć ikonę wybranej «Płytki ściegowej» 
 ► szerokość ściegu jest limitowana automatycznie
 ► zapobiega to przypadkowemu złamaniu igły lub 

uszkodzeniu płytki ściegowej lub stopki, podczas 
pracy specjalną igłą (np. podwójną)

Funkcja pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu 
maszyny i ponownym uruchomieniu.
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

1

2

5 8

6 9

3 10

7 114

Programowanie długości dziurki
 ► ikona znajduje się w białej ramce, po wybraniu 

dziurki
 ⦁ wyznaczyć długość dziurki wciskając podczas 

szycia przycisk «Szycie wstecz» lub
 ⦁ podać długość dziurki dotykając ikonę wskazaną 

obok
 ► funkcja staje się aktywna po podaniu długości
 ⦁ jeżeli ma być zaprogramowana nowa długość, 

dotknąć ikonę ponownie 

Bezpośrednie programowanie długości dziurki
Podać długość dziurki za pomocą pokrętła długości lub 
szerokości ściegu. Rozmiar jest podawany w mm.

Dziurki manualne
 ⦁ dziurkę można wyszyć w 5 lub 7 cyklach  

(w zależności od rodzaju dziurki)
 ⦁ wyszyć każdą część dziurki, dotykając ikon strzałek 

pod wybraną dziurką 

Licznik ściegów dziurki
Wyszyć odpowiednio długi, pierwszy brzeg dziurki, 
następnie.
 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»

Wyszyć odpowiednio długi, drugi brzeg dziurki, 
następnie.
 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»
 ► Ekran pokaże «auto»
 ► dziurka jest zaprogramowana 

Zabezpieczenie ściegu
 ⦁ dotknąć ikonę przed rozpoczęciem szycia
 ► dziurka zostanie zabezpieczona na jej początku 
 ⦁ dotknąć ikonę w trakcie szycia dziurki
 ► dziurka zostanie zabezpieczona na jej końcu 
 ► maszyna automatycznie zatrzymuje się

Zmiana parametrów dziurki
1 Programowanie długości dziurki
2 Bezpośrednie wpisanie długości dziurki
3 Dziurki manualne
4 Licznik ściegów dziurki
5 Funkcja zabezpieczenia ściegu
6 Szerokość prześwitu dziurki
7 Balans
8 Naprężenie nici górnej
9 Program zabezpieczeń
10 Wskaźnik stopki
11 Docisk stopki

 ⦁ dotknąć przycisk Dziurki
 ⦁ wybrać dziurkę 
 ⦁ dotknąć ikonę «i» 

Przegląd funkcji dziurek
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

Szerokość prześwitu dziurki
 ⦁ ustawić prześwit dziurki w zakresie od 0.1 mm do 

2.0 mm za pomocą pokrętła długości lub szerokości 
ściegu lub ikon strzałek

Balans
Reguluje wygląd ściegów w zależności od 
elastyczności materiału.

Naprężenie nici górnej
 ⦁ zmienia naprężenie górnej nici
 ► aktualna wartość jest widoczna w ikonie

Program zabezpieczeń
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ⦁ dotknąć ikonę «Igła»- lub «Płytka ściegowa»

Przegląd igieł:
 ⦁ dotknąć ikonę wybranej «Igły»
 ► szerokość ściegu jest limitowana automatycznie
 ► zapobiega to przypadkowemu złamaniu igły lub 

uszkodzeniu płytki ściegowej lub stopki, podczas 
pracy specjalną igłą (np. podwójną)

 ► cyfra na ikonie igły wskazuje odstęp pomiedzy 
igłami w mm

 ⦁ dotknąć ikonę «Igła standardowa» 
 ► standardowa igła jest ponownie aktywowana
 ► limit szerokości ściegu jest wyłączany

Przegląd płytek ściegowych:
 ⦁ dotknąć ikonę wybranej «Płytki ściegowej» 
 ► szerokość ściegu jest limitowana automatycznie
 ► zapobiega to przypadkowemu złamaniu igły lub 

uszkodzeniu płytki ściegowej lub stopki, podczas 
pracy

Funkcja pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu 
maszyny i ponownym uruchomieniu.

Wskaźnik stopki 
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ► wyświetlane są zalecane stopki
 ► na ekranie wyświetlane są opcjonalne stopki dla 

wybranego ściegu
 ⦁ dotknąć ikonę «Back» 
 ► ekran jest zamykany

Docisk stopki 
Docisk stopki regulowany jest za pomocą koła na 
bocznej obudowie oświetlenia.

 ► aktualna wartość docisku jest widoczna w ikonie
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

1

4

7

2 3

5 6

8

9 11 1210

Funkcja zabezpieczenia
 ⦁ dotknąć ikonę przed szyciem
 ► pojedynczy ścieg jest zabezpieczany na początku 

czterema ściegami zabezpieczającymi 
 ⦁ dotknąć ikonę w trakcie szycia
 ► ścieg zostanie zamocowany na jego końcu
 ► maszyna automatycznie zatrzymuje się
 ⦁ aby zaprogramować zabezpieczanie ściegu dla 

kombinacji ściegów 
 ⦁ każdy, pojedynczy wzór może być mocowany na 

początku lub na końcu

Powtarzanie wzoru
 ⦁ dotknąć ikonę 1x 
 ► cyfra 1 pojawia się: maszyna zatrzyma się 

automatycznie po zakończeniu wzoru lub 
kombinacji ściegów 

 ⦁ dotknąć ikonę 2-9x 
 ► cyfra 2-9 pojawia się: maszyna zatrzyma się 

automatycznie po zakończeniu wybranej liczby 
powtórzeń wzoru lub kombinacji ściegów

Naprężenie nici górnej
 ⦁ zmiana górnego naprężenia
 ► aktualna wartość naprężenia jest widoczna w ikonie

Pozycja igły
 ⦁ przesunąć biały suwak w prawo/lewo dotykając go 

palcem lub wskaźnikiem lub
 ⦁ wcisnąć ikony strzałek prawo/lewo
 ► igła przemieszcza się w prawo/lewo
 ⦁ przytrzymać ikonę 
 ► szybkie przesuwanie igły 
 ► pozycja igły jest wyświetlana w ikonie z żółtą ramką
 ⦁ dotknąć ikonę z żółtą ramką 
 ► igła wraca do pozycji środkowej (pozycja 0)

Zmiana alfabetu 
1 Funkcja zabezpieczenia
2 Powtarzanie wzoru
3 Naprężenie nici górnej
4 Pozycja igły
5 Odbicie lustrzane prawo/lewo
6 Program zabezpieczeń 
7 Odbicie lustrzane góra/dół
8 Wskaźnik stopki
9 Ciągłe szycie wstecz
10 Balans
11 Wielkość liter w alfabetach
12 Docisk stopki

 ⦁ dotknąć przycisk «Alfabet» 
 ⦁ wybrać krój pisma 
 ⦁ dotknąć ikonę «i» 

Przegląd Funkcji Alfabetów
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

Ciągłe szycie wstecz
Maszyna szyje ciągle wstecz.

Balans
Reguluje wygląd ściegów w zależności od 
elastyczności materiału.

Wielkość liter w alfabetach
 ⦁ wybrać alfabet 
 ► wielkość liter wynosi 9 mm
 ⦁ dotknąć ikonę
 ► aktywowany jest rozmiar «2» 
 ► rozmiar litery jest redukowany

Docisk stopki 
Docisk stopki regulowany jest pokrętłem, na lewej 
stronie obudowy oświetlenia. 

 ► aktualna wartość docisku jest widoczna w ikonie

Odbicie lustrzane prawo/lewo 
Maszyna wyszywa wzór odbity lustrzanie w poziomie w 
lewo/prawo w odniesioniu do kierunku szycia.

Program zabezpieczeń 
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ⦁ dotknąć ikonę «Igła»- lub «Płytka ściegowa»

Przegląd igieł:
 ⦁ dotknąć wybraną ikonę «Igła»
 ► szerokość ściegu jest limitowana automatycznie
 ► zapobiega to przypadkowemu złamaniu igły lub 

uszkodzeniu płytki ściegowej lub stopki, podczas 
pracy specjalną igłą (np. podwójną)

 ► liczby na ikonie igły oznaczają odstęp między igłami 
w mm

 ⦁ dotknąć ikonę «Igła Standardowa»
 ► Standardowa igła jest ponownie aktywana
 ► limitacja ściegu jest deaktywowana

Przegląd płytek ściegowych:
 ⦁ dotknąć ikonę wybranej «Płytki ściegowej» 
 ► szerokość ściegu jest limitowana automatycznie
 ► zapobiega to przypadkowemu złamaniu igły lub 

uszkodzeniu płytki ściegowej lub stopki, podczas 
pracy

Funkcja pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu 
maszyny i ponownym uruchomieniu.

Odbicie lustrzane (Góra/Dół)
Maszyna wyszywa wzory odbite w pionie (góra/dół) w 
odniesieniu do kierunku szycia.

Wskaźnik stopki 
 ⦁ dotknąć ikonę 
 ► maszyna wskazuje zalecane stopki 
 ► aktywny ekran wskazuje opcjonalne stopki możliwe 

do wykorzystania dla danego ściegu 
 ⦁ dotknąć ikonę «Back» 
 ► ekran jest zamykany 
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

Kasowanie
Kasowanie pojedynczego ściegu.

Edytowanie kombinacji na pozycji kursora
 ⦁ dotknąć ikonę
 ► Ekran jest otwierany 

Edytowanie całej kombinacji 
 ⦁ dotknąć ikonę
 ► Ekran jest otwierany 

Naprężenie nici górnej
 ⦁ zmiana górnego naprężenia
 ► aktualna wartość jest widoczna w ikonie

Zmiana pozycji igły
 ⦁ przesunąć biały suwak na ekranie w prawo/lewo 

palcem lub wskaźnikiem lub
 ⦁ wcisnąć ikony strzałek prawo/lewo
 ► igła przemieszcza się w prawo/lewo
 ⦁ przytrzymać ikonę 
 ► szybkie przesuwanie igły 
 ► pozycja igły jest wyświetlana w ikonie z żółtą ramką 
 ⦁ dotknąć ikonę z żółtą ramką
 ► igła wraca do pozycji środkowej (pozycja 0)

Odbicie lustrzane prawo/lewo 
Maszyna wyszywa ścieg odbity lustrzanie lewo/prawo w 
odniesieniu do kierunku szycia.

1

5

2 3 4

6 7

8 9

11 131210

Tryb łączenia
1 Kasowanie
2 Edytowanie kombinacji na pozycji kursora
3 Edytowanie całej kombinacji 
4 Naprężenie nici górnej
5 Zmiana pozycji igły 
6 Odbicie lustrzane prawo/lewo
7 Program zabezpieczeń 
8 Odbicie lustrzane (Góra/Dół)
9 Wskaźnik stopki
10 Ciągłe szycie wstecz
11 Balans
12 Wielkość liter w alfabetach
13 Docisk stopki

 ⦁ dotknąć ikonę «Combi mode» - tryb łączenia
 ⦁ wybrać wzór ściegu 
 ⦁ dotknąć ikonę «i» 

Przegląd funkcji trybu łączenia
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

Balans
Reguluje wygląd ściegów w zależności od 
elastyczności materiału.

Wielkość liter w alfabetach
 ⦁ wybrać alfabet 
 ► wielkość liter wynosi 9 mm
 ⦁ dotknąć ikonę
 ► aktywowany jest rozmiar «2» 
 ► wielkość liter jest zmniejszana

Docisk stopki 
Docisk stopki regulowany jest pokrętłem, na lewej 
stronie obudowy oświetlenia. 

 ► aktualna wartość jest widzoczna w ikonie

Program zabezpieczeń 
 ⦁ dotknąć ikonę
 ⦁ dotknąć ikonę «Igła»- lub «Płytka ściegowa»

Przegląd igieł:
 ⦁ dotknąć ikonę wybranej «Igły»
 ► szerokość ściegu jest limitowana automatycznie
 ► zapobiega to przypadkowemu złamaniu igły lub 

uszkodzeniu płytki ściegowej lub stopki, podczas 
pracy

 ► liczba na ikonie igły oznacza rozstaw pomiędzy 
igłami w mm

 ⦁ dotknąć ikonę «Igła Standardowa»
 ► Igła standardowa jest ponownie aktywowana
 ► limitacja szerokości ściegu jest deaktywowana

Przegląd płytek ściegowych:
 ⦁ dotknąć ikonę wybranej «Płytki ściegowej»
 ► szerokość ściegu jest limitowana automatycznie
 ► zapobiega to przypadkowemu złamaniu igły lub 

uszkodzeniu płytki ściegowej lub stopki, podczas 
pracy

Funkcja pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu 
maszyny i ponownym jej uruchomieniu.

Odbicie lustrzane (Góra/Dół)
Maszyna szycje ścieg odbity lustrzanie w pionie w 
odniesieniu do kierunku szycia.

Wskaźnik stopki
 ⦁ dotknąć ikonę
 ► maszyna wskazuje zalecaną stopkę 
 ► na ekranie są wyświetlane opcjonalne stopki dla 

wybranego ściegu 
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ► ekran jest zamykany 

Ciągłe szycie wstecz
Maszyna ciągle szyje wstecz.
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

1

2

3

Funkcje
1 Dzielenie kombinacji (1)
2 Dzielenie kombinacji (2)
3 Funkcja zabezpieczenia

 ⦁ dotknąć ikonę«Combi mode»
 ⦁ wybrać wzór ściegu 
 ⦁ dotknąć ikonę «i» 
 ⦁ dotknąć ikonę «Pozycja kursora»

Dzielenie kombinacji (1)
 ̶ każda kombinacja lub folder pamięci można 

podzielić na kilka części
 ̶ tylko te części, w których umieszczony jest kursor, 

zostaną wyszyte
 ̶ aby wyszyć następną część, należy przesunąć na 

nią kursor

Dzielenie kombinacji (2)
 ̶ każdą kombinację można dowolnie przerwać
 ̶ po zatrzymaniu, igła przesuwa się na następną 

część do wyszycia

Funkcja zabezpieczenia
 ̶ funkcję można programować z kombinacją ściegów 
 ̶ każdy, indywidualny ścieg można zabezpieczyć na 

jego początku lub końcu
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Przegląd wyświetlacza - funkcje

1

2

3

Funkcje
1 Kasowanie
2 Odbicie lustrzane prawo/lewo
3 Powtarzanie kombinacji

 ⦁ dotknąć ikonę «Combi mode»
 ⦁ wybrać wzór ściegu 
 ⦁ dotknąć ikonę «i» 
 ⦁ dotknąć ikonę «Edycja całej kombinacji»

Kasowanie
Kasowanie całej kombinacji.
 

Odbicie lustrzane prawo/lewo 
Maszyna wyszywa kombinację odbitą lustrzanie w 
poziomie (lewo/prawo) w odniesieniu do kierunku 
szycia.

Powtarzanie kombinacji
 ⦁ dotknąć ikonę 1x 
 ► pojawia się cyfra 1: maszyna zatrzymuje się po 

zakończeniu kombinacji 
 ⦁ dotknąć ikonę 2-9x 
 ► cyfra 2-9 pojawia się: maszyna zatrzymuje się po 

zakończeniu wybranej ilości kombinacji
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Program ustawień

Program ustawień 
Przegląd ekranu ustawień «Setup»

21 3

5 6 7

10 119

4

8

12

Program ustawień pozwala na indywidualne regulacje 
parametrów, zgodnie z własnymi wymaganiami. 
Wszelkie zmiany dokonane w menu ustawień, zostaną 
zachowane, nawet po wyłączeniu maszyny.
Wyjątki od tej zasady są wskazywane w stosownych 
przypadkach.

 ⦁ dotknąć przycisk
 ► ekran ustawień «Setup Program» jest wyświetlany 

1 Ustawienia wyświetlacza
2 Kolor wyświetlacza
3 Ustawienia szycia 
4 Ustawienia haftowania
5 Kalibracja ekranu
6 Dźwięki systemowe
7 Czujniki
8 Prędkość szpulowania 
9 Update maszyny
10 Kalibracja automatu do dziurek nr 3A
11 Ustawienia fabryczne
12 Informacje
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Program ustawień

1

2

4

3

 ⦁ dotknąć ikonę «Ustawienia ekranu»

Jasność
 ⦁ przesunąć biały suwak na ekranie w prawo/lewo palcem lub wskaźnikiem 

lub
 ⦁ obrócić pokrętłem długości ściegu
 ► jasność 1 ekranu jest zmieniana
 ► zmiany są widoczne w ikonie z żółtą ramką 
 ► biała linia wskazuje ustawienia podstawowe 
 ⦁ wciśnięcie ikony w żółtej ramce powoduje powrót do ustawień wyjściowych

Oświetlenie
 ► gdy ikona 2 jest aktywna, światło jest włączone
 ► gdy ikona 2 jest nieaktywna, światło jest wyłączone

Tekst powitalny 
 ⦁ dotknąć ikonę 3 aby stworzyć tekst powitalny

Przycisk spacji znajduje się pod klawiaturą.
 ► Tekst powitalnny 4 pojawia się w ikonie powyżej przycisków liter
 ⦁ dotknąć ikonę «Text» 4 
 ► wpisany tekst jest kasowany 

Zmiana ustawień ekranu 

Poprawa
 ⦁ dotknąć ikonę
 ► wpisany tekst jest kasowany od prawej do lewej 

Dotknąć ikonę z żółtą ramką, aby powrócić do ustawień fabrycznych. 

5 6 8 7
5 «ABC» wszytkie duże litery (Standard)
6 «abc» wszystkie małe litery
7 «1,2,3» cyfry i znaki matematyczne
8 «Ä À Á», «ä à á» oraz «@ #» duże i małe znaki specjalne
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Program ustawień

1

2

3

4

 ⦁ dotknąć ikonę «Kolor ekranu»

 ⦁ wybrać kolor ekranu 

Wybór koloru ekranu

Ustawienia szycia 
 ⦁ dotknąć ikonę «Ustawienia szycia»

Prędkość szycia
 ⦁ przesunąć biały suwak na ekranie w prawo/lewo palcem lub wskaźnikiem 

lub
 ⦁ obrócić pokrętłem szerokości ściegu
 ► ustawić maksymalną prędkość pracy maszyny 1 
 ► numer w ikonie z żółtą ramką wskazuje ilość ściegów na minutę, ustawienie 

wyjściowe jest widoczne jako biała linia
 ⦁ wciśnięcie ikony w żółtej ramce, powoduje przywrócenie wartości 

wyjściowej.

Zmiana naprężenia górnej nici
 ⦁ przesunąć biały suwak na ekranie w prawo/lewo palcem lub wskaźnikiem 

lub
 ⦁ obrócić pokrętło długości ściegu 
 ⦁ zmienia wyjściową wartość naprężenia górnej nici 2 o dwa poziomy na plus 

lub na minus 
0.0 = ustawienie wyjściowe

Zmiany górnego naprężenia dotyczą wszystkich ściegów i haftów i 
zostają zapamiętane nawet po wyłączeniu maszyny.

 ⦁ dotknąć ikonę

Automatyczna funkcja zabezpieczenia na końcu wzoru
 ̶ liczbę oraz rodzaj ściegów zabezpieczających zewnętrznych przycisków 

«Koniec wzoru/Zabezpieczenie»-można programować
 ̶ standard = cztery ściegi zabezpieczające w tym samym miejscu
 ⦁ wybrać funkcję 3 dla ściegów zabezpieczjących do przodu
 ⦁ za pomocą ikon strzałek można ustawić od trzech do sześciu ściegów 

zabezpieczających 

Automatyczne obcinanie nici
 ► jeśli funkcja 4 jest aktywna, górna i dolna nić są automatycznie obcinane po 

zakończeniu szycia

 ⦁ dotknąć ikonę
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Program ustawień

5 6

1 32

Automatyczne obcinanie nici i ściegi zabezpieczające 
 ̶ liczbę i rodzaj ściegów zabezpieczających przed obcięciem nici, można 

zaprogramować 
 ̶ standard = brak ściegów zabezpieczających
 ⦁ dotknąć funkcję 5 dla ściegów zabezpieczających w miejscu lub funkcję 6 

dla ściegów do przodu
 ⦁ za pomocą ikon strzałek, można ustawić od dwóch do sześciu ściegów 

zabezpieczających

 ⦁ dotknąć ikonę «Ustawienia haftowania»

Regulacja ustawień haftu

Ustawienia prędkości pracy oraz naprężenia górnej nici można ustawić w taki 
sam sposób jak dla szycia. (patrz strona 46).
 ⦁ dotknąć ikonę 1 
 ► podczas zmiany koloru nici, obcinanie nici może być aktywne lub 

wyłączone 
 ⦁ dotknąć ikonę 2 
 ⦁ aby włączyć lub wyłączyć obcinacz nici 
 ⦁ dotknąć ikonę 3 
 ⦁ aby dokonać kalibracji tamborka

Kalibracja tamborka
Kalibracja tamborka pozwala ustawić igłę nad środkiem tamborka. Kalobrację 
dokonuje się z podłączonym modułem haftującym i założonym owalnym 
tamborkiem. Procedurę wykonuje się raz i wpływa ona na wszystkie tamborki.

 ⦁ umieścić szablon na tamborku
 ⦁ rozpocząć kalibrację przyciskiem 
 ► po rozpoznaniu tamborka igła jest ustawiana na środku 
 ⦁ jeśli igła nie jest na środku szablonu, należy ją przesunąć za pomocą 

dostępnych ikon strzałek
 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 
 ► kalibracja jest zapamiętana

Umieścić materiał w tamborku. Szablon tamborka jest wówczas 
lepiej zamocowany.
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Program ustawień

Kalibracja ekranu 

 ⦁ dotknąć ikonę kalibracja ekranu

 ⦁ dotknąć środek krzyżyka za pomocą wskaźnika
 ► krzyżyk pojawi się w nowej pozycji
 ⦁ powtarzać czynność aż trzy pozycje zostaną skalibrowane
 ► ekran jest zamykany
 ► kalibracja jest zapisywana

 ⦁ dotknąć ikonę «Kalibracja ekranu»

Zmiana komunikatów dźwiękowych 

Kalibrację ekranu można wykonać następująco: 
 ⦁ wyłączyć maszynę 
 ⦁ wcisnąć i trzymać dwa przyciski pozycjonowania igły, na panelu 

przednim
 ⦁ włączyć maszynę i zwolnić przyciski, gdy pojawi się ekran 

Dotykając ikonę 1 sygały są włączane lub wyłączane.

Wybór Wzór ściegu/Funkcja/BSR
Wybór wzoru ściegu i funkcji 2 może potwierdzać komunikat dźwiękowy.

 ⦁ Dotykając ikonę 3 sygały są włączane lub wyłączane
Można wybrać z sześciu dostępnych dźwięków.

 ► dźwięki są opisane cyfrą (1-6)
 ⦁ dźwięki dla funkcji 4 oraz dla quiltingu BSR 5 można włączyć 

lub wyłączyć w ten sam sposób
 ► wyłączenie dźwięku jest dostępne jako ostatnia opcja podczas przewijania 

dźwięków

 ⦁ dotknąć ikonę «Komunikaty dźwiękowe»

1

2

5

4

3
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Program ustawień

1

2

Czujniki

Następujące funkcje można włączyć lub wyłączyć:
1 Czujnik zerwania górnej nici 
2 Czujnik zerwania dolnej nici

Czujnik górnej/dolnej nitki
 ► oko otwarte = funkcja aktywna
 ⦁ dotknąć ikonę «Oko otwarte»
 ► oko zamknięte = funkcja wyłączona

Komunikat dźwiękowy dla czujników jest ustawiany w menu Komunikatów 
dźwiękowych, dla funkcji.

 ⦁ dotknąć ikonę «Czujniki»

Regulacja prędkości nawijania szpulki 

 ⦁ przesunąć okrągły wskaźnik na Ekranie w lewo/prawo lub
 ⦁ obrócić okrętłem szerokości ściegu
 ► prędkość nawijania ulega zmianie

 ⦁ dotknąć ikonę «Prędkość nawijania»
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Program ustawień

1

3
2

Kalibracja automatu do dziurek nr 3A

 ⦁ zamocować stopkę nr 3A
 ⦁ opuścić stopkę nr 3A
 ⦁ dotknąć przycisk «Start/Stop»
 ► stopka nr 3A przesuwa się do przodu i do tyłu
 ► stopka jest skalibrowana, gdy maszyna potwierdzi pozytywna kalibrację

Automat do dziurek 3A jest kalibrowany do danej maszyny i może być
stosowany tylko na tej maszynie.

 ⦁ dotknąć ikonę «Kalibracja»

Zaleca się zapisanie danych i ustawień maszyny przed wykonaniem 
aktualizacji.
 ⦁ dotknąć ikonę 1
 ► dane maszyny są zapisywane w pamięci Pendrive USB
 ⦁ dostkąć ikonę «Update» 2 aby rozpocząć proces

Maszyna sprawdza czy:
 ► PenDrive znajduje się w porcie USB
 ► PenDrive zawiera wystarczająco wolnego miejsca
 ► PenDrive zawiera poprawną wersję oprogramowania

 ► parametry i dane są zaakceptowane
Po zakończeniu aktualizacji, maszyna jest gotowa do pracy.

 ► jeżeli procesu nie można rozpocząć lub pojawią się problemy w trakcie, 
pojawi się stosowny komunikat o błędzie

Jeśli po aktualizacji maszyna nie ma w pamięci danych i ustawień:
 ⦁ dotknąć ikonę 3
 ► informacje z Pedrive USB są zapisywane w maszynie

 ⦁ umieścić PenDrive USB z nową wersją oprogramowania maszyny w porcie 
USB maszyny

 ⦁ dotknąć ikonę «Update»

Nie usuwać PenDrive USB z portu maszyny, aż pojawi się 
komunikat potwierdzajacy zakończenie procesu.

Update - Aktualizajca

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



51

Program ustawień

1

2

3 4 5

1

2

6

8

7

Reset/Kasowanie danych Użytkownika

Wybrać z dostępnych opcji:
1 Przywracanie ustawień fabrycznych
2 Kasowanie danych osobistych

Reset/Kasowanie danych Użytkownika
 ⦁ dotknąć ikonę 1 

Wybrać z dostępnych opcji:
3 Reset szycia
4 Reset haftowania
5 Reset wszystkiego

 ⦁ dotknąć ikonę, które parametry mają być przywrócone do fabrycznych 
 ⦁ zatwierdzić przyciskiem
 ► pojawia się poprzedni ekran
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ► pojawia się menu wyboru

Wyjątki:
Naprężenie nici, kontrast, jasność, kolor ekranu oraz prędkość, muszą być 
resetowane świadomie, w zależności od wybranej funkcji.

Kasowanie danych Użytkownika
 ⦁ dotknąć ikonę 2 

Wybrać z dostępnych opcji:
6 Szycie «Program osobisty»
7 Haft «Moje wzory»
8 Haft «PenDrive» (pendrive musi być włożony do maszyny)

 ⦁ dotknąć ikonę, ktore dane mają być usunięte 
 ⦁ zatwierdzić przyciskiem
 ► dane są usuwane a maszyna powraca do poprzedniego ekranu 
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ► pojawia się menu wyboru

 ⦁ dotknąć ikonę «Ustawienia fabryczne»
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Program ustawień

Informacje

Język
 ⦁ przewijać języki za pomocą ikon strzałek i wybrać żądany język

 ⦁ dotknąć ikonę «i»

Wersja
 ► aktualna wersja oprogramowania maszyny i modułu haftującego są 

widoczne 
 ► całkowita liczba ściegów oraz liczba ściegów od ostatniego przeglądu 

serwisowego, są wyświetlane

 ⦁ dotknąć ikonę

 ⦁ dotknąć ikonę
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Program ustawień

Informacje o sprzedawcy
 ⦁ dotknąć odpowiednią ikonę

Następujące informacje na temat Sprzedawcy BERNINA można zapisać:
 ⦁ nazwa sklepu
 ⦁ adres
 ⦁ numer telefonu
 ⦁ adres strony oraz adres e-mail

 ⦁ dotknąć ikonę

Informacje serwisowe
Dane serwisowe i aktualny stan maszyny/hafciarki można zapisać na pendrive 
i przesłać do Dystrybutora BERNINA:
 ⦁ włożyć pendrive do portu maszyny 
 ⦁ dotknąć ikonę «LOG»
 ► dane są zapisywane na pendrive 
 ⦁ wyjąć pendrive z maszyny 
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Tutorial

Tutorial
Przegląd przewodnika

1

3

5

9

6

10

7

2

11

4

8

1 Nawlekanie
2 Igły
3 Stopka
4 BSR
5 Techniki szycia
6 Quilting
7 Dziurki
8 Haftowanie
9 Dźwignia podnoszenia stopki
10 Tematy różne
11 Rozwiązywanie problemów

 ⦁ wybrać interseujący nas temat, np. stopka
 ► pojawia się okno z informacjami na temat stopek
 ⦁ wybrać interesujący nas temat, np. wymiana stopek

 ⦁ dotknąć przycisk «Tutorial»
 ► ekran «Tutorial» jest wyświetlany

Przewodnik zawiera informacje na różne tematy z zakresu szycia 
i haftowania.

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



55

Tutorial

 ► informacje na temat danego tematu są wyświtlane
 ⦁ przewijać tematy za pomocą pokręteł lub palcem

 ⦁ dotknąć «Next» 
 ► otwiera się kolejna strona 

 ⦁ dotknąć przycisk «Back» 
 ► pojawia się poprzednia strona 

 ⦁ dotknąć 
 ► «Przewodnik» zostanie zamknięty
 ► pojawia się poprzedni ekran
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Kreatywny konsultant

Kreatywny konsultant
Przegląd menu Kreatywny konsultant

1

5

9

2

6

10

3

11

7

4

8

12

1 52

6

3

7

4

8 9

Kreatywny konsultant dostarcza informacje na temat różnych technik szycia. 
Po wybraniu materiału i techniki szycia, uzyskujemy podpowiedzi na temat 
doboru igieł, stopek itp.

 ► górne naprężenie jest regulowane automatycznie

 ⦁ dotknąć przycisk «Kreatywny konsultant»
 ► pojawia się ekran «Kreatywny konsultant» 

1 Lekkie tkaniny
2 Średnie tkaniny
3 Ciężkie tkaniny
4 Jeans
5 Lekkie dzianiny
6 Średnie dzianiny
7 Ciężkie dzianiny
8 Futra
9 Ręczniki
10 Materiał z włosem 
11 Skóra i winyl 
12 Tiul i koronki

Przegląd technik szycia
 ⦁ dotknąć ikonę wybranego materiału, np. lekkie tkaniny

Opcjonalne techniki szycia są wyświetlane. 
1 Szwy
2 Zabezpieczanie ściegów
3 Ścieg kryty
4 Dziurki
5 Zamki
6 Ściegi dekoracyjne
7 Quilting maszynowy
8 Wyszywanie z wolnej ręki
9 Aplikacje

 ► zalecenia dla danego materiału oraz techniki szycia są wyświetlane na 
ekranie

 ⦁ zatwierdzić przyciskiem
 ► pojawia się ekran z dostępnymi ściegami

Opuszczanie kreatywnego konsultanta 
 ⦁ dotknąć 

 ⦁ wybrać techinkę szycia, np. dziurki
Jeśli poszukiwanej techniki szycia nie ma na liście, wybrać podobną technikę. 
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Program pomocy - Help

 ⦁ dotknąć przycisk «Help» 
 ⦁ wybrać ścieg lub funkcję

Ekran pokazuje następujące informacje:
 ► nazwę ściegu 
 ► odpowiednie materiały
 ► zalecenia

Program pomocy - Help
Program pomocy dostarcza informacje na temat poszczególnych ściegów oraz 
funkcji ikon dostępnych na ekranie. 

Ekran pokazuje następujące informacje:
 ► nazwa funkcji
 ► objaśnienie funkcji
 ► zalecenia

 ⦁ dotknąć 
 ► ekran pomocy jest zamykany
 ► pojawia się poprzednie okno

Funkcje

Wzory ściegów
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Balans

 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Balans»

 ► w lewej części ekranu, ścieg jest pokazywany w oryginalnych ustawieniach 
 ► w prawej części ekranu, widoczne są zmiany dokonane w ściegu za 

pomocą balansu

Balans
Każda maszyna jest testowana i ustawiana optymalnie przed opuszczeniem 
fabryki BERNINA. W zależności od używanych materiałów, nici, stabilizatorów 
oraz wybranych ściegów, może zachodzić konieczność samodzielnej regulacji 
parametrów maszyny. Elastyczność materiału można korygować funkcją 
Balansu.

Poprawa
Ścieg wyszyty na materiale (np. plaster miodu) jest otwarty i jest niepoprawny:
 ⦁ wyregulować długość ściegu obracająć pokrętłem długości lub szerokości 

ściegu, aż ścieg na prawej części ekranu będzie identyczny z próbką na 
materiale

 ► zmiany są widoczne jako cyfra w ikonie z żółtą ramką 
 ⦁ ddotknąć przycisk «Back» 2x
 ► zmiany są zapisywane 
 ► pojawia się poprzednie okno

Resetowanie ustawień
 ⦁ dotknąć ikonę «i» 
 ⦁ dotknąć ikonę «Balans» z żółtą ramką
 ⦁ dotknąć ikonę z żółtą ramką
 ► przywracane są ustawienia fabryczne

Ściegi praktyczne i dekoracyjne, alfabety
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ECO

ECO - opis funkcji
Gdy praca jest przerywana na dłuższy okres czasu, maszyna/hafciarka 
przechodzi w tryb uśpienia.

 ⦁ dotknąć przycisk «eco»
 ► ekran staje się czarny
 ► pobór prądu jest ograniczany a światło jest wyłączane

Funkcja eco działa również jako zabezpieczenie przed dziećmi. Ekran jest 
nieaktywny a maszyna/hafciarka nie może być uruchomiona.
 ⦁ dotknąć przycisk «eco»
 ► maszyna/hafciarka jest gotowa do pracy
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Ściegi praktyczne

Ściegi praktyczne
Przegląd ściegów praktycznych

Ścieg prosty 
Do materiałów nieelastycznych; wszelkie prace 
proste, szwy, podwinięcia, wszywanie zamków

Zyg-zak
Prace zygzakiem - zabezpieczane brzegów, 
naszwanie gumek i koronek

Ścieg owerlokowy
Do delikatnego jersey'u; elastyczny ścieg 
obrębiający, podwinięcia ściegiem elastycznym

Trójskok
Do większości rodzajów materiału; cerowanie, 
łączenie, wzmacnianie szwów itp.

Program zabezpieczeń
Do większości rodzajów materiału; zabezpieczenia 
na początku lub końcu ściegu

Ścieg potrójny, prosty
Wzmanianie szwów na ciężkich materiałach, 
widoczne przeszycia i szwy

Ścieg kryty
Do większości materiałów; Kryte podwinięcia, 
zaszewki na materiałach elastycznych lub 
delikatnych, szycie dekoracyjne

Podwójny ścieg owerlokowy
Do dzianin; zabezpieczanie brzegów materiału = 
szycie i zszywanie w jednym cyklu

Ścieg super elastyczny
Do bardzo elastycznych materiałów; bardzo 
elastyczny ścig na materiałach rozciągliwych

Ścieg marszczący
Do większości rodzajów materiału; marszczenie 
materiałów elastycznych. Wymacnianie brzegów, 
szycie dekoracyjne

Ścieg do trykotu
Do jersey'u; widoczne szwy i podwinięcia na
bieliźnie, szwetrach lub podczas cerowanie jersey'u

Ścieg potrójny, zygzak 
Wzmanianie szwów na ciężkich materiałach, 
widoczne przeszycia i szwy

Plaster miodu
Dla różnych rodzajów jersey'u i gładkich 
materiałów; widoczne szwy na bieliźnie i ubraniach. 
cerowanie

Ścieg owerlokowy, elastyczny 
Do średniej grubości dzianin, ręczników i grubych 
tkanin; zabezpieczanie brzegów, płaskie łączenie

 ⦁ dotknąć przycisk «Ściegi praktyczne» 
 ► ściegi praktyczne są widoczne na ekranie 
 ⦁ kolejne ściegi są widoczne po przewinięciu ekranu
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Ściegi praktyczne

Ścieg uniwersalny
Dla sztywnych materiałów jak filc lub skóra; płaskie, 
łączące szwy, widoczne przeszycia, łączenie 
elastyków, szwy dekoracyjne

Wyszywany zyg-zak 
Wykańczanie i zabepieczanie brzegów, naszywanie 
elastyków, szwy dekoracyjne

Ścieg do lajkry
Wszystkie materiały elastyczne w obu kierunkach; 
płaskie, łączące szwy i podwinięcia, wzmacnianie 
szwów na bieliźnie

Ścieg elastyczny
Do bardzo elastycznych materiałów; otwarte szwy 
na odzieży sportowej

Wzmocniony ścieg owerlokowy
Do średniej grubości ręczników i dzianin; 
zabezpieczanie brzegów, płaskie, łączące szwy

Ścieg owerlokowy do dzianin
Do dzianin, ręcznie i maszynowo wykonywanych 
przedmiotów; ścieg owerlokowy = szycie i 
wykańczanie w jednym cyklu

Program cerowania
Automatyczne cerowanie lekkich i średnich 
materiałów

Wzmocniony program cerowania
Automatyczne cerowanie cięższych materiałów

Program ryglowania
Wzmacnianie kieszeni koszul, zszywanie pasków 
itp.

Program ryglowania
Wzmacnianie kieszeni koszul, zszywanie pasków, 
zabezpieczanie zamków i końca szwu

Trójkątny rygiel
Do materiałów średnich i ciężkich; wzmacnianie 
otwarcia kieszeni koszul, zamków, rozporków itp.

Wąski ścieg kryty
Do ściegów krytych na delikatnych materiałach

Fastrygowanie 
Tymczasowe fastrygi i podwinięcia

Trzy pojedyncze, proste ściegi
Połączenie pomiędzy dwoma ściegami 
dekoracyjnymi w kombinacji ściegów

Pojedynczy ścieg prosty
Połączenie pomiędzy dwoma ściegami 
dekoracyjnymi w kombinacji ściegów
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Ściegi praktyczne

Wybór ściegu

1 Ściegi praktyczne
2 Ściegi dekoracyjne
3 Alfabety
4 Dziurki
5 Program osobisty/Pamięć

 ► dostępne ściegi są widoczne w części ekranu 6 
 ⦁ wybrać ścieg
 ⦁ dalsze ściegi są widoczne po przewinięciu 7 

1

2

3

4

5

Wybór bezpośredni
 ⦁ wybrać kategorię ściegów 1-5 

6

7

Za pomoca numeru ściegu
 ⦁ dotknąć przycisk «0-9» 

 ► możliwe do wybrania cyfry są widoczne w części ekranu 10 
 ⦁ wpisać numer ściegu 
 ► pojawia się numer ściegu 8
 ⦁ dotknąć ikonę 9 
 ► ostatni wpis jest usuwany 
 ⦁ dotknąć ikonę 8 
 ► cały wpis jest usuwany 
 ⦁ zatwierdzić wybór  

Rezygnacja
 ⦁ dotknąć przycisk «0-9» 
 ► pojawia się poprzednie okno

8 9

10

Błędnie podany numer ściegu będzie wskazywany na ekranie 
potrójnym pytajnikiem 8.
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Ściegi praktyczne

Zmiana ustawień poszczególnych ściegów
W zależności od wybranego materiału oraz przeznaczenia ściegu, można 
samodzielnie zmienić parametry ściegu. Zmiany tutaj opisane, można 
stosować do ściegów praktycznych i wielu ściegów dekoracyjnych.

Pamięć ściegów czasowo zmienionych
Każda zmiana długości i szerokości ściegu jest automatycznie zapisywana.

Przykład:
 ̶ szyć zmienionym ściegiem (np. zyg-zak)
 ̶ wybrać inny ścieg, np. prosty
 ̶ powrócić do ściegu zyg-zak - ostatnie ustawienia ściegu są aktywne

Powrót do podstawowych ustawień
Pojedyncze ściegi można przywrócić do ustawień wyjściowych.
 ⦁ dotknąć ikonę szerokość ściegu/długość ściegu oraz odpowiednią ikonę z 

żółtą ramką lub
 ⦁ wcisnąć przycisk «clr»
 ► wszystkie zmienione parametry aktywnego ściegu są przywracane do 

wyjściowych 
 ⦁ wyłączyć maszynę
 ► wszelkie zmiany w ustawieniach ściegów są kasowane

Pamięć zmienionych ściegów jest nielimitowana; przechowuje tyle 
zmian, ile jest konieczne:
 ̶ Długość ściegu
 ̶ Szerokość ściegu
 ̶ Pozycja igły
 ̶ Odbicie lustrzane
 ̶ Naprężenie nici
 ̶ Balans
 ̶ Powtarzanie wzoru 1-9x
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Ściegi praktyczne

1

2 3

Zmiana pozycji igły
 ⦁ dotknąć przyciski «Przesuwania igły»- aby zmienić pozycję igły lub 

 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Pozycjonowanie igły»

 ⦁ przytrzymać przyciski lub ikony strzałek «Przesuwania» 
 ► szybkie przesuwanie igły
 ⦁ przesunąć suwak na ekranie, palcem lub wskaźnikiem

Dostępnych jest 11 pozycji igły (5 lewych, 5 prawych, 1 środkowa).

Zmiana długości i szerokości ściegu 
 ⦁ obrócić pokrętłem lub
 ⦁ dotknąć długość lub szerokość ściegu na ekranie 
 ⦁ dotknąć ikonę strzałek na ekranie lub 
 ⦁ przesunąć okrągły suwak na ekranie, palcem lub wskaźnikiem

Regulacje można wykonywać podczas pracy.

Podczas wykonywania ściegów prakktycznych lub ściegów do quiltingu, 
aktualna wartość długości ściegu 1 jest wyświetlana.

Dla pozostałych ściegów podawana jest całkowita długość ściegu 2 Wyjściowa 
długość ściegu 3 jest podawana po otwarciu okna długości ściegu.
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Ściegi praktyczne

Przykłady zastosowań ściegów praktycznych

Stopka podstawowa nr 1C

Ścieg prosty nr 1

Po uruchomieniu maszyny, ustawia się automatycznie ścieg prosty.
 ► igła jest podniesiona

Zastosowanie
Odpowiedni dla wszystkich materiałów.

Stopka podstawowa nr 1C
Stopka do jeansu nr 8 (akcesoria opcjonalne)

Ścieg potrójny, prosty nr 6

Otwarty szew
Trwałe szwy na mocnych materiałach, jak kordura lub jeans. 

Wyregulować długość ściegu w zależności od wybranego 
materiału
Stosować dłuższy ścieg (3-4 mm) do jeansu a krótszy do materiałów 
delikatnych (2-2.5 mm).

Ustawić długość ściegu w zależności od używanych nici
Stosować dłuższy ścieg wszywając kordonek jako dekorację  
(3-5 mm).

Aktywacja pozycjonowania igły w dolnej pozycji 
Zapobiega przesuwaniu lub obracaniu się materiału.

Dla gęstych, tkanych materiałów
Igła do jeansu i stopka do jeansu nr 8, pomogą podczas prac z 
jeansem.

Dekoracyjne, wierzchnie szycie
Wydłużyć ścieg podczas prac dekoracyjnych ściegiem potrójnym, 
prostym.

Ścieg prosty

Ścieg potrójny, prosty 
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Ściegi praktyczne

Ścieg potrójny, zyg-zak
Stopka podstawowa nr 1C

Potrójny ścieg, zyg-zak nr 7

Dla mocnych materiałów: jeansu, tapicerki meblowej, zasłony.

Szwy na często pranych rzeczach. Zabezpiecza surowe brzegi. 
Stosować igłę do jeansu do bardzo grubych materiałów.
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Ściegi praktyczne

1

2

Stopka do wszywania zamków nr 4

Ścieg prosty nr 1

Przygotowanie
 ⦁ wykonać szew na początku zamka
 ⦁ wyszyć ścieg zabezpieczający
 ⦁ wykonać fastrygę brzegu materiału
 ⦁ wykończyć naddatek szwu
 ⦁ wyprasować szew
 ⦁ otworzyć zamek
 ⦁ przymocować zamek: wykonać fastrygę lub zamocować szpilkami zamek 

tak, aby podwinięcia materiału spotykały się ponad środkiem zamka

Wszywanie zamka
 ⦁ otworzyć zamek częściowo
 ⦁ ustawić prawą pozycję igły
 ⦁ rozpocząć szycie z górnej, lewej strony 
 ⦁ ustawić stopkę, aby igła przeszywała wzdłuż brzegu ząbków zamka
 ⦁ zatrzymać się przy otwarciu zamka (dolna pozycja igły)
 ⦁ podnieść stopkę
 ⦁ zamknąć ponownie zamek
 ⦁ opuścić stopkę
 ⦁ kontynuować szycie, zatrzymać się na dole zamka, igła wbita w materiał
 ⦁ podnieść stopkę
 ⦁ odwrócić projekt
 ⦁ opuścić stopkę
 ⦁ szyć przez szew ponownie, zatrzymać się z igłą w materiale
 ⦁ podnieść stopkę
 ⦁ odwrócić ponownie projekt
 ⦁ opuścić stopkę
 ⦁ szyć drugą stronę od dołu do góry

Druga wersja: Szyć obie strony zamka z dołu do góry
Odpowiednia dla wszystkich materiałów z włosem lub ziarnem.
 ⦁ przygotować zamek według powyższego opisu
 ⦁ rozpocząć szycie od łączenia zamka do góry
 ⦁ szyć poprzecznie, wzdłuż brzegu otwarcia zamka
 ⦁ pierwszą stronę 1 szyć od dołu do góry
 ⦁ przesunąć pozycję igły w lewo 
 ⦁ drugą stronę 2 szyć w ten sam sposób od dołu do góry

Szycie wokół suwaka zamka
 ̶ szyć w górę około 5 cm od suwaka
 ̶ zatrzymać igłę wbitą w materiał, podnieść stopkę, otworzyć 

zamek, opuścić stopkę, dokończyć szycie (warto użyć dźwigni 
FHS)

Rozpoczęcie ściegu 
 ̶ mocno trzymać końce nici podczas rozpoczyniania szycia = 

ułatwi przesuwanie materiału do tyłu (kilka ściegów) lub
 ̶ szyć okolo 1-2 cm wstecz a następnie kontynuować normalne 

szycie

Zamki na materiałach grubych lub gęsto tkanych 
Aby uzyskać równy ścieg, użyć igły 90 lub 100.

Zamki
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Ściegi praktyczne

3

1 2

Stopka do cerowania nr 9 (akcesoria opcjonalne)

Ścieg prosty nr 1

Dziury lub przetarcia
«Wymienia» nici wzdłuż i poprzecznie do splotu materiału.

Przygotowanie
 ⦁ opuścić ząbki transportu
 ⦁ zamocować stół powiększający
 ⦁ zamocować materiał w tamborku do cerowania (akcesoria opcjonalne)
 ► materiał do cerowania jest napięty i nie może być zmarszczony

Szycie
 ̶ prowadzić materiał od lewej do prawej, prowadzić materiał równo, bez 

zbędnego nacisku
 ̶ poruszać się półkolami zmieniając kierunek pracy góra-dół. Pomijać punkty, 

które mogą powodować dziury lub zrywanie nici
 ̶ wybrać inną długość. Nić jest lepiej rozprowadzana na meteriale

Niska jakość ściegu
 ̶ jeżeli nić jest nadmiernie pozostawiana na górze, zwolnić 

przesuwania materiału
 ̶ jeżeli łączenie nici jest wykonywane na lewej stronie materiału, 

przyspieszyć przesuwanie materiału

Zrywanie nici 
Prowadzić materiał ze stałą prędkością.

Manualne cerowanie

1 Wykonać pierwszy rząd ściegów, aby pokryć dziurę 
 ⦁ wykonać przeszycia poza krawędź dziury i niezbyt blisko siebie
 ⦁ wykonywać rzędy ściegów w różnych odstępach od siebie
 ⦁ obrócić materiał o 90°

2 Szycie ponad pierwszą warstwą
 ⦁ pierwsze rzędy niezbyt blisko siebie
 ⦁ obrócić materiał o 180°

3 Zakończenie cerowania
 ⦁ wykonać kolejne luźne rzędy ściegów
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Ściegi praktyczne

Automatyczne cerowwanie
Stopka podstawowa nr 1C
Automat do dziurek nr 3A 

Prosty program cerowania nr 22

Szybkie cerowania otworów lub uszkodzonych miejsc
Wzmacnia nici wzdłuż materiału.

Przygotowanie
 ⦁ zamocować lekkie materiały w tamborku do cerowania (akcesoria 

opcjonalne)
 ► materiał do cerowania jest napięty i nie może być zmarszczony

Cerowanie stopką podstawową nr 1C
 ⦁ wbić igłę w górnym, lewym rogu rozdartego materiału
 ⦁ wykonać pierwszą kolumnę ściegów 
 ⦁ zatrzymać maszynę
 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»
 ► długość cerowania została zaprojektowana
 ⦁ dokończyć cerowanie
 ► maszyna zatrzyma się automatycznie
 ⦁ wcisnąć przycisk «clr»
 ► program został usunięty 

Cerowanie Automatem do dziurek nr 3A
 ̶ do cerowania przetartych lub uszkodzonych miejsc
 ̶ długość cerowania maksymalnie 3 cm
 ̶ procedura wykonania taka sama jak ze stopką podstawową nr 1C

Wzmocnienie 
Stosować materiał (podklejony) lub podszewkę, jako wzmocnienie.

Jeśli cerowanie zostanie przerwane
Poprawić funkcję Balansu (więcej na temat balansu - patrz  
strona 58).
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Automnatyczne, wzmocnione cerowanie
Automat do dziurek nr 3A 

Wzmocniony program cerowania nr 23

Szybkie cerowania otworów lub uszkodzonych miejsc
Wzmacnia nici wzdłuż materiału.

Przygotowanie
 ⦁ zamocować lekkie materiały w tamborku do cerowania (akcesoria 

opcjonalne)
 ► materiał do cerowania jest napięty i nie może być zmarszczony

Cerowanie Automatem do dziurek nr 3A
Wbić igłę w lewym górnym rogu przetartego miejsca.
 ⦁ wykonać pierwszą kolumnę ściegów 
 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»
 ► długość cerowania została zaprojektowana
 ⦁ dokończyć cerowanie
 ► maszyna zatrzyma się automatycznie
 ⦁ wcisnąć przycisk «clr»
 ► zaprogramowane parametry są usunięte 

Jeśli cerowanie nie pokrywa uszkodzonego miejsca 
Umieścić ponownie materiał pod stopką, aby kontynuować 
cerowanie. Rozpocząć szycie, proces można powtarzać dowolną 
liczbę razy (długość jest zaprogramowana).

Przez «Bezpośrednie wpisanie długości» (patrz strona 36) długość 
cerowania można ustawić do 30 mm.

Stopka podstawowa nr 1C

Zyg-zag nr 2

 ̶ dla wszystkich materiałów
 ̶ do zabezpieczania ściegów
 ̶ szwy elastyczne
 ̶ ściegi dekoracyjne 

Zabezpieczanie brzegów
 ⦁ prowadzić brzeg materiału środkiem stopki 
 ⦁ nie wybierać zbyt szerokiego ściegu
 ⦁ nie wybierać zbyt długiego ściegu 
 ⦁ igła przebija materiał z jednej strony i nad brzegiem materiału, w powietrzu 

na drugiej stronie 
 ̶ materiał powienien pozostać płaski i bez podwinięcia
 ̶ stosować nici do cerowania do materiałów delikatnych

Ścieg satynowy 
 ̶ gęsty, krótki zyg-zak (długość ściegu 0.5-0.7 mm)
 ̶ stosowany do naszywania aplikacji, haftowania itp.

Zabezpieczanie brzegów

Jako wariację ściegu satynowego, można uzyć ścieg nr 1354.
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Ściegi praktyczne

2

Stopka owerlokowa nr 2A
Stopka podstawowa nr 1C

Ścieg podwójny owerlokowy nr 10

Ścieg zamknięty
Ścieg podwójny owerlokowy jest wskazany dla lekkich dzianin i jersey'u.
 
Szycie 
 ⦁ prowadzić trzpień stopki owerlokowej wzdłuż krawędzi materiału

Podwójny ścieg owerlokowy

Dzianiny i jersey
 ̶ użyć nowej igły Jersey, aby zapobiegać uszkodzeniom materiału 

lub szwu
 ̶ jeśli zajdzie konieczność, obniżyć docisk stopki

Szycie elastycznych materiałów
Jeśli trzeba, można stosować igłę Stretch (130/705H-S).
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Ściegi praktyczne

5

Podwijanie i zszywanie brzegów
Stopka do ściegu krytego nr 5
Stopka podstawowa nr 1C
Stopka do wykańczania brzegów nr 10 (akcesoria opcjonalne)

Ścieg prosty nr 1

Wąskie podszywanie 

Zewnętrze krawędzie
 ⦁ umieścić brzeg zaszewki do lewej strony prowadnika stopki do ściegu 

krytego 
 ⦁ ustawić lewą pozycję igły w wybranej odległości od krawędzi

Szerokie podszywanie 

Prowadzenie materiału
Stopka jako prowadnik:
 ⦁ prowadzić złożoną krawędź materiału wzdłuż brzegu stopki

Płytka ściegowa jako prowadnik:
 ⦁ prowadzić złożoną krawędź materiału wzdłuż oznaczeń na płytce (od 1 do 

2.5 cm)

Prowadnik krawędziowy jako prowadnik:
Stopka
 ⦁ poluzować śrubę z tyłu stopki
 ⦁ wsunąć prowadnik w otwór pod śrubą
 ⦁ ustawić szerokość ściegu według potrzeb 
 ⦁ dokręcić śrubę
 ⦁ prowadzić podwiniętą krawędź wzdłuż prowadnika 

Aby wyszyć równolegle, szrokie linie, prowadzić prowadnik po linii poprzednio 
wykonanego ściegu.

Stopka do ściegu krytego nr 5
Lewa pozycja igły lub daleka prawa.

Stopka podstawowa nr 1C oraz stopka do wykańczania 
brzegów nr 10 (akcesoria opcjonalne)
Dowolna pozycja igły.

Podwijanie brzegów
 ⦁ umieścić brzeg podwinięcia (do środka górną krawędź podwinięcia) do 

prawej strony prowadnika stopki do ściegu krytego
 ⦁ wybrać prawą pozycję igły tak, aby szyć po górnej krawędzi zakładki

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



73

Ściegi praktyczne

Prawa strona materiału

Lewa strona 
materiału

Ścieg kryty
Stopka do ściegu krytego nr 5 

Ścieg kryty nr 9

Do wykonywania niewidocznych zaszewek na grubej bawełnie, wełnie i 
mieszanych materiałach. 

Przygotowanie 
 ⦁ wykończyć brzeg materiału
 ⦁ utworzyć zaszewkę i zamocować szpilkami lub fastrygą

Prawa strona materiału
Prowadzić złożony brzeg materiału równo wzdłuż metalowego
prowadnika stopki = równa głębokość ściegu.

Stopka podstawowa nr 1C

Ścieg do trykotu nr 14

Tworzy widoczne, elastyczne podwinięcia na jersey'u, bawełnie, syntetykach i 
mieszanych włóknach.

Przygotowanie
 ⦁ zaprasować podwinięcie, wykonać fastrygę, jeśli potrzeba
 ⦁ obniżyć docisk stopki, jeśli potrzeba

Szycie
 ⦁ szyć podwinięcie na preferowanej głębokości, na prawej stronie 
 ⦁ usunąć nadmiar materiału na lewej stronie

Widoczne podwinięcia 

 ⦁ złożyć lewą stronę materiału na prawą stronę materiału, aby był widoczny 
brzeg materiału

 ⦁ umieścić podwinięcie pod stopką a następnie
 ⦁ podłożyć podwienięcie do lewej strony prowadnika stopki

Szycie 
Igła powinna delikatnie przebijać brzeg zaszewki, jak podzczas ręcznego 
podszywania.
 ⦁ po uszyciu około 10 cm, sprawdzić obie strony materiału, wykonać 

ponowną regulację stopki, jeśli zachodzi potrzeba
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Ściegi praktyczne

Stopka podstawowa nr 1C

Program zabezpieczeń nr 5

 ̶ dla wszystkich materiałów 
 ̶ mocuje początek i koniec szwu 

Szycie długich szwóch ściegiem prostym
Równe zabezpieczanie zdefiniowaną ilością ściegów.

Rozpoczynanie szycia 
 ⦁ nacisnąć na rozrusznik nożny
 ► maszyna automatycznie mocuje ścieg przed rozpoczęciem szycia  

(6 ściegów do przodu, 6 ściegów wstecz)
 ⦁ szyć ścieg prosty na dowolnej długości

Kończenie ściegu 
 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»
 ► maszyna automatycznie mocuje ścieg przed rozpoczęciem szycia  

(6 ściegów do wstecz, 6 ściegów przodu) 
 ► maszyna zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu mocowania 

Program zabezpieczeń

Fastrygowanie

Mocowanie/Zabezpieczanie nici
Opuścić ząbki transportu, wykonać 3-4 ściegi fastrygujące na 
początku i na końcu. 

Nić
Do fastrygowania, użyć nici do cerowania, są łatwiejsze do 
usunięcia.

Stopka do cerowania nr 9 (akcesoria opcjonalne)

Fastryga nr 30

 ̶ do prac wymagających bardzo długich ściegów
 ̶ fastrygowanie, quilting, podwinięcia itp.
 ̶ czasowe łączenie
 ̶ łatwe do usunięcia

Przygotowanie
 ⦁ opuścić ząbki transportu
 ⦁ spiąć szpilkami materiał w kierunku fastrygowania
 ► aby zabezpieczyć warstwy przed przesuwaniem się

Fastrygowanie
 ⦁ umieścić materiał pod stopką
 ⦁ trzymać końce nici podczas rozpoczynania pierwszych ściegów
 ⦁ pociągnąć materiał doyłu na potrzebną odległość ściegu
 ⦁ wykonać ścieg
 ⦁ powtórzyć czynność
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Ściegi praktyczne

Stopka podstawowa nr 1C

Elastyczny ścieg owerlokowy nr 13

Idealny do materiałów kosmatych (takich jak polar, filc) lub do skóry.

Szycie
 ⦁ zabezpieczyć krawędź materialu
 ⦁ szyć wzdłuż brzegu materiału
 ⦁ ścieg powinien pokryć brzeg górnej warstwu materiału, na jego prawej 

stronie
 ► płaski i wytrzymały ścieg

Ścieg płaski, łączący
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Ściegi praktyczne

Ząbki transportu pracują właściwie, gdy stopka jest równo.

Jeżeli stopka jest pod kątem, np.: podczas przeszywania przez szew lub 
schodząc ze szwu, ząbki nie mogą prawidłowo przesuwać materiału.

Aby rozwiązać problem, umieścić jedną, dwie lub trzy płytki kompensujące, za 
igłą, pod stopką, aby ją wypoziomować.

Aby wyrównać wysokość z przodu stopki, umieścić potrzebną ilość płytek pod 
stopką, blisko igły. Szyć aż stopka wyrówna się i usunąc płytki.

Kompensacja wysokości na nierównych warstwach

Szycie narożników

Zatrzymywanie igły w materiale.

Zatrzymywanie igły w materiale.

Szyjąc narożniki, jedynie niewielka część materiału jest na ząbkach transportu. 
Dlatego nie jest możliwe dobre prowadzenie materiału.
Umieścić odpowiednią ilość płytek kompensujących równolegle pod stopką, 
blisko krawędzi materiału. 

 ► materiał jest przesuwany równomiernie

Ze względu na szerokość otworu w płytce ściegowej, krawędzie ząbków 
transportu są od siebie oddalone. 
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Notatki

Notatki
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Dziurki

Dziurki
Przegląd dziurek

Dziurka standardowa
Do lekkich i średnich materiałów; bluzek, koszulek, 
spodni, pościli, itp.

Wąska dziurka
Do lekkich i średnich materiałów: bluzek, spódnic, 
ubrań dziecięcych, ozdabiania itp. 

Dziurka elastyczna
Do materiałów elastycznych: jersey'u, bawełny, 
wełny, jedwabiu oraz syntetycznych włókien

Okrągła dziurka ze zwykłym ryglem 
Do średnich i ciężkich materiałów: spódnice, 
żakiety, płaszcze itp. 

Dziurka z okrążkiem 
Do ciężkich, sztywnych materiałów: żakiety, 
marynarki, płaszcze, odzież wizytowa 

Obszycie ściegiem stebnującym
Program zabezpieczajacy otwory kieszeni, 
wzmacnianie dziurki, dziurki w skórze lub 
wyrobach skóropodobnych

Dziurka ozdobna
Do lekkich i średnich materiałów: bluzki, sukienki, 
odzież codzienna, bielizna pościelowa

Funkcja naszywania guzików 
Do guzików z 2 lub 4 otworami

Oczka małym ściegiem zyg-zak 
Oczka pod wstążki, rzemyk, do prac dekoracyjnych

 ⦁ dotknąć przycisk «Dziurka»
 ⦁ przewinąć, aby zobaczyć więcej dziurek 

Dziurki mają zastosowanie nie tylko praktyczne, mogą być 
również stosoane jako dekoracja. Wszystkie dziurki mogą być 
programowane i wyszywane na różne sposoby.

Oczko wykonane ściegiem prostym 
Oczka pod wstążki, rzemyk, do prac dekoracyjnych

Dziurka z okrążkiem z ostro zakończonym 
ryglem
Do ciężkich, sztywnych materiałów: żakiety, 
marynarki, płaszcze, odzież wizytowa
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Dziurki

Jeżeli dziurka ma być wykonana w bliskiej 
odległości od szwu, zalecamy korzystanie z 
opcjonalnych płytek kompensujących 
wysokość. Umieścić płytki od tyłu, pomiędzy 
materiał a dolną część stopki, do zgrubienia 
materiału.

Podczas prac na trudnych materiałach lub 
przy krawędzi materiału zalecamy 
korzystanie w blaszek kompensujących. 
Można je stosować ze stopką nr 3A.

Dziurki - ważne informacje
Zaznaczanie długości manualnej dziurki
 ⦁ zaznaczyć długość dziurki w wybranym miejscu 
 ⦁ użyć stopkę do dziurek nr 3C (akcesoria opcjonalne) 

Zaznaczanie długości automatycznej dziurki
 ⦁ zaznaczyć długość pierwszej dziurki
 ► po wykonaniu pierwszej dziurki, długość jest zaprogramowana
 ⦁ zaznaczyć na materiale tylko początki kolejnych dziurek
 ⦁ użyć Automat do dziurek nr 3A 

Zaznaczanie długości dziurki z okrążkiem
 ⦁ zaznaczyć jedynie długość prostych części dziurki
 ► oczko poprawnej wielkości, zostanie wykonane po wyszyciu krawędzi 

dziurki
 ► po wykonaniu pierwszej dziurki, długość jest zaprogramowana
 ⦁ zaznaczyć na materiale tylko początki kolejnych dziurek
 ⦁ użyć Automat do dziurek nr 3A 

Szycie próbne
 ⦁ zawsze wykonać próbne szycie na tym samym materiale oraz
 ⦁ wzmocnić materiał stabilizatorem
 ⦁ wybrać rodzaj dziurki 
 ⦁ wszystkie dziurki wykonywać w tym samym kierunku materiału (pionowo 

lub poziomo, z włosem lub pod włos)
 ⦁ rozciąć dziurkę
 ⦁ przecisnąć guzik przez otwór dziurki
 ⦁ wyregulować długość dziurki, jeżeli zachodzi taka potrzeba

Aby wyregulować szerokość krawędzi dziurki
 ⦁ zmienić szerokość ściegu 

Aby wyregulować długość ściegu 
Zmiana długości ściegu wpływa na obie krawędzie dziurki. 

 ► zmiana odstępu pomiędzy ściegami
Po zmianie długości ściegu:
 ⦁ zaprogramować ponownie dziurkę

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



80

Dziurki

Stabilizator
 ̶ podszewka zapewnia usztywnienie i stabilizację dziurki
 ̶ stosować stabilizatory, stosowanie do wybranego materiału

 ̶ podczas prac z grubym lub kosmatym materiałem, warto stosować 
stabilizatory hafciarskie

 ► ustabilizowany materiał jest lepiej przesuwany
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Dziurki

Zastosowanie kordonku
Informacje ogólne
 ̶ użyć kordonek, aby wzmocnić i podnieść dziurkę
 ̶ pętla kordonku powinna być zakończona na krawędzi, gdzie dziurka będzie 

najbardziej eksploatowana
 ⦁ ustawić materiał odpowiednio

Najlepsze kordonki
 ̶ Bawełna perłowa nr 8
 ̶ mocna nić do szycia ręcznego
 ̶ dobrej jakości włókno do szydełkowania

Kordonek ze stopką do dziurek nr 3A
 ⦁ podnieść stopkę nr 3A 
 ⦁ wbić igłę na początku dziurki 
 ⦁ prowadzić kordonek po prawej stronie, pod stopką nr 3A, do tyłu
 ⦁ zaczepić kordonek na haku z tyłu stopki
 ⦁ prowadzić kordonek po lewej stronie, pod stopką nr 3A, do przodu
 ⦁ przeciągnąć końce kordonku przez nacięcia
 ⦁ opuścić Automat do dziurek nr 3A

Szycie
 ⦁ wykonać dziurkę normalnym trybem
 ⦁ nie trzymać kordonka
 ► dziurka zaszyje kordonek

Kordonek ze stopką do dziurek nr 3C (akcesoria opcjonalne)
 ⦁ podnieść stopkę 
 ⦁ wbić igłę na początku dziurki
 ⦁ zaczepić kordonek na trzpieniu z przodu stopki
 ⦁ wyciągnąć oba końce kordonka do tyłu stopki a następnie
 ⦁ umieścić końce kordonka w otworach stopki
 ⦁ opuścić stopkę

Szycie
 ⦁ wykonać dziurkę normalnym trybem 
 ⦁ nie trzymać kordonka
 ► dziurka zaszyje kordonek

Rozcinanie dziurki za pomocą przecinaka krawieckiego
 ⦁ rozcinać dziurkę od krawędzi do środka

Rozcinanie dziurki za pomocą rozcinacza (akcesoria opcjonalne)
 ⦁ umieścić materiał na drewnie 
 ⦁ umieścić przecinak na środku dziurki
 ⦁ wcisnąć ręką przecinak w dół

Zabezpieczanie kordonka
 ⦁ pociągnąć za końce kordonka, aż jego pętelka zatrzyma się na brzegu 

dziurki 
 ⦁ przeciągnąć końce kordonka na lewą stronę materiału
 ⦁ utworzyć supeł lub zabezpieczyć przeszyciem

Przed rozcięciem dziurki
Umieścić szpilkę na obu końcach dziurki, aby zabezpieczyć przed 
przypadkowym rozcięciem rygla.
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Dziurki

A B

C

D

Balans dziurki z bezpośrednio wpisaną długością 
Regulacja balansu dziurek, wpływa na obie krawędzie dziurki identycznie.

Balans dziurki owalnej lub z okrążkiem, z bezpośrednio wpisaną 
długością
Regulacja balansu dziurek, wpływa na obie krawędzie dziurki identycznie.
Dziurka z okrążkiem jest regulowana następująco:
 ⦁ szyć ściegiem prostym do przodu aż 
 ► maszyna przełączy się na wykonywanie oczka, następnie 
 ⦁ zatrzymać maszynę
 ⦁ dotknąć ikonę «Balans» 
 ⦁ obracać pokrętłem długości ściegu, aż obraz w prawej części ekranu 

będzie identyczny do wykonanej dziurki
Oczko jest przesunięte w prawo A:
 ⦁ obrócić pokrętło długości w lewo

Oczko jest przesunięte w lewo B:
 ⦁ obrócić pokrętło długości w prawo
 ⦁ dotknąć ikonę «Back» i dokończyć dziurkę

Zmiana balansu 

W każdej dziurce z bezpośrednio wpisaną długością lub manualnej, 
każda sekwencja dziurki może być balansowana osobno.
W dziurce z licznikiem ściegu, balans wpływa różnie na krawędzie 
dziurki (lewą i prawą): Podczas zmiany krawędzi, okrążek jest 
automatycznie dopasowywany do dokonanych zmian.

Balans manulanych dziurek z okrążkiem lub owalnych
Zmiany balansu wpływają na krawędzie dziurki w różny sposób:
Lewa krawędź za gęsta C:
 ⦁ obrócić pokrętło długości ściegu w lewo
 ► gęstość lewej krawędzi jest zmniejszana, prawej zwiększana

Lewa krawędź zbyt luźna D:
 ⦁ obrócić pokrętło długości ściegu w prawo
 ► gęstość lewej krawędzi jestzwiększana, prawej zmniejszana

Dziurka z okrążkiem jest regulowana następująco:
Oczko jest przesunięte w prawo A:
 ⦁ obrócić pokrętło długości ściegu w prawo

Oczko jest przesunięte w lewo B:
 ⦁ obrócić pokrętło długości ściegu w lewo

Balans standardowej, manulanej dziurki
Regulacja balansu dziurek, wpływa na obie krawędzie dziurki identycznie.

Balans dziurki z licznikiem ściegów
Zmiany balansu wpływają na krawędzie dziurki w różny sposób (patrz obraz 
manualnej dziurki).
 ⦁ należy od nowa zaprogramować dziurkę po każdej zmianie balansu

Kasowanie balansu
 ⦁ dotknąć ikonę z żółtą ramką na ekranie balansu lub 
 ⦁ wcisnąć przycisk «clr»
 ► «clr» kasuje również zaprogramowane dziurki!

Zalecenie
Próbne szycie dziurki na oryginalnym materiale.

 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Balans»
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Dziurki

5432

1

Automat do dziurek nr 3A 

Automatyczne dziurki: standardowa i elastyczna nr 51, 52, 53

Kryształy w stopce Automat do dziurek nr 3A automatcznie rejestrują długość 
dziurki do dokładnej duplikacji.
Do dziurek o długości 4-31 mm, w zależności od rodzaju dziurki.

Stopka musi idealnie płasko przylegać do materiału! Jeżeli stopka 
nie przesuwa się swobodnie, długość dziurki może być odczytana 
nieprawidłowo.

Programowanie dziurki 
1 ⦁ szyć pierwszą krawędź do przodu

 ⦁ zatrzymać maszynę
 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz» 
 ► «auto» oraz zaprogramowana długość w (w milimetrach) pojawia się na 

ekranie
 ► długość dziurki jest zaprogramowana 

Maszyna wyszywa automatycznie:
2 ścieg prosty wstecz
3 pierwszy rygiel
4 drugą krawędź dziurki
5 drugi rygiel i ściegi zabepieczające

 ► maszyna zatrzymuje się automatycznie i przełącza do rozpoczęcia 
kolejnej dziurki

Automatyczna dziurka
 ► wszystkie kolejne dziurki będą wyszywane na tą samą długość (nie ma 

potrzeby wciskać przycisku «Szycie wstecz»)
 ⦁ zaprogramowane dziurki można zapisać w pamięci długoterminowej (patrz 

strona 87)
 ⦁ wcisnąć przycisk «clr»
 ► zaprogramowane parametry są usunięte 

Dokładny duplikat 
Funkcja automatu zapewnia wykonanie wielu dziurek o dokładnie tej 
samej długości.

Prędkość wyszywania
 ̶ szyć ze średnią prędkością, dla lepszego wyglądu dziurki
 ̶ szyć wszystkie dziurki z jednakową prędkością, aby uzyskać 

podobną gęstość dziurek

Programowanie Dziurek
Automatyczne dziurki: standardowa i elastyczna
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Dziurki

Automatyczne dziurki z bezpośrednio wpisaną długością 
Automat do dziurek nr 3A

Programowanie długości dziurki
Dziurki są wyszywane na określoną długość, za pomocą Automatu do dziurek 
nr 3A. 
Długość dziurki = wielkość otworu w mm.

 ⦁ wybrać żądaną dziurkę
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Bezpośrednie wpisywanie długości»

Określanie długości dziurki
 ⦁ wprowadzić długość dziurki za pomocą pokręteł multifunkcyjnych (długości 

lub szerokości ściegu) 
 ► wpisana długość pojawia się z lewej strony dziurki 
 ► liczba z prawej strony dziurki oznacza wielkość guzika 
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ► podana wielkość jest zapisana
 ► zaprogramowana wielkość jest wyświetlana z lewej strony

Powrót do menu dziurek
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ► pojawia się ekran wyboru dziurek 

Automat do dziurek nr 3A 

Określanie rozmiaru guzika
Maszyna oblicza rozmiar dziurki bezpośrednio ze średnicy guzika. 2 mm jest 
automatycznie dodawane jako grubość guzika.
 ⦁ umieścić guzik w prawym, dolnym rogu ekranu
 ⦁ ustawić wielkość jasnego pola oznaczającego wielkość guzika za pomocą 

pokrętła długości lub szerokości ściegu
 ► wielkość guzika jest podawana w mm na prawo od guzika, pomiędzy 

strzałkami (np. 14 mm)
 ⦁ usunąć guzik z ekranu
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ► wprowadzona wielkość jest zapisana
 ► zaprogramowana wielkość jest wyświetlana z lewej strony ekranu

Zmiana grubości guzika
Dopasuj długość dziurki dla grubych guzików np. długość guzika + 1 cm 
(łącznie ze standardową grubością 2 mm) jeśli guzik ma wysokość 1 cm.
Guzik łatwo przechodzi przez dziurkę.

Automatyczne dziurki z mierzeniem guzika

Powrót na początek dziurki 
 ⦁ dotknąć ikonę «Początek wzoru»
 ► maszyna przełącza się do początku wykonywania dziurki

Kasowanie zapisanej dziurki
 ⦁ wcisnąć przycisk «clr» lub dotknąć «recording»
 ► «auto» jest wyłączane a pojawia się «REC»
 ⦁ nowy wymiar dziurki może zostać zaprogramowany
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Dziurki

65432

1

Automat do dziurek nr 3A

Automatyczne dziurki owalne lub z okrążkiem nr 54, 56, 57

Automatyczne dziurki owalne lub z okrążkiem

Programowanie dziurki
1 ⦁ szyć ścieg prosty do przodu

 ⦁ zatrzymać maszynę
 ⦁ nacisnąć przycisk «Szycie wstecz»
 ► «auto» oraz zaprogramowana długość (w mm) pojawia się na ekranie
 ► długość dziurki jest zaprogramowana 

Maszyna wyszywa automatycznie:
2 oczko
3 pierwszą krawędź wstecz
4 ścieg prosty do przodu
5 drugą krawędź wstecz
6 rygiel i ściegi zabezpieczające

 ► maszyna zatrzymuje się automatycznie i przełącza do rozpoczęcia 
kolejnej dziurki

Duplikat dziurki
 ► każda kolejna dziurka będzie wykonana na tę samą długość (nie ma 

potrzeby wciskać przycisku «Szycie wstecz»)
 ⦁ zaprogramowane dziurki można zapisać w pamięci maszyny (patrz  

strona 87)
 ⦁ wcisnąć przycisk «clr»
 ► zaprogramowane parametry są usunięte 

Dokładny duplikat 
Funkcja automatu zapewnia wykonanie wielu dziurek o dokładnie tej 
samej długości.

Podwójne wykonanie dziurki z okrążkiem 
 ̶ na grubszych materiałach dziurkę z okrążkiem można wykonać 

dwa razy - użyć dłuższego ściegu dla pierwszej dziurki 
 ̶ po wykonaniu pierwszej dziurki nie należy przesuwać materiału
 ̶ zmniejszyć długość ściegu i wykonać dziurkę ponownie

Stopka musi idealnie płasko przylegać do materiału! Jeżeli stopka 
nie przesuwa się swobodnie, długość dziurki może być odczytana 
nieprawidłowo.
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Dziurki

432

1

432

1

Automat do dziurek nr 3A

Dziurka ozdobna nr 63

Programowanie dziurki 
1 ⦁ szyć pierwszą krawędź do przodu

 ⦁ zatrzymać maszynę
 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»
 ► «auto» oraz zaprogramowana długość (w mm) pojawia się na ekranie
 ► długość dziurki jest zaprogramowana 

Maszyna wyszywa automatycznie:
2 okrągłą część
3 drugą krawędź wstecz
4  rygiel i ściegi zabezpieczające

 ► maszyna zatrzymuje się automatycznie i przełącza do rozpoczęcia 
kolejnej dziurki

Dziurka ozdobna

Dziurka z licznikiem ściegów

Duplikat dziurki
 ► każda kolejna dziurka będzie wykonana na tę samą długość (nie ma 

potrzeby wciskać przycisku «Szycie wstecz»)
 ⦁ zaprogramowane dziurki można zapisać w pamięci maszyny (patrz  

strona 87)
 ⦁ wcisnąć przycisk «clr»
 ► zaprogramowane parametry są usunięte 

Automat do dziurek nr 3C

Wszystkie rodzaje diurek

Programowanie dziurki 
1 ⦁ szyć pierwszą krawędź do przodu

 ⦁ zatrzymać maszynę
 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»

 ̶ pierwszy brzeg (lewy) jest wykonywany do przodu, drugi brzeg 
(prawy) jest wykonywany wstecz

2  wyszyć dolny rygiel 
3 wyszyć drugą krawędź dziurki wstecz 
 ⦁ zatrzymać wyszywanie w miejscu pierwszego ściegu

 ⦁ wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»
4 maszyna wykonuje górny rygiel, następnie ściegi zabezpieczające i   
 zatrzymuje się automatycznie

 ► «auto» pojawia się na ekranie
 ► długość dziurki jest zaprogramowana
 ► każda kolejna dziurka zostanie wyszyta identycznie
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Dziurki

1

2

Dziurka w pamięci długoterminowej

Programowanie dziurki 
 ⦁ dotknąć ikonę «Save» 1 
 ► pojawia się ekran trybu zapisywania «Save»
 ⦁ dotknąć ikonę «Save»
 ► dziurka jest teraz zapisana w pamięci długoterminowej

Wybór zapisanej dziurki
 ⦁ dotknąć folder 2 

 ⦁ wybrać dziurkę

 ⦁ dotknąć przycisk «Memory»

 ⦁ dotknąć przycisk «Memory»
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Dziurki

1

 ⦁ zmienić długość zapisanej dziurki 
 ⦁ dotknąć ikonę «Back» 2x
 ⦁ dziurka zostaje zmieniona

Zmiana zapisanej dziurki 
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Bezpośrednie wpisanie długości»

Kasowanie zapisanej dziurki
 ⦁ dotknąć ikonę «Delete» 1 
 ► pojawiają się zapisane dziurki 
 ⦁ wybrać dziurkę
 ⦁ zatwierdzić ikoną 
 ► dziurka jest skasowana

 ⦁ dotknąć przycisk «Memory»
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Dziurki

Dziurki manulane w 5 lub 7 cyklach
 ⦁ wybrać żądaną dziurkę 
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «man»

Wyszywanie dziurki w 5 cyklach 
 ► cykl 1 jest aktywowany na początku dziurki
 ► cykl 2 jest aktywowany podczas rozpoczęcia wyszywania
 ⦁ wyszyć pierwszą krawędź dziurki
 ⦁ zatrzymać maszynę po wykonaniu odpowienio długiego brzegu lub przy 

końcu oznaczenia na meteriale
 ⦁ wybrać cykl 3
 ► maszyna wykonuje oczko lub okrążek a następnie zatrzymuje się 

automatycznie
 ⦁ wybrać cykl 4
 ► maszyna wykonuje drugą krawędź dziurki wstecz 
 ⦁ zatrzymać maszynę na wysokości pierwszego ściegu (początek dziurki) 
 ⦁ wybrać cykl 5 
 ► maszyna wykonuje górny rygiel i ściegi zabezpieczające

Wyszywanie dziurki w 7 cyklach 
 ► cykl 1 jest aktywowany na początku dziurki 
 ► cykl 2 jest aktywowany podczas rozpoczęcia wyszywania
 ⦁ wyszyć pierwszą krawędź dziurki
 ⦁ zatrzymać maszynę po wykonaniu odpowienio długiego brzegu lub przy 

końcu oznaczenia na meteriale
 ⦁ wybrać cykl 3 
 ► maszyna wykonuje stebnowanie wstecz
 ⦁ zatrzymać maszynę na wysokości pierwszego ściegu (początek dziurki) 
 ⦁ wybrać cykl 4 
 ► maszyna wyszywa rygiel i zatrzymuje się automatycznie
 ⦁ wybrać cykl 5 
 ► maszyna wyszywa drugą krawędź dziurki
 ⦁ zatrzymać maszynę na wysokości pierwszej krawędzi dziurki 
 ⦁ wybrać cykl 6
 ► maszyna wykonuje dolny rygiel i zatrzymuje się automatycznie
 ⦁ wybrać cykl 7
 ► maszyna wykonuje ściegi zabezpieczające i zatrzymuje się automatycznie

Wzmocnienie dziurki nr 59
 ̶ Procedura programowanie dziurki jest taka sama jak dla dziurek 

automatycznych (patrz strona 83)
 ̶ Dziurka ściegiem prostym nr 59 jest zalecana do lekkich tkanin 

lub do wzmocnienia dziurek mocno eksploatowanych. Wzmacnia 
również dziurki na skórze, materiałach sztucznych i filcu.

Długość krawędzi dziurki zostanie ustalony podczas szycia. Rygiel, oczko oraz 
ściegi zabezpieczające są już zaprogramowane. Poszczególne etapy można 
również wybierać poprzez przewijanie, za pomocą ikon strzałek lub przez 
wciśnięcie przycisku «Szycie wstecz».
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Funkcja naszywania guzików 

Stopka do cerowania nr 9 (akcesoria opcjonalne)
Stopka do przyszywania guzików nr 18 (akcesoria opcjonalne)

Program naszywania guzików nr 60

Do guzików z 2 lub 4 otworami.

Przygotowanie
 ⦁ opuścić ząbki transportu

Naszywanie guzika z 4 otworami
 ⦁ przyszyć przednie otwory guzika
 ⦁ ostrzożnie przesunąć guzik do przodu
 ⦁ przyszyć guzik przez pozostałe otwory

Dla lepszego zabezpieczenia guzików, program naszywania można 
uruchomić 2 razy.

Naszywanie guzików
Duziki do celów dekoracyjnych, naszywa się bez nóżki. «Nóżka» = odległość 
miedzy guzikiem a materiałem; jej wysokość można regulować za pomocą 
Stopki do przyszywania guzików nr 18.

Naszywanie guzików Stopką do cerowania nr 9 (akcesoria opcjonalne)
 ⦁ wybrać program naszywania guzików 
 ⦁ sprawdzić kołem zamachowym dystans pomiędzy otworami w guziku 
 ⦁ wyregulować szerokość dziurki, jeśli zachodzi taka konieczność
 ⦁ trzymać końce nici, podczas rozpoczynania szycia
 ⦁ wykonać ściegi zabezpieczjące w lewym otworze guzika 
 ⦁ wyszyć program
 ► maszyna zatrzymuje się po zakończeniu programu i automatycznie 

przygotowuje się do przyszycia następnego guzika

Początki i końce nici 
Nici są zabezpieczone i można je odciąć.

Aby zwiększyć stabilność 
 ⦁ pociągnąć za obie spodnie nitki, aż końce górej nitki pojawią się na lewej 

stronie materiału
 ⦁ wyciągnąć nici i zawiązać na supeł
 ⦁ odciąć nadmiar nici

Naszywanie guzików Stopką do naszywania guzików nr 18 (akcesoria 
opcjonalne)
 ⦁ ustawić długość nóżki za pomocą śruby na stopce
 ⦁ wybrać program naszywania guzików a następnie kontynuować jak przy 

stopce nr 9

 ⦁ dotknąć przycisk «Dziurki« 
 ⦁ dotknąć ikonę «Program naszywania guzików»

Funkcja naszywania guzików 
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Program oczek

Stopka podstawowa nr 1C

Oczko wykonane mały zygzakiem nr 61 
Oczko wykonane ściegiem prostym nr 62

Szycie oczek 
 ⦁ wybrać oczko
 ⦁ umieścić materiał pod stopką i wykonać program oczka
 ► maszyna zatrzymuje się automatycznie i ustawia się na początku kolejnego 

oczka

Rozcinanie oczek
 ⦁ użyć przebijaka lub wąskich nożyczek do rozcięcia oczka

 ⦁ dotknąć przycisk «Dziurki»
 ⦁ dotknąć ikonę «Program okrążków»

Wyregulować kształt oczka (jeśli zachodzi taka potrzeba) za pomocą 
balansu.
Dla lepszej stabilizacji można wykonać dziurkę dwa razy.

Program oczek
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Ściegi dekoracyjne

Ściegi dekoracyjne 
Przegląd ściegów dekoracyjnych

 ⦁ dotknąć przycisk «Ściegi dekoracyjne» 
 ► Ekran pokazuje przegląd kategorii
 ⦁ dotknąć ikonę kategorii
 ► wybrana kategoria jest aktywna
 ⦁ wybrać wzór ściegu 

Kategorie ściegów
Kat. 100 = Kwiaty
Kat. 300 = Ściegi krzyżykowe
Kat. 400 = Ściegi satynowe
Kat. 600 = Ornamenty
Kat. 700 = Ściegi ozdobne
Kat. 900 = Ściegi noweczesne
Kat. 1300 = Ściegi do quiltingu

Doskonała formacja ściegu
 ̶ używać tej samej nici jako górnej i dolnej
 ̶ wzmocnić materiał od spodu stabilizatorem
 ̶ stosować dodatkowo, rozpuszczalny w wodzie stabilizator jako 

wierzchnią warstwę na materiałach z włosem (polar, welur itp.), 
które mogą być łatwo usunięte po szyciu

W zależności od rodzaju materiału, dobierać bardziej lub mniej złożone ściegi 
dekoracyjne.
 ̶ ściegi dekoracyjne, które są wykonywane ściegiem prostym, są 

odpowiednie do lekkich materiałów, np. ścieg ozdobny nr 101
 ̶ ściegi dekoracyjne, które są wykonywane potrójnym ściegiem prostym lub 

prostym ściegiem satynowym, są odpowiednie do średniej grubości 
materiałów, np. ścieg nr 107

 ̶ ściegi dekoracyjne, które są wykonywane ściegiem satynowym, są 
odpowiednie do średniej grubości materiałów, np. ścieg nr 401

Zastosowanie
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Ściegi dekoracyjne

Przykłady zastosowań

Stopka podstawowa nr 1C lub
Stopka do ściegów dekoracyjnych nr 20C

Ściegi krzyżykowe

 ̶ ściegi krzyżykowe są tradycyjną techniką zdobienia i mają szerokie 
zastosowanie

 ̶ jeśli ściegi krzyżykowe są wykonywane na materiałch lnianych, 
przypominają z wyglądu ścieg ręcznie wykonywany

Zastosowanie
 ̶ do ozdób domowych
 ̶ do odzieży i firan
 ̶ do różnych celów dekoracyjnych

Szycie 
Ściegi krzyżykowe z kategorii 300 można łączyć i wyszywać z innymi ściegami 
dekoracyjnymi.

Wyszywanie dekoracji
 ⦁ wybrać ścieg krzyżykowy
 ⦁ wykonać rząd ściegów, za pomocą prowadnika krawędziowego, 

nakładanego na stół powiększający
Ważne jest, aby pierwszy rząd ściegu wykonać prosto, ponieważ będzie 
stanowił punkt odniesienia dla kolejnych ściegów.
 ⦁ wybrać inny ścieg 
 ⦁ wykonać kolejny rząd ściegów w odległości szerokości stopki od 

poprzedniego ściegu lub stosować prowadnik szwu
 ⦁ powtarzać kolejne rzędy ściegów

Ściegi krzyżykowe

Używać bawełnianej nici do haftu do prac ściegiem 
krzyżykowym
Ścieg będzie bardziej wypukły.
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Ściegi dekoracyjne

Stopka do bizowania (akcesoria opcjonalne)
 ̶ Nr 30 (3 rowki) = 4 mm rozstawu podwójnej igły: do ciężkich   

  materiałów
 ̶ Nr 31 (5 rowków) = 3 mm rozstawu podwójnej igły: do ciężkich i średniej  

  grubości materiałów
 ̶ Nr 32 (7 rowków) = 2 mm rozstawu podwójnej igły: do lekkich i średniej  

  grubości materiałów
 ̶ Nr 33 (9 rowków) = 1 do 1.6 mm rozstawu podwójnej igły: do bardzo  

  lekkich materiałów (bez dodatkowego kordu)
 ̶ Nr 46C (5 rowków) = 1.6-2.5 mm rozsrawu podwójnej igły: do bardzo  

  lekkich i średnich materiałów    

Ścieg prosty nr 1

 ̶ technika ta zmniejsza rozmiar materiału (zapewnić wystarczającą ilość 
materiału)

 ̶ bizowanie to tworzenie niewielkich zaszewek, zazwyczaj wykonywanych na 
wykrojach, przed połączeniam ich z odzieżą lub innymi elementami projektu

 ̶ służy do tworzenia dekoracji lub łączenia z innymi technikami 
dekoracyjnymi

Bizowanie z kordonkiem
 ̶ bizowanie można wykonać z lub bez kordu 
 ̶ kordonek stosuje się w celu podniesienia efektu wyszywania 
 ̶ wybrać kordonek o grubości pasującej w otwory stopki do bizowania
 ̶ kordonek musi być odporny na odbarwienia i kurczenie się

Bizowanie

Mocowanie kordu 
 ⦁ wyjąć płytkę ściegową (patrz strona 25)
 ⦁ otworzyć pokrywę chwytacza
 ⦁ przeciągnąć kordonek przez otwarcie chwytacza, od dołu przez otwór w 

płytce ściegowej
 ⦁ założyć płytkę ściegową

 ⦁ zamknąć osłonę chwytacza
 ⦁ upewnić się, że kordonek przemieszcza się w otworze pokrywy chwytacza 
 ⦁ umieścić szpulkę z kordonkiem na dźwigni FHS
 ⦁ sprawdzić, czy kord rozwija się bez zacięć

Wyszywanie biz
 ⦁ wykonać pierwsze marszczenie, wykonując linię pomocniczą jeśli potrzeba
 ► kordonek zostanie automatycznie poprowadzony w środek zaszewki

Kordonek znajduje się na lewej stronie materiału i jest mocowany dolną nicią.
 ⦁ odwrócić pracę, jeśli zajdzie konieczność
 ⦁ umieścić pierwszą zaszewkę w jeden z otworów stopki, (w zależności od 

wybranego rozmiaru bizowania)
 ⦁ wykonać kolejną zaszewkę 
 ⦁ wykonywać kolejne zaszewki, równolegle do dwóch powstałych

Jeśli podczas szycia, dolna nić lub kordonek nie przesuwają się 
gładko, otworzyć pokrywę chwytacza i wyłączyć czujnik dolnej nici w 
Menu Ustawień.
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Ściegi dekoracyjne

Wyszywanie z wolnej ręki 
Szpulkę można napełniać różnymi rodzajami nici. Pozwala to nadać strukturę 
podczas wyszywania. Metoda ta jest podobna do «normalnej» techniki 
wyszywania z wolnej ręki, ale jest wykonywana na lewej stronie materiału.

Wzmocnić materiał stabilizatorem hafciarskim. Wzór będzie wyszywany na 
lewej stronie materiału. Można również narysować na prawej stronie materiału, 
następnie wyszywać naa powstałym szablonie. Stosować jako górną nić, nić 
poliestrową, bawełnianą lub wiskozową. Na prawej stronie będą widoczne linie 
szwu, natomiast na lewej stronie, dekoracje nicią z bębenka.

Funkcja BSR może być stosowana do wyszywania bębenkiem. Należy 
prowadzić pracę z równą prędkością, pod igłą. Usunąć stabilizator po 
zakończeniu szycia.

Przed rozpoczęciem właściwej pracy, należy wykonać próbne przeszycie, aby 
sprawdzić jak przeszycia wyglądają na lewej stronie. Wyregulować naprężenia 
górnej i dolnej nici, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wyszywanie bębenkiem

Wykonywanie ściegów dekoracyjnych 
Nie wszystkie ściegi dekoracyjne, można stosować w tej technice. Proste ściegi 
dają najlepsze rezultaty. Unikać złożonych i satynowych ściegów.

Stopka do ściegów dekoracyjnych nr 20 jest zalecana do tej techniki.
 ̶ wyregulować długość i szerokość ściegu (wydłużyć, poszerzyć ścieg). aby 

uzyskać lepsze efekty dla grubszych nici

Aby dolna nić przemieszczała się równo, można spróbować 
zamocować szpulkę w bęneku tak, obracała się w lewą stronę. 
Należy wyłączyć czujnik dolnej nici w programie ustawień (patrz 
strona 49).
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Ściegi do quiltingu

Ściegi do quiltingu
Przegląd ściegów do quiltingu

Program zabezpieczania quiltingu 

Quilting ściegiem prostym

Ścieg Stippling

Ścieg do quiltingu, imitujący ręczny ścieg

Ścieg naszywający - Blanket

Wzmocniony ścieg blanket 

Ścieg piórkowy

Wariacje ściegu piórkowego
1333-1334, 1337-1338

Wariacje ściegów dekoracyjnych do quiltingu
1339-1342, 1344-1345, 1356

Ścieg Blanket (podwójny) 

Ścieg satynowyŚcieg kryty (wąski)

Podwójny ścieg blanket 

Wariacje ściegów imitujących ręczne pikowanie
1347-1348

Wiele z dostępnych ściegów można wykorzystać podczas 
wykonywania patchworku, quiltingu oraz aplikacji. 

 ⦁ dotknąć przycisk «Ściegi dekoracyjne» 
 ► Ekran pokazuje przegląd kategorii

Kat. 1300 = Ściegi do quiltingu
 ⦁ wybrać ścieg
 ► dla części ściegu nie można regulować szerokości ściegu
 ► są one oznaczane symbolem zamknięcia
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Ściegi do quiltingu

Stopka do cerowania nr 9 (akcesoria opcjonalne) 

Ścieg prosty nr 1

Quilting z wolnej ręki 
Do wszelkich prac ze swobodnym przesuwaniem materiału.

Przygotowanie
 ⦁ spiąć szpilkami warstwę wierzchnią, wypełniacz i podszewkę lub wykonać 

fastrygę
 ⦁ zamocować stół powiększający
 ⦁ używać kolanówki FHS
 ⦁ opuścić ząbki transportu

Swobodny Quilting i cerowanie 
Należy się kierować zasadami wyszywania z wolnej ręki.

Niska jakość ściegu
 ̶ jeżeli nić przeciągana jest na prawą stronę materiału, zwolnić 

przesuwanie materiału
 ̶ jeżeli wiązanie nici jest widoczne na lewej stronie materiału, 

przesuwać materiał szybciej

Zrywanie nici przezroczystej 
Zmniejszyć obroty silnika i/lub zmniejszyć naprężenie górnej nici.

Zrywanie nici
Prowadzić materiał ze stałą prędkością.

Trzymanie pracy 
 ⦁ trzymać pracę dwiema rękami, jak w tamborku do haftu

Wyszywanie wzoru 
 ⦁ prowadzić quilt od środka materiału na zewnątrz
 ⦁ prowadzić materiał płynnymi ruchami, tworząc dowolne dekoracje

Stipple quilting 
 ̶ technika ta pokrywa całą powierzchnię materiału quiltem
 ̶ linie ściegu są zaokrąglone i nigdy się nie przecinają 

Rękawice do Quiltingu z gumowymi końcówkami, pomagają 
prowadzić pracę.

Przykłady zastosowań ściegów do Quiltingu
Quilting z wolnej ręki 
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BSR (BERNINA Stitch Regulator)
Quilting za pomocą BSR (akcesoria opcjonalne)

Funkcja BSR
Stopka BSR reaguje na predkość przesuwania materiału pod stopką. Prędkość 
pracy maszyny jest automatycznie dostosowywana do prędkości ruchu 
materiału. Im szybciej przesuwany jest materiał, tym szybciej pracuje maszyna.
Jeżeli materiał jest przesuwany zbyt szybko, maszyna wyda komunikat 
dźwiękowy (beep), jeżeli Beeper jest aktywny (patrz strona 101).

Funkcja BSR ściegiem prostym nr 1
Funkcja BSR pozwala na wyszywanie z wolnej ręki (quilting) z wykorzystaniem 
ściegu prostego z góry ustawionej długości ściegu (do 4 mm). 
Ustawiona długość ściegu jest zachowywana, w określonym przedziale, 
zmieniającej się prędkości przesuwania materiału.

Funkcja BSR ściegiem zygzak nr 2
Ścieg zygzak można stosować to tworzenia wypełnień. Długość ściegu nie 
będzie zachowana, jednak stopka BSR ułatwia nakładanie ściegu.

Są dwa różne tryby wyszywania BSR
 ̶ BSR 1 jest aktywny standardowo
 ̶ maszyna szyje bez zatrzymywania się, redukując prędkość szycia przy 

zatrzymaniu materiału. Aktywuje się po naciśnięciu na rozrusznik nożny lub 
przyciskiem «Start/Stop»

 ̶ prędkość maszyny jest regulowana do prędkości ruchu materiału 
 ̶ ponieważ maszyna pracuje ciągle, mocowanie ściegów nie wymaga 

stosowania dodatkowych przycisków

 ̶ BSR 2 można aktywować ikoną BSR 2 na ekranie trybu BSR
 ̶ maszyna zostanie uruchomiona po naciśnięciu na rozrusznik nożny lub 

przycisku «Start/Stop» i jednoczesnym przesunięciu materiału
 ̶ prędkość maszyny jest regulowana do prędkości ruchu materiału 
 ̶ aby zabezpieczyć ścieg, nacisnąć przycisk «Funkcja zabezpieczenia»
 ̶ wciskając ikonę BSR 1 na ekranie trybu BSR, tryb 1 jest aktywowany

UWAGA!  
Gdy stopka BSR jest aktywna (świeci na czerwono), nie wolno 
dokonywać regulacji, jak: wymiana igły lub nawlekanie 
maszyny, ponieważ maszyna może się uruchomić powodując 
uszkodzenia materiału lub użytkownika! Stopka BSR jest 
automatycznie wygaszana po około 7 sekundach bez 
przesuwania materiału.
Proszę stosować się do wskazówej bezpieczeństwa! 
Aktywując funkcję BSR, maszyna może szyć ciągle, redukując 
prędkość przy zatrzymaniu (tryb 1, standard) lub rozpoczynając 
i kończąc szycie wraz z ruchem materiału (tryb 2). 
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Aby płynnie rozpocząć (pierwszy ścieg) należy równoczesnie 
nacisnąć na rozrusznik nożny i przesunąć materiał. Dotyczy to 
również tworzenia ostrych przeszyć lub prostych linii w orągłych 
formacjach.

Jeśli funkcja BSR zostanie wyłączona i później ponownie 
aktywowana, bez wyłączenia maszyny międzyczasie, ostatnio 
wybrany trb BSR zostanie aktywowany.
Po przekroczeniu pewnej prędkości, nie gwarantujemy zachowania 
równych ściegów.

Upewnić się, że czujnik stopki BSR, na jej spodzie, jest czysty (brak 
odcisków palców itp.). Stopkę czyścić regularnie, miękką, wilgotną 
ściereczką.

Przygotowanie
 ⦁ opuścić ząbki transportu
 ⦁ obniżyć docisk stopki, w zależności od grubości i rodzaju materiału
 ⦁ zamocować stół powiększający
 ⦁ zamocować dźwignię Free Hand System

 ⦁ zamocować stopkę BSR w maszynie 
 ⦁ podłączyć przewód stopki do gniazda 

 ► okno trybu BSR, pojawia się automatycznie
 ► tryb BSR 1 jest aktywny
 ⦁ ustawić długość ściegu
 ̶ standardowa długość wynosi 2 mm 
 ̶ podczas wyszywania metodą stippling, zaleca się długość ściegu 1-1.5 mm

Zdejmowanie końcówki stopki 
 ⦁ równocześnie wcisnąć oba przyciski
 ⦁ wyjąć w dół końcówkę z prowadnika

Mocowanie końcówki stopki
 ⦁ wsunąć wybraną końcówkę w prowadnik, aż «zaskoczy»
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Funkcje w trybie BSR
Pozycjonowanie igły w dół (standard)

 ► na ekranie BSR, strzałka wskazuje w dół 
 ► maszyna zatrzymuje się z igłą wbitą w materiał, po zdjęciu nogi z 

rozrusznika nożnego lub wciśnięciu przycisku «Start/Stop»

Pozycjonowanie igły w górze
 ⦁ dotknąć ikonę «Pozycjonowanie igły» na ekranie 
 ► strzałka wskazuje w górę
 ► maszyna zatrzymuje się z igłą podniesioną, po zdjęciu nogi z rozrusznika 

nożnego lub wciśnięciu przycisku «Start/Stop»

Podnoszenie lub opuszczanie igły
 ⦁ wcisnąć przycisk «Pozycjonowanie igły»
 ► aby podnieść lub wbić igłę

Zabezpieczanie ściegu przyciskiem «Start/Stop» (tylko tryb 1)
 ⦁ umieścić materiał pod stopką
 ⦁ opuścić stopkę
 ⦁ wcisnąć dwa razy przycisk «Pozycjonowanie igły»
 ► dolna nić jest wyciągana do góry
 ⦁ trzymać końce dolnej i górnej nici
 ⦁ dotknąć przycisk «Start/Stop» 
 ► tryb BSR jest aktywny
 ⦁ wykonać 5-6 ściegów zabezpieczających
 ⦁ dotknąć przycisk «Start/Stop» 
 ► tryb BSR jest zatrzymany
 ⦁ odciąć końce nici
 ⦁ dotknąć przycisk «Start/Stop» 
 ► tryb BSR jest aktywny
 ⦁ kontynuować wyszywanie

Funkcja zabezpiecznie (tylko tryb 2)
 ⦁ wcisnąć przycisk «Funkcja zabezpieczeń»
 ⦁ nacisnąć rozrusznik nożny lub przycisk «Start/Stop»

Po przesunięciu materiału, maszyna wykonuje kilka bardzo krótkich ściegów, 
następnie aktywuje się wybrana długość ściegu a funkcja zabezpieczania jest 
wyłączana.

Quilting z wolnej ręki (tylko tryb 2)
 ► tryb BSR jest aktywny
 ⦁ można wykonywać przeszycia
 ⦁ wciskając w trakcie szycia przycisk funkcji zabezpieczenia ściegu, maszyna 

wykonuje ściegi zabezpieczające a następnie 
 ► maszyna automatycznie zatrzymuje się
 ► tryb BSR jest wyłączany

Quilting z wolnej ręki bez aktywacji BSR
 ⦁ dotknąć ikonę «BSR»
 ⦁ tryb BSR jest wyłączany

Można wykonywać quilting z wolnej ręki, stopką BSR, bez regulowania 
długości ściegu przez automat.

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



101

BSR

1

2

Beeper (Sygnał akustyczny) włączanie/wyłączanie
 ⦁ dotknąć przycisk «Setup» 
 ⦁ dotknąć ikonę «ustawienia Audio»

Wybór dźwięku dla BSR w programie ustawień 
 ► jeden dźwięk jest ustawiony wyjściowo (aktywny)
 ⦁ dotknąć ikonę 1 oznaczającą głośnik dla BSR 
 ► głośnik jest podświetlony na czerwono
 ► komunikat dźwiękowy jest wyłączony

Głośnik jest oznaczony kolorem szarym, gdy komunikat dźwiękowy jest 
aktywny.

Wybór dźwięku dla BSR na ekranie «BSR» 
 ⦁ dotknąć ikonę głośnika
 ► głośnik jest podświetlony na czerwono
 ► komunikat dźwiękowy jest wyłączony

Ikona głośnika jest szara i z żółtą ramką, gdy głośnik jest aktywny.

Ikona wyboru rodzaju dźwięku 2 jest dostępna wyłącznie, gdy 
dźwięki są włączone w Programie Ustawień.
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Przykład zastosowania:
 ̶ BSR ściegiem zyg-zak nr 2
 ̶ ścieg zyg-zak można stosować do malowania nicią
 ̶ obiekty można wypełniać i w ten sposób można kreować obrazy 

Deaktywacja funkcji BSR
 ⦁ wyjąć z gniazda w maszynie przewód stopki BSR
 ⦁ usunąć stopkę BSR

Trzymanie pracy 
 ⦁ trzymać pracę dwiema rękami, jak w tamborku do haftu
 ̶ nierówne prowadzenie (gwałtowne przyspieszanie lub zwalnianie) może 

spowodować wyszywnanie nieznacznie dłuższych lub krótszych ściegów
 ̶ stała prędkość przesuwania (bez gwałtownych zmian) pozwoli uzyskać 

najlepsze rezultaty 
 ̶ nie obracać materiału podczas szycia 

Aktywacja funkcji BSR
1. Opcja: 
Kontrola nad BSR za pomocą rozrusznika nożnego. 
 ⦁ podłączyć rozrusznik nożny
 ⦁ opuścić stopkę
 ⦁ nacisnąć na rozrusznik nożny
 ► tryb BSR jest uruchomiony
 ► czerwone światło pojawia się na dole stopki
 ⦁ naciskać na rozrusznik nożny podczas szycia
 ̶ prędkość maszyny jest regulowana do prędkości ruchu materiału 
 ⦁ zwolnić rozrusznik nożny
 ► tryb BSR jest zatrzymany

2. Opcja: 
Kontrola nad BSR za pomocą przycisku «Start/Stop».
 ⦁ opuścić stopkę
 ⦁ dotknąć przycisk «Start/Stop» 
 ► tryb BSR jest uruchomiony
 ► czerwone światło pojawia się na dole stopki
 ̶ prędkość maszyny jest regulowana do prędkości ruchu materiału 
 ⦁ wcisnąć przycisk «Start/Stop» ponownie
 ► tryb BSR jest zatrzymany

Deaktywacja BSR za pomocą przycisku «Start/Stop»
Tryb 1
Jeżeli materiał nie jest przesuwany przez około 7 sekund, BSR jest wyłączany 
a czerwone światło na stopce gaśnie.

Tryb 2
Jeśli wyszywanie zostało zakończone i materiał nie jest przesuwany, jeden 
dodatkowy ścieg jest wykonywany, w zależności od pozycji igły. Maszyna 
zatrzymuje się z igłą podniesioną nawet, gdy strzałka wskazuje w dół.

Rękawice do Quiltingu z gumowymi końcówkami, pomagają 
prowadzić pracę.
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Alfabety
Przegląd alfabetów

1 2

5

3 4

Alfabety Blokowy, Podwójny Blokowy oraz Script, można 
wykonać w dwóch rozmiarach.
Alfabety Blokowy, Podwójny Blokowy oraz Script, można 
wykonać małymi i dużymi literami.

Liternictwo
 ⦁ litery, cyfry i znaki specjalne można przeglądać za pomocą ikon strzałek 

 ⦁ dotknąć przycisk «Alfabet» 
 ► ekran pokazuje przegląd rodzajów alfabetów

1 Alfabet blokowy
2 Alfabet podwójny blokowy
3 Alfabet Script (Pochylony)
4 Cyrylica
5 Hiragana
 ⦁ wybrać alfabet

Doskonała formacja ściegu
 ⦁ używać ten sam kolor nici jako górną i dolną
 ⦁ wzmocnić materiał stabilizatorem
 ⦁ używać dodatkowo hydrofolię na prawej stronie materiału, podczas prac na 

materiałach delikatnych oraz na materiałach z włosem (np. jedwab, wełna 
itp.) 

 ⦁ do materiałów lekkich, zalecamy stosowanie prostych alfabetów (np. 
podwójny blokowy)
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 ⦁ dotknąć ikonę «tryb łączenia»
 ⦁ dotknąć ikonę wybranej litery
 ► litera pojawia się w polu Liternictwa 
 ► kursor znajduje się poniżej litery 

Wybór kolejnej litery
 ⦁ dotknąć kolejną literę
 ► nowa litera pojwania się w polu liternictwa

Poprawa kombinacji
Dodawanie litery
Litera jest zawsze dodawana powyżej kursora.
Dodawanie litery na początku kombinacji znaków:
 ⦁ przesunąć kursor do góry, za pomocą ikon strzałek

Aktywacja wybranej pozycji:
 ⦁ wybrać lub przewinąć na wybraną literę w polu liternictwa
 ⦁ wybrać nową literę
 ► litera jest dodawana ponad kursorem

Kasowanie liter
Litera jest zawsze kasowana ponad kursorem.
Aktywacja wybranej pozycji:
 ⦁ wybrać lub przewinąć na wybraną literę w polu liternictwa
 ⦁ dotknąć ikonę «Delete»
 ► litera jest usunięta

Zapisywanie lub kasowanie kombinacji, patrz strona 110, 114.

Pojedycze znaki lub duplikaty znaków, są wyszywane w trybie podstawowym.
Słowa lub kombinacje znaków, można wykonać w trybie łączenia.

Łączenie napisów
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Alfabet w kombinacji z funkcjami
Wybór małych liter
 ⦁ dotknąć ikonę «Duże/Małe znaki»
 ► małe «a» jest podświetlone na czarno i przeskakuje w górny, lewy róg 

ikony 
 ► małe znaki są aktywne
 ⦁ dotknąć ponownie ikonę «Duże/Małe znaki»
 ► duże «A» jest podświetlone na czarno i przeskakuje w górny, lewy róg 

ikony 
 ► duże znaki są ponownie aktywne

Zmiana rozmiaru
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Rozmiar liter»
 ► ikona z numerem 2 zmienia kolor na niebieski
 ► wielkość liter jest redukowana
 ⦁ dotknąć ponownie ikonę «Rozmiar liter» 
 ► większy rozmiar jest ponownie aktywny (numer 1 jest podświetlony na 

niebiesko)
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Program osobisty

1

2

Używać Program osobisty do tworzenia ekranu z najczęściej stosowanymi 
przez nas ściegami. Wzory ściegów oraz ich partametry są zapisywane w 
Programie osobistym.

Można zmienić następujące parametry:
 ̶ Szerokość ściegu
 ̶ Długość ściegu
 ̶ Pozycja igły
 ̶ Naprężenie nici
 ̶ Odbicie lustrzane
 ̶ Balans
 ̶ Powtarzanie ściegu 1–9x

Jeśli pamięć maszyny zostanie zapełniona wzorami haftu lub 
kombinacjami ściegu, nie będzie można zapisać informacji w 
Programie osobistym. Pojawi się stosowny komunikat. Należy 
wówczas wyczyścić zawartośc pamięci, aby zapewnić wystarczającą 
pojemność.

Program osobisty
Tworzenie własnego ekranu 

Programowanie/Zapis pierwszego ściegu
 ⦁ wybrać ścieg, np. zygzak na ekranie «ściegów praktycznych»
 ⦁ dokonać zmiany parametrów 

 
 
 

 ⦁ dotknąć przycisk «Program osobisty» 1 

 ⦁ dotknąć ikonę «Zapis» 2 

Przygotowanie wzorów ściegu
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Program osobisty

4

3

Programowanie/Zapis kolejnego ściegu
 ⦁ dotknąć ikonę «Dziurki»
 ⦁ wybrać dziurkę standardową nr 51
 ⦁ zapisać ścieg w sposób opisany powyżej
 ⦁ zapisać kolejne ściegi w ten sam sposób

Wybró ściegu z Programu osobistego
 ⦁ dotknąć przycisk «Program osobisty» 

 ⦁ dotknąć ikonę «Open» 4 

 ⦁ dotknąć ikonę «Zapis» 3 
 ► zmieniony zygzak jest zapisywany
 ► ekran jest zamykany

Ekran osobisty
 ► zaprogramowany ścieg jest wyświetlany poprzez rysunek, łącznie z 

długością i szerokością ściegu
 ⦁ kolejne ściegi można przewijać za pomocą ikon strzałek
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Program osobisty

2

Zmiana/Nadpisywanie ściegów
Wybór ściegu
 ⦁ dotknąć przycisk «Program osobisty» 1
 ⦁ wybrać zygzak 
 ⦁ dokonać zmiany parametrów
 ► długość i szerokość ściegu są zmieniony (żółte numery)
 ⦁ dotknąć przycisk «Program osobisty» 
 ⦁ dotknąć ikonę «Save»

 ⦁ wybrać zygzak 2

 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 
 ► ustawienia zostaną zapisane 

1
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Program osobisty

1

Kasowanie wzorów ściegu
Wybór ściegu
 ⦁ dotknąć przycisk «Program osobisty» 
 ⦁ dotknąć ikonę «Delete» 1 

 ⦁ wybrać ścieg, który ma być usunięty

 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 
 ► wzór ściegu jest usunięty
 ► pozostałe ściegi są przesuwane o jedną pozycję
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Tryb łączenia

1

2

3

Tryb łączenia
Maszyna/hafciarka ma dostępną pamięć, w której można zapisywać nowe lub 
łączone wzory.

W trybie szycia można zapisywać ściegi, litery oraz cyfry.

Każda linia pamięci, może pomieścić maksymalnie 70 wzorów ściegu, pod 
warunkiem, że pozostało wystarczająco miejsca w pamięci. Jeśli pamięć 
maszyny jest zapełniona a nie ma w niej zapisanych ściegów, może to 
oznaczać zbyt dużą liczbę haftów zgromadzonych w pamięci.

Pamięć jest długoterminowa, czyli zapis pozostanie w niej do momentu 
skasowania. Wyłączenie zasilania lub przełączenie między szyciem a 
haftowaniem nie wpływa na zawartość pamięci.

Tworzenie kombinacji ściegów
Programowanie i zapis
 ⦁ dotknąć przycisk «Ściegi dekoracyjne» 
 ⦁ wybrać kategorię
 ⦁ dotknąć ikonę «tryb łączenia»
 ⦁ wybrać wzór ściegu przez numer lub bezpośrednio z ekranu
 ⦁ dokonać zmiany długości, szerokości, pozycji igły itp.
 ⦁ wybrać nowy wzór ściegu 

 
 

 ⦁ dotknąć ikonę «Pamięć» 1 

 ⦁ dotknąć ikonę «Zapis» 2 

 ⦁ dotknąć ikonę «Zapis» 3 
 ► kombinacja jest zapisana 
 ► ekran jest zamykany
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Tryb łączenia

1

Kasowanie wzorów ściegu
Kasowanie wzorów ściegu - procedura 
 ⦁ dotknąć ikonę «Delete»
 ► wzór ściegu nad kursorem jest kasowany
 ⦁ dotknąć ikonę «Delete» tyle razy, aby wyczyścić pole

Kasowanie kombinacji
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Edytowanie kombinacji»
 ⦁ dotknąć ikonę «Delete»
 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 
 ► pole zmianny jest puste
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ⦁ można zaprogramować nową kombinację ściegów

 ⦁ dotknąć ikonę «Pamięć»
 ⦁ dotknąć ikonę «Open» 1 

 ► pojawia się podsumowanie zapisanych kombinacji
 ⦁ dotknąć wybraną linię znaków
 ► zapisana kombinacja pojawia się w polu dokonywania zmian

Otwieranie zapisanej kombinacji
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Tryb łączenia

Poprawa kombinacji ściegów
Dodawanie ściegu
 ⦁ wybrać pozycję w kombinacji ściegów
 ⦁ wybrać nowy ścieg
 ► nowy ścieg zostanie dodany poniżej zaznaczonego ściegu

Aby dodać wzór na początku kombinacji, kursor musi być ustawiony ponad 
pierwszym ściegiem.

Zmiana parametrów wzorów ściegu
 ⦁ wybrać ścieg z kombinacji 
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ wybrać funkcję, np. Odbicie lustrzane prawo/lewo
 ► wzór ściegu jest odbijany prawo/lewo
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»

Zmiany wpływają na ścieg ponad kursorem. Zapisane kombinacje 
ściegów można zmieniać lub poprawiać w ten sam sposób. Aby 
wykonać trwałe zmiany, należy ponownie zapisać kombinację.
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Tryb łączenia

Odbicia całych kombinacji 
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Edycja całej kombinacji»
 ⦁ dotknąć ikonę «Odbicie lustrzane»
 ► cała kombinacja została odbita lustrzanie
 ⦁ dotknąć ikone «Back» dwa razy

Dzielenie kombinacji 1 
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Edycja kombinacji na pozycji kursora»
 ⦁ dotknąć ikonę «Podział kombinacji 1»
 ⦁ kombinacja może zostać podzielona na kilka części za pomocą funkcji 

«Podział kombinacji 1»
 ► tylko część, w której znajduje się kursor zostanie wyszyta
 ⦁ aby wyszyć kolejną część, kursor należy umieścić w kolejnej części 

kombinacji

Przerwanie kombinacji
 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Edycja kombinacji na pozycji kursora»
 ⦁ dotknąć ikonę «Podział kombinacji 2»
 ⦁ kombinację można przerwać w dowolnym miejscu za pomocą funkcji 

«Podział kombinacji 2»
 ⦁ wyszyć pierwszą część
 ► maszyna zatrzymuje się po dotarciu do zaprogramowanej funkcji
 ⦁ przesunąć materiał
 ⦁ wyszyć kolejną część itd.
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Tryb łączenia

Kombinacja ściegów
Nadpisywanie
 ⦁ zaprogramować nowa kombinację
 ⦁ dotknąć ikonę «Pamięć»
 ⦁ dotknąć ikonę «Save»
 ⦁ wybrać rząd ściegów do nadpisania (np. 3)
 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 

Dotknąć , aby przerwać procedurę.

Kasowanie
 ⦁ dotknąć ikonę «Pamięć»
 ⦁ dotknąć ikonę «Delete»
 ⦁ wybrać rząd ściegów do usunięcia (np. 5)
 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 

Dotknąć , aby przerwać procedurę.
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Akcesoria

Akcesoria
Akcesoria Standardowe

1 Siatka na szpulkę nici 
2 Stopka do haftu nr 26 
3 Bębenek do haftu
4 Zestaw igieł do haftu
5 Tamborek do haftu, owalny, 145x255 mm
6 Szablon do tamborka, oval, VAR 01
7 Średni tamborek do haftu, 100x130 mm
8 Szablon do średniego tamborka
9 Przwód USB
10 Uchyty szablonu
11 Torba ochronna

1

1

23
5

6

7
8

9

4

11

10
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Przygotowanie

Moduł haftujący
Widok detali

1 Szuflada na akcesoria 
2 Ramię modułu
3 Uchwyt tamborka
4 Powierzchnia haftowania
5 Trzpień łączący modułu
6 Czujnik przyłączenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Uchwyt przewodu połączeniowego 
8 Przewód łączący moduł haftujący z maszyną do 

szycia

Boczny widok maszyny/hafciarki z 
portami połączenia, jest pokazany na 
stronie 13 tej instrukcji obsługi.

4

1

6
5

7

8

2
3

7
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Ważne informacje na temat 
haftowania

Ważne informacje na temat haftowania
Nici do haftu

Wysokiej jakości nić, jest bardzo ważna do zapewnienia dobrej jakości ściegu 
oraz zabezpiecza przed zrywaniem się nici w trakcie pracy.

Zalecamy stosowanie nici do haftu o grubości 40wt. Zalecamy stosować nici 
poliestrowe a w dalszej kolejności nici wiskozowe, jako wierzchnie nici do 
haftu. Dostępna jest szeroka gama kolorów nici do haftu..

Nici poliestrowe
Nabłyszczane nici poliestrowe są wytrzymałe, dostępne w wielu kolorach i 
elastyczne. Nadają się do wszelkich rodzajów haftu, zwłaszcza ubrań 
dziecięcych oraz rzeczy, które będą często prane i narażone na wycieranie się.

Nici wiskozowe
Nici ze sztucznego jedwabiu to nabłyszczane włókno wiskozowe stosowane do 
delikatnych prac dekoracyjnych, na elementach, które nie będą narażone na 
uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne.

Nici metalizowane
Nici metaliczne są dostępne w różnych grubościach i stosowane są do 
tworzenia specjalnych elementów dekoracyjnych.

Igły do haftu
 ̶ rozmiar igły zależy od grubości nici
 ̶ igły należy regularnie wymieniać

Bobbin Fil (specjalna nić spodnia)
Nici spodnie do haftu, wykonane są z bardzo cienkich włókien poliestrowych 
lub bawełnianych. Ich stosowanie pomaga uzyskać najlepsze naprężenia nici, 
zwiększyć ilość nawiniętej nici w bębenku oraz uzyskać haft przyjemniejszy w 
dotyku. Nici te zapewniają układanie równych ściegów na prawej i lewej stronie 
materiału.

Zwykłe nici do szycia i nici owerlokowe
W przypadku braku innych nici można stosować dobrej jakości nici do szycia  
(grubość 60-120) lub nici owerlokowych (grubość 150-220). Należy stosować 
jak najcieńsze, najlepszej jakości nici!

Stosować nici białe, czarne lub pod kolor materiału.

Nici spodnie

Podczas haftowania nićmi metalicznymi lub specjalistycznymi, 
zaleca się stosowanie pionowego trzpienia oraz dodatkowej 
prowadnicy nici (akcesoria opcjonalne). 
Zaleca się igły Metafil 130/705 H-MET lub igły Organ Metal, 
podczas prac nićmi metalicznymi.
Wyregulować naprężenie nici oraz zmniejszyć prędkość haftowania.
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Ważne informacje na temat 
haftowania

Proste, małe wzory, z małą liczbą wkłuć, stosuje się do materiałów delikatnych 
i elastycznych. Duże wzory, gęsto haftowane (wielokolorowe wzory haftowane 
w różnych kierunkach) można nakładać na średnie i grube materiały.

Zawsze wykonać haft na próbce materiału. Należy odpowiednio dobrać 
kolorystykę, rodzaj nici, igły, gęstość haftu, naprężenia nici, etc., aby uzyskać 
jak najlepszy efekt. Podczas haftu próbnego należy używać tego samego 
rodzaju materiał oraz stabilizator.

Wzory można skalować w programie zainstalowanym w komputerze. Duże 
zmiany w skalowaniu wzorów mogą spowodować stratę na jakości haftu. 
Sugerujemy nie przekraczać +/- 20%.

Haft próbny 

Zmiana wielkości wzorów

Wybór wzoru do haftu
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Ważne informacje na temat 
haftowania

Różne rodzaje ściegów
Podszycie haftu (underlay)
Warstwa podszycia ma za zadanie przyfastrygować fragment materiału, na 
którym znajdzie się haft, do flizeliny. Dzięki temu podczas haftowania, materiał 
jest lepiej zabezpieczony przed przesuwaniem i rozciąganiem. W efekcie, 
można zapobiec sytuacji, kiedy obrys kształtu haftu nie pokrywa się z jego 
wypełnieniem, lub zdeformowany przez nałożone ściegi materiał, deformuje 
wykonany haft.

Ścieg satynowy 
Igła porusza się w prawo i lewo. W rezultacie uzyskujemy bardzo gęsty zygzak, 
który wypełnia poszczególne elementy. Ścieg satynowy jest doskonały do 
wypełniania wąskich elementów oraz do liternictwa. Nie można go stosować do 
dużych powierzchni, ponieważ szerokie ściegi źle pokrywają powierzchnie 
materiału. Dodatkowo duże, szerokie ściegi mogą spowodować poplątanie 
nitek podczas haftowania.

Ścieg wypełniający (step)
Ścieg ten, po wcześniejszym wybraniu jego długości, służy przede wszystkim 
do szybkiego wypełnienia dużych powierzchni haftu.

Przeskoki, ściegi łączące (Jump stitches)
Są to długie ściegi, niezamocowane, które powstają w momencie przejścia igły 
nad materiałem, pomiędzy kilkoma obiektami wykonywanymi tym samym 
kolorem. Przed przeskokiem igły oraz po rozpoczęciu haftowania kolejnego 
obiektu, nić jest zabezpieczana kilkoma bliskimi ściegami przed jej 
przypadkowym pruciem. Nici ciągnięte podczas przeskoku powinny zostać 
wycięte przed rozpoczęciem haftowania kolejnym kolorem.
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Przygotowanie do haftowania

Przygotowanie do haftowania
Moduł haftujący

1

2

Mocowanie modułu haftującego na maszynie
 ⦁ umieścić moduł za wolnym ramieniem maszyny do szycia 1 
 ⦁ pchnąć moduł od lewej w prawą stronę, aż zaskoczą łącznik i czujnik 

przyłączenia 
Trzpień łączący oraz czujnik przyłączenia muszą zagłębić się w 
przygotowanych otworach.

Przewód łączący 
Przewód łączy moduł haftujący z komputerem maszyny.
 ⦁ wyciągnąć przewód z prowadnicy znajdującej się z tyłu modułu haftującego

Podłączanie przewodu do maszyny
 ⦁ wpinać płaską częścią do przodu
 ⦁ gniazdo wtyczki modułu haftującego umieszczone jest z prawej strony 

maszyny 2

Demontowanie modułu
 ⦁ wyjąć wtyczkę modułu z gniazda
 ⦁ złapać za prawą tylną część modułu haftującego i podnieść ją do góry 
 ⦁ oddzielić moduł haftujący od maszyny

Przechowywanie przewodu w module
 ⦁ wprowadzić przewód w obie prowadnice 
 ⦁ delikatnie wcisnąć przewód

Uwaga!
Podczas podłączania Modułu haftującego, należy zwrócić 
uwagę, by maszyna/hafciarka była postawiona na równej, 
płaskiej powierzchni!
Zawsze odłączać moduł haftujący do transportu. Nigdy nie 
przemieszczać go razem z maszyną.

Kalibracja tamborka
Wyregulować położenie igły do środka tamborka. Regulację można 
wykonać jedynie przy założonnym tamborku owalnym oraz 
szablonie umieszczonym w tamborku, patrz strona 47.
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Przygotowanie do haftowania

Stopka do haftu/Igły do haftu
Igły do haftu
Igły do haftu (130/705 H-SUK) posiadają większe oczko i lekko zaokrąglone 
ostrze. Zapewnia to lepszy ścieg podczas prac wiskozowymi lub 
bawełnianymi nićmi do haftu.

 ̶ używać igieł kulkowych
 ̶ w zależności od grubości nici do haftu, stosować igły SUK o grubości 70 do 

90 lub igły do haftu maszynowego
 ̶ regularnie sprawdzać i wymieniać igły

Przygotowanie
 ⦁ zamocować na hafciarce stopkę do haftu nr 26
 ⦁ podnieść stopkę
 ⦁ podnieść igłę

Opuszczanie ząbków transportu
 ⦁ wcisnąć przycisk «Opuszczania ząbków» 1
 ► ząbki transportu są opuszczone

Płytka ściegowa do ściegu prostego/CutWork (akcesoria opcjonalne)
Płytka ściegowa do ściegu prostego/CutWork posiada niewielki otwór na igłę. 
Otwór ten zabezpiecza przed przemieszczaniem się materiału przez otwór i 
poprawia jakość ściegu.
 ⦁ zdjąć standardową płytkę ściegową (patrz strona 25)
 ⦁ zamocować płytkę ściegową do ściegu prostego/CutWork

Nawlekanie górnej i dolnej nici
Nawlekanie górnej nici
 ⦁ umieścić podkładkę pod szpulkę
 ⦁ umieścić szpulkę na trzpieniu
 ⦁ podczas stosowania nici wiskozowych lub innych śliskich nici, umieścić 

siatkę na szpulke z nicią
 ► pozwoli to prowadzić nić bardziej płynnie

Nawlekanie dolnej nici
 ⦁ przeciągnąć dolną nić, przez prężynkę zamocowaną na bębenku nici dolnej

Zamocować bębenek w maszynie i zamknąć pokrywę chwytacza, 
aby można było korzystać z czujnika nici dolnej (czujnik musi być 
aktywowany w Programie ustawień).

Trzpień na nici
Podczas haftowania nićmi metalicznymi, zaleca się stosowanie 
pionowego trzpienia oraz dodatkowej prowadnicy nici (akcesoria 
opcjonalne).

1
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Przygotowanie do haftowania

1
2

Tamborek do haftu 
Wyznaczanie środka haftu
 ⦁ wyznaczyć środek haftu na materiale
 ⦁ oznaczyć środek haft krzyżykiem za pomocą mydła lub pisaka krawieckiego

Używanie tamborka
 ⦁ poluzować śrubę 1 na zewnętrznej części tamborka, jeśli jest taka 

konieczność
 ⦁ usunąć wewnętrzną część tamborka

Strzałki na obu częściach tamborka, muszą się łączyć 2.

Strzałki są umieszczone:
 ̶ w tamborku owalnym i średnim: na środkowej, dolnej części
 ̶ w tamborku Mega (akcesoria opcjonalne): na środkowej, dolnej części 
 ̶ na małym tamborku (akcesoria opcjonalne) na prawej stronie tamborka 

Szablon do tamborka
 ̶ do każdego rozmiaru tamborka jest stosowny szablon
 ̶ linie na szablonie są rozmieszczone co 1 cm
 ̶ środek oraz punkty końcowe szablonu posiadają otwory 
 ⦁ do tworzenia oznaczeń na materiale
 ⦁ zamocować uchwyty szablonu
 ⦁ mocować szablon w wewnętrznej części tamborka tak, aby logo BERNINA 

można było przeczytać
 ► w tej pozycji, szablon zostanie zamocowany z wewnętrzej części tamborka

Mocowanie materiału w tamborku
 ⦁ umieścić materiał pod wewnętrzną częścią tamborka
 ⦁ wyrównać oznaczenia środka na materiale ze środkiem szablonu
 ⦁ podnieść materiał wraz z wewnętrznym tamborkiem i umieścić go na 

zewnętrznej części tamborka
Dopasować strzałki na obu częściach tamborka.
 ⦁ wcisnąć wewnętrzną część tamborka wraz z materiałem w zewnętrzną 

część
 ⦁ wewnętrzna część tamborka musi wchodzić ciasno, aby nie było 

konieczności dokręcania śruby
 ⦁ jeśli materiał jest słabo naprężony lub śruba za luźna, wyjąć materiał z 

wewnętrzną częścią tamborka i powtórzyć proces
 ⦁ usunać szablon z tamborka za pomocą uchwytów
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Stabilizator

1

Stabilizator
Stabilizatory

Stabilizatory wyrywane
 ̶ z wyglądu przypominają papier i rwą się jak papier
 ̶ można stosować jedną lub większą ilość warstw
 ̶ dostępne są w różnych grubościach
 ̶ dla większej stabilności, lewą stronę materiału można wzmocnić klejem w 

spreju i zamocować do niej flizelinę - ułatwia to zakładanie do tamborka i 
wzmacnia podczas haftu

 ̶ ostrożnie oderwać nadmiar flizeliny na zewnątrz wykonanego haftu
 ̶ wzory nie są marszczone
 ̶ stabilizator pozostanie pod większymi częściami haftu

Zastosowanie:
Do większości nieelastycznych materiałów.

Stabilizatory wycinane
 ̶ można stosować jedną lub większą ilość warstw
 ̶ dostępne są w różnych grubościach
 ̶ dla lepszej stabilizacji materiału, stosowane na lewej stronie materiału, 

mogą być czasowo mocowane klejem w spreju do materiału
 ̶ są delikatnie wycinane z lewej strony haftu, po zakończonym haftowaniu
 ̶ wzory nie są marszczone
 ̶ stabilizator pozostanie pod większymi częściami haftu

Zastosowanie:
Do wszystkich, elastycznych materiałów.

Nie używać spreju w pobliżu lub bezpośrednio na hafciarce.
 ⦁ odległość 1: 25-30 cm 
 ⦁ używać sprej ostrożnie
 ⦁ spryskać stabilizator i podkleić go do lewej strony materiału tak, aby nie 

zmarszczyć materiału

Zastosowanie:
 ̶ do materiałów dzianych i elastycznych: ułatwia utrzymanie kształtu
 ̶ wygładza materiał, zapobiega przesuwaniu się warstw
 ̶ aplikacje można dokładniej pozycjonować 
 ̶ elementy z materiału: umieścić wycięte elementy na stabilizatorze np. 

kieszenie
 ̶ materiały z włosem lub wrażliwe (polar, jedwab): jeżeli tamborek może 

zostawić ślad/marszczenie na materiale, nie zakładać materiału w tamborek 
a podkleić go do stabilizatora

 ̶ pomaga łączyć haft z elementów

Krochmal w spreju
Doskonały do materiałów delikatnych, miękkich oraz większości tkanin.
 ⦁ spryskać miejsce, gdzie będzie wykonany haft
 ⦁ pozostawić do wyschnięcia, następnie delikatnie rozprasować

Zawsze stosować z innym stabilizatorem (np. rozpuszczalnym w wodzie) na 
lewej stronie.

Zastosowanie:
Idealny dla delikatnych, luźno tkanych materiałów, jak: batyst, delikatne płótna, 
etc.

Klej w spreju

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



126

Stabilizator

Materiały termoprzylepne dostępne są w różnych grubościach i powinny być 
dobierane w zależności od materiału, na którym ma zostać wykonany haft. 
Używać materiału termoprzylepne, które można łatwo usunąć z materiału.
 ⦁ są naklejane za pomocą żelazka, na lewą stronę materiału

Zastosowanie:
Stosować w celu uwypuklenia kształtu i konturów haftowanego motywu, 
stosować z odpowiednimi stabilizatorami.

Flizeliny samoprzylepne
 ⦁ umieścić flizelinę w tamborku, papierową warstwą do góry
 ⦁ użyć ostro zakończonego narzędzia (np. nożyczki), aby odkleić papier
 ⦁ usunąć papier
 ► odsłonić warstwę samoprzylepną
 ⦁ nakleić fragment materiału, przeznaczony do haftowania

Zastosowanie:
 ̶ do materiałów delikatnych jak jedwab i jersey
 ̶ do materiałów, które trudno zamocować w tamborku (skórki, wyroby 

gotowe)

Podczas stosowania flizelin samoprzylepnych, upewnić się, że nie 
ma żadnych zanieczyszczeń na igle, płytce ściegowej lub 
chwytaczu.

Podczas haftu koronkowego, używa się 2 lub więcej warstw hydrofoli 
lub grubszej hydrofolii (podczas haftu bez użycia materiału). Po 
rozpuszczeniu hydrofolii, pozostaje jedynie wzór wykonany z nici.

Stabilizatory rozpuszczalne w wodzie 
Stabilizatory rozpuszczalne w wodzie to głównie hydfofolie, wyglądem 
przypominające folię pakunkową. Rozpuścić folię w ciepłej wodzie po 
zakończeniu haftu. Stosuje się je jako wierzchnią warstwę do materiałów z 
włosem (polar, ręczniki). Zapobiega to przedostawaniu się włosów, pomiędzy 
liniamy haftu lub zagłębieniu się haftu w materiale.
 ⦁ umieścić na prawej stronie materiału
 ⦁ zamocować wraz z innymi warstwami w tamborku
 ⦁ użyć kleju w spreju, jeśli zachodzi taka konieczność
 ⦁ do materiałów z włosem, użyć stosowny stabilizator na lewej stronie
 ⦁ po rozpuszczeniu folii, zostawić na płaskiej powierzchni do wyschnięcia

Zastosowanie:
 ̶ idealne do polarów, ręczników, weluru
 ̶ idealne do materiałów delikatnych (prześwitujących) organtyna, batyst itp.
 ̶ do haftów koronkowych

Materiały termoprzylepne
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Funkcje

Funkcje
Przegląd «Funkcji» - przyciski podczas haftowania

Przycisk «Start/Stop»
Wcisnąć przycisk «Start/Stop» - aby uruchomić 
lub zatrzymać hafciarkę.

Automatyczne nożyczki
Po zakończeniu haftu w danym kolorze, nici górna 
i dolna są automatycznie odcinane.

Pokrętło szerokości i długości ściegu
Pokrętła można stosować w wielu przypadkach: 
do edycji haftu, przemieszczania haftu, zmiany 
rozmiaru, obracania itp. Pojawai się stosowny 
komunikat, gdy pokrętła będą aktywne.

Suwak regulacji prędkości pracy
Prędkość pracy hafciarki można regulować 
suwakiem.
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Przegląd wyświetlacza

1 2

Przegląd wyświetlacza
Wejście do trybu haftowania

Hafciarka komputerowa
Do wyboru wzorów haftu z katalogów «Alfabety», 
«Wzory haftu», oraz «My Designs- własne hafty».

PenDrive USB (akcesoria opcjonalne)
Do wyboru haftów zgromadzonych na PanDrive USB.

Alfabety 
Do wyboru wbudowanych alfabetów.

Wzory haftu
Do wyboru wbudowanych wzorów haftu.

My Designs
Do wyboru własnych haftów, zapisanych w pamięci 
hafciarki.

 ⦁ wcisnąć przycisk «Home» 
 

Tryb haftowania 
 ⦁ dotknąć ikonę «Tryb haftowania» 2
 ► pojawia się ekran «Haftowania»

Tryb szycia
 ⦁ wcisnąć ikonę «Tryb szycia» 1
 ► pojawia się ekran szycia
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Przegląd wyświetlacza

Alfabet hafciarski 
 ⦁ dotknąć ikonę «Alfabet» 

 

 ⦁ wybrać alfabet z dostępnych na ekranie

Powrót do menu wyboru
Ekran powraca do ekranu «Wyboru».

1 Swiss Block
2 Anniversary
3 Drifter
4 Cyrylica

1 2 3 4
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Przegląd wyświetlacza

Wzory haftu BERNINA 

My Design

 ⦁ wybrać odpowiedni katalog

1 Zwierzęta
2 Ozdabianie
3 Kwiaty
4 Koronki
5 Dzieci
6 Quilt
7 Ramki
8 Hafty sezonowe

 ⦁ wybrać wzór haftu

 ⦁ dotknąć ikonę «Wzory haftu»

 ⦁ dotknąć ikonę «My Design»

1

5

2

6

3

7

4

8
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Przegląd wyświetlacza

Wzory haftu zapisane na PenDrive USB (akcesoria opcjonalne)
 ⦁ podłączyć PenDrive do hafciarki
 ⦁ dotknąć ikonę «PenDrive USB» 

 ⦁ wybrać wzór haftu
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Przegląd wyświetlacza

2
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8 9
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1
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1

3

4

Ekran «Edycji»
1 Wybór
2 Edycja
3 Numery kolorów
4 Menu haftowania

Przegląd ekranu «Edycji»
 ⦁ wybrać alfabet lub wzór haftu
 ⦁ dotknąć ikonę «i» 

Wybrane funkcje regulowane za pomocą pokręteł długości i 
szerokości ściegu. 

Funkcje
1 Przesuwanie podglądu haftu na tamborku
2 Powiększanie podglądu
3 Zmniejszanie podglądu
4 Przesuwanie wzoru
5 Odbicia lustrzane (Lewo/Prawo)
6 Skalownie wzoru proporcjonalnie
7 Odbicia lustrzane (Góra/Dół)
8 Obracanie wzoru
9 Kasowanie wzoru

Przemieszczanie haftu na tamborku
Wzór haftu można przesuwać w dowolnym kierunku na 
tamborku, przez dotyk ekranu palcem lub za pomocą 
wskaźnika.

Zwięszanie podglądu
 ⦁ dotknąć ikonę 1-5x
 ► podglad haftu jest zwiększany skokowo

Zmniejszanie podglądu
 ⦁ dotknąć 1-5x
 ► podglad haftu jest zmniejszany skokowo

Informacje
 ⦁ dotknąć przycisk
 ► otwierane jest nowe okno

Back - wstecz
 ⦁ dotknąć przycisk 
 ► maszyna powraca do poprzedniego ekranu
 ► dokonane zmiany są akceptowan 

Zatwierdzanie wyboru
 ⦁ dotknąć przycisk 

Zmiany/Wybór są zatwierdzane.

Opuszczanie ekranu
 ⦁ dotknąć przycisk
 ► ekran jest zamykany
 ► pojawia się poprzednie okno

Funkcje ogólne
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Przegląd wyświetlacza

Przesuwanie wzoru
Wyświetlanie zmian co 1/10 mm.
 ⦁ obracać pokrętłem szerokości ściegu
 ► wzór haftu jest przesuwany na boki (w poziomie)
 ⦁ obracać pokrętłem długości ściegu
 ► wzór haftu jest przesuwany góra-dół (w pionie)
 ⦁ obracać pokrętłem długości i szerokości ściegu
 ► wzór haftu jest przesuwany po skosie (taka sama 

wartość na obu ikonach)
Wzór haftu można również przemieszczać w dowolnym 
kierunku, palcem lub wskaźnikiem na ekranie.

Odbicia lustrzane (Lewo/Prawo)
Wzór haftu jest odbijany w poziomie (Lewo/Prawo).

Proporcjonalna zmiana wielkości haftu
Dokonywane zmiany są oznaczane w %.
 ⦁ obrócić pokrętło szerokości ściegu w prawo
 ► wzór haftu jest zwiększany
 ⦁ obrócić pokrętło szerokości ściegu w lewo
 ► wzór haftu jest zmniejszany

Odbicie lustrzane góra/dół
Wzór haftu jest odbijany w pionie (góra/dół).

Obracanie wzoru
Zmiany są podawe w stopniach (°).
 ⦁ obrócić pokrętłem szerokości ściegu w prawo
 ► wzór jest obracany w prawo
 ⦁ obrócić pokrętłem szerokości ściegu w lewo
 ► wzór jest obracany w lewo
 ⦁ dotknąć ikonę «+90» 1-4x 
 ► wzór jest obbracany w prawo co 90° (0°, 90°, 

180°, 270°, 360°)

Kasowanie wzoru
Aktywny wzór haftu jest kasowany.
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Przegląd wyświetlacza

3

5

7

2

4

6

1

 ⦁ dotknąć ikonę «Rozmiar tamborka»

Funkcje
1 Menu wyboru tamborków
2 Kalibracja modułu haftującego
3 Przesunięcie tamborka do tyłu
4 Sprawdzenie tamborka oraz wielkości haftu
5 Parkowanie modułu haftującego
6 Pozycjonowanie wirtualne
7 Centrowanie wzoru

Menu wyboru tamborków
 ► automat wyświetla optymalny tamborek do 

wybranego wzoru haftu
 ⦁ dotknąć przycisk
 ► pojawia się Ekran wyboru tamborków i dalsze 

funkcje

Przesuwanie tamborka do tyłu
 ► tamborek przesuwa się pionowo w tył

Lepszy dostęp do chwytacza podczas zmiany szpulki.

Parkowanie modułu haftującego
 ⦁ zdjąć tamborek
 ► ramię modułu haftującego przesuwa się w lewą 

strone na pozycję spoczynkową
 ⦁ przełączyć do trybu szycia

Szycie jest możliwe z pozostawieniem podłączonego 
modułu haftującego. 

Kalibracja Modułu haftującego
 ⦁ dotknąć ikonę
 ► moduł jest skalibrowany (odczytać punkty 

referencyjne)
Nie zakładać tamborka!

Sprawdzenie tamborka i obrys wzoru haftu
 ► zamocowany tamborek przesuwa się w pionie 

(góra-dół), aby hafciarka mogła odczytać, jaka 
ramka jest zamocowana

 ► wzór haftu przemieszcza się na tamborku przez 
wskazanie czterech ikon oznaczających narożniki 
haftu

 ⦁ dotknąć ikonę «Back» 2x
 ► pojawia się okno «Edycji»
 ► zamocowany tamborek jest wyświetlany, podobnie 

jak w ikonie «Wybór tamborka» 
 ► jeśli nie zamocowano tamborka, pojawi się 

komunikat o błędzie
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Przegląd wyświetlacza

Środek haftu
Środek wzoru jest wskazywany przez kursor.
Tamborek przesunie się dokładnie nad środek wzoru, 
jeśli aktywowano «Wirtualne pozycjonowanie».

Wirtulane pozycjonowanie
Ikona nie jest aktywna = jeśli wzór nie był przesuwany, 
tamborek się nie przesuwa.
 ⦁ dotknąć przycisk

Jeśli wzór jest przesunięty, tamborek przesuwa się na 
nową pozycję.
Funkcja jest dostępna wyłącznie z założonym 
tamborkiem.
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Przegląd menu haftowania 
 ⦁ wcisnąć przycisk «Menu haftowania»

Dla niektórych funkcji pojawiają się instrukcje użycia pokręteł.

Funkcje
1 Wskaźnik stopki 
2 Program zabezpieczenia
3 Pasek informacji o kolorach
4 Naprężenie nici górnej
5 Wybór
6 Zerwanie nici
7 Edycja
8 Deaktywacja obcinania nici w przeskokach
9 Numery kolorów
10 Haft w jedym/wielu kolorach
11 «Menu haftowania»/przycisk «Start/Stop»

Program zabezpieczeń 
 ⦁ dotknąć przycisk 

 ⦁ dotknąć ikonę «Igła» oraz/lub «Płytka ściegowa»
 ► jeśli ikona «Zabezpieczenia» jest w żółtej ramce, 

poprawna płytka nie jest zamocowana lub wybrana

Wskaźnik stopki
Stopka do haftowania 26 jest wyświetlana jako 
standardowa.
 ⦁ dotknąć przycisk
 ► dalsze stopki, np. 43, są wyświetlane i możliwe 

opcjonalnie do stosowania
 ⦁ zamocować odpowiednią dla danego projektu 

stopkę

Pasek informacji o kolorach
Informacje na temat aktywnego koloru.
 ⦁ dotknąć ikonę strzałek prawo/lewo
 ► obecny kolor jest zmieniany
 ► tamborek przemieszcza się na pierwszy ścieg 

danego koloru
Aktywny kolor można wyhaftować indywidualnie lub w 
innej kolejności.

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



137
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«Menu haftowania»/przycisk «Start/Stop»
Migające symbole oznaczają:

 ► ekran haftowania jest aktywny
 ► hafciarka jest gotowa do pracy

Hafciarkę należy uruchomić przez wciśnięcie przycisku 
«Start/Stop» na obudowie maszyny.

Naprężenie nici górnej
Zmiana górnego naprężenia.

 ► aktualna wartość jest wskazywana w ikonie

Wybór
 ⦁ wybór nowego wzoru
 ⦁ zapisywanie wzoru
 ⦁ kasowanie wzoru

Zerwanie nici
W lewej części ekranu, wzór jest wyświetlany 
normalnie, w prawej części w powiększeniu.

Edycja
Wzór można modyfikować na ekranie.

Deaktywacja obcinania nici podczas przeskoków
Standardowo funkcja jest aktywna (żółta ramka). Nić 
jest automatycznie odcinana podczas przeskoku.
 ⦁ dotknąć przycisk
 ⦁ nici łączące przeskoki muszą być wycinane 

manualnie

Numery kolorów
Wyświetlanie numerów kolorów w hafcie.
 ⦁ dotknąć przycisk
 ► Ekran podający informacje o kolorach jest 

otwierany

Haft w jedym kolorze/w wielku kolorach
Jeśli ikona jest aktwna, cały haft zostanie wykonany w 
jednym kolorze (bez zatrzymywania się).
Jeśli ikona nie jest aktywna, kolory będa wykonywane 
indywidualnie.
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Przegląd wyświetlacza

2

4

5

1

3

Dla niektórych funkcji, pojawia się instrukcja używania pokręteł.

Funkcje
1 Fastrygowanie haftu
2 Kalibrowanie modułu haftującego
3 Przemieszczanie tamborka za pomocą pokręteł
4 Przesuwanie tamborka do tyłu
5 Przesuwanie tamborka

Fastrygowanie haftu
 ⦁ dotknąć przycisk
 ► materiał jest mocowany do flizeliny stębnówką,
 ⦁ dotknąć ikonę ponownie
 ► fastryga jest wykonywana wokół tamborka
 ⦁ dotknąć ikonę ponownie
 ► fastrygowanie jest wyłączane 

Funkcja pozostanie aktywna, nawet po wybraniu 
nowego wzoru. 

Przesuwanie tamborka
Jeśli materiał ma być przełożony w tamborku w celu 
łączenia dużych haftów (napisy, obrusy), tamborek 
należy przesunąć przemieścić na miejsce ostatniego 
ściegu poprzedniej części haftu, za pomocą pokręteł 
szerokości i długości ściegu.

 ► wartość przesunięcia jest widoczna w ikonach

Przesuwanie tamborka do tyłu
 ► tamborek przesuwa się daleko w tył

Lepszy dostęp do zmiany nici w bębenku. 

Przesuwanie tamborka
 ► tamborek przesuwa się na środek
 ⦁ dotknąć 
 ⦁ wcisnąć przycisk «Start/Stop»
 ► tamborek przesuwa się do poprzedniej pozycji

Kalibracja modułu haftującego
 ⦁ dotknąć ikonę
 ► moduł jest kalibrowany (odczytać punkty 

referencyjne)
Nie może być założony tamborek!

 ⦁ wcisnąć przycisk «Menu haftowania»
 ⦁ dotknąć ikonę «Rozmiar tamborka»
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Przegląd wyświetlacza

3

2

1

 ⦁ wcisnąć przycisk «Wybór»

Funkcje
1 Nowy wzór
2 Zapis haftu
3 Kasowanie wzoru

Nowy haft
 ► otwierany jest ekran wyboru rodzajów haftu 

(Alfabety, Wzory, My Designs)
 ⦁ wybrać wzór haftu

Zapis haftu
 ► the «Save»-display is opened

Kasowanie wzoru
 ► otwierany jest ekran zapisywania wzoru

Przegląd Menu wyboru
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Przegląd wyświetlacza

Zmiana producenta nici
 ► otwierany jest ekran wyboru marki nici

 ⦁ wcisnąć przycisk «Numer koloru»

Przegląd ekranu kolorów
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Wzory haftu

1 2

Wzory haftu
Wybór wzoru haftu 

Hafty można wybierać z wbudowanych katalogów «Alfabety», «Wzory haftu» 
oraz «My Designs».

Wybór alfabetu
 ⦁ dotknąć ikonę «Alfabet»
 ► na ekranie można wybrać rodzaj alfabetu
 ⦁ dotknąć ikonę wybranego «Alfabetu»

Jeśli napis nie mieści się na tamborku, można go obrócić o 90°. W 
ten sposób powstanie więcej miejsca na napis.
Jeśli napis nadal nie mieści się w tamborku, należy zmniejszyć 
rozmiar napisu.

Alfabety

Wpisywanie/poprawianie napisów
 ► na ekranie pojawia się klawiatura do wpisywania napisów
 ⦁ ikona «ABC» (duże znaki) jest aktywowana automatycznie
 ⦁ wpisać napis

Spacja znajduje się poniżej liter.
 ► litery pojawiają się na pasku napisów 1
 ⦁ zatwierdzić przyciskiem

Usuwanie napisu
 ⦁ dotknąć pasek napisów 1 
 ► cały wpisany tekst jest usuwany

Poprawa
 ⦁ dotknąć ikonę 2
 ► wpisany tekst jest usuwany od prawej do lewej

3 «ABC» wszystkie litery jako duże znaki (standard)
4 «abc» wszystkie litery jako małe znaki
5 «1,2,3» cyfry i znaki matematyczne
6 «Ä À Á», «ä à á» oraz «@ #» duże i małe znaki specjalne

3 4 6 5
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Wzory haftu

Dostępne Hafty, można wyhaftować w postaci zapisanej w hafciarce lub można 
je zmieniać i łączyć z innymi funkcjami i haftami.

 ⦁ dotknąć ikonę «My Design»

Przegląd haftu
 ⦁ wybrać wzór haftu za pomocą ikon «0-9»

My Designs

Hafty BERNINA, można wyhaftować w postaci zapisanej w hafciarce lub 
można je zmieniać i łączyć z innymi funkcjami i haftami.

Hafty BERNINA 

Przegląd haftów
Hafty są zgrupowane tematycznie w poszczególnych folderach.
 ⦁ wybrać katalog
 ⦁ wybrać wzór haftu

 ⦁ dotknąć ikonę «Wzór haftu»
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Wzory haftu w kombinacji lub w połączeniu z funkcjami
Aby aktywować funkcje, dotknąć odpowiednią ikonę i dokonać zmiany za 
pomocą pokręteł długości i szerokości ściegu.

 ⦁ obrócić pokrętłem szerokości ściegu
 ► wzór jest przesuwany na boki
 ⦁ obrócić pokrętłem długości ściegu
 ► wzór jest przesuwany góra-dół
 ► zmiany są wyświetlane w ikonie co 1/10 mm
 ⦁ obrócić pokrętłem długości i szerokości ściegu
 ► jeśli na obu ikonać ustawimy tą samą wartość, wzór zostanie 

przemieszczony po przekątnej
 ⦁ dotknąć ikonę w żółtej ramce lub ikonę «Środek»
 ► wzór zostanie przemieszczony na środek tamborka

 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Przesuwanie wzoru»

 ⦁ obrócić pokrętłem szerokości ściegu w prawo
 ► wzór jest zwiększany
 ⦁ obrócić pokrętłem szerokości ściegu w lewo
 ► wzór jest zmniejszany
 ► zmiany są wyświetlane w ikonie w (%) 
 ⦁ dotknąć ikonę z żółtą ramką
 ► wielkość haftu jest przywracana do standardowej

 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Proporcjonalne zwiekszanie/zmniejszanie»

Przesuwanie haftu

Proporcjonalne powiększanie/zmniejszanie haftu

 ⦁ obrócić pokrętłem szerokości ściegu w prawo
 ► haft jest obracany w prawo
 ⦁ obrócić pokrętłem szerokości ściegu w lewo
 ► haft jest obracany w lewo
 ► wartość obrotu jest wskazywany w ikonie w stopniach (°)
 ⦁ dotknąć ikonę z żółtą ramką
 ► haft jest przywracany do ustawień wyjściowych (0°/360°)
 ⦁ dotknąć ikonę «+90» 1-4x 
 ► haft jest obracany co 90° (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)

 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Obracanie wzoru»

Obracanie wzoru 
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Wzory haftu

1

 ⦁ dotknąć ikonę «Odbicia lustrzane prawo/lewo»
 ► wzór haftu zostanie odbity w poziomie
 ⦁ dotknąć ikonę «Odbicia lustrzane góra/dół»
 ► wzór haftu zostanie odbity w pionie

 ⦁ dotknąć ikonę «i» 

Odbicia lustrzane 

 ► środek haftu jest pokazywany na ekranie 1 
 ► tamborek jest przesuwany na środek wzoru, gdy funkcja  «Wirtualne 

pozycjonowanie» 2 jest aktywne
 ⦁ dotknąć ikonę ponownie
 ► pierwszy ścieg haftu jest pokazywany na ekranie

 ⦁ dotknąć ikonę «Wybór tamborka»
 ⦁ dotknąć ikonę «Środek wzoru»

Środek wzoru 

2
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1

Dla najlepszej jakości haftu stosować najmniejszy tamborek, na którym haft się 
zmieści.
 ⦁ wybrać rozmiar tamborka
 ► wybrany tamborek jest podświetlany na biało
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ► ekran jest zamykany
 ► wzór pojawia się na wybranym tamborku

 ⦁ wybrać ikonę «Wybór tamborka»

Wybór tamborka

Za pomocą wskaźnika, można wybrać bezpośrednio, dowolne miejsce haftu.
 ⦁ wybrać wzór i poddać go edycji
 ⦁ zamocować odpowiedni tamborek

Ikona «Środek wzoru» musi być deaktywowana, aby skorzystać z funkcji.
 ⦁ sprawdzić położenie haftu na tamborku, za pomocą wzkaźnika
 ⦁ wybrać dowolne miejsce haftu za pomocą wskaźnika
 ► kursor (oznaczające pozycję igły) przemieszcza się na wybrane miejsce
 ► jeśli ikona «Wirtualne pozycjonowanie» 1 jest aktywna (w zółtej ramce), 

tamborek przesuwa się na miejsce, gdzie igła wskazuje wybrane pole

Dokładne sprawdzenie rozmieszczenia haftu

Jeśli zostanie zerwana nitka, można dotknąć wskaźnikiem na 
ekranie, miejsce gdzie haft został przerwany. Tamborek zostanie 
przesunięty w ten obszar.

Funkcja «Check» odczytuje rozmiar zamocowanego tamborka oraz wielkość
pola haftu:
 ⦁ wybrać cztery narożniki za pomocą ikon strzałek 
 ⦁ dotknąć ikonę «Środek wzoru» 
 ► igła przemieszcza się nad środek wzoru
 ⦁ dotknąć ikonę «Back» 
 ► ekran jest zamykany 
 ► jeśli nie był zamocowany tamborek lub tamborek był zbyt mały, pojawi sie 

komunikat o błędzie

 ⦁ dotknąć ikonę «Wybór tamborka»
 ⦁ dotknąć ikonę «Check» 
 ► rozmiar tamborka jest odczytany = tamborek się przesuwa

Sprawdzanie rozmiaru tamborka
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Wzory haftu

 ⦁ dotknąć ikonę «i»

Wysykość i szerokość haftu są podawane w milimetrach (mm). Czas 
haftowania jest podawany w minutach.

Wielkość haftu i czas haftowania

 ► podgląd jest zwiększany skokowo

 ⦁ dotknąć ikonę «i»
 ⦁ dotknąć ikonę «Zoom+» 1-5x 

Zoom - zmiana parametru zbliżenia

 ⦁ dotknąć ikonę «Zoom-» 1-5x
 ► podgląd jest zmniejszany skokowo

Ikona nieaktywna:
 ⦁ wzór można przemieszczać na dowolną pozycję w tamborku, 

bezpośrednio na ekranie, za pomocą wskaźnika lub palcem
Ikona aktywna (w żółtej ramce):
 ⦁ wzór można przemieszczać na dowolną pozycję łącznie z tamborkiem, 

bezpośrednio na ekranie, za pomocą wskaźnika lub palcem
 ► pozycja haftu nie jest zmieniana

Przesuwanie wzoru
 ⦁ dotknąć ikonę «Przesuwanie»
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Zmiana marki nici

Zmiana kolorów haftu 
 ⦁ dotknąć ikonę «Numer koloru» na ekranie
 ⦁ przewijać ikonami strzałek, jeśli potrzeba, aż pojawi się kolor do zmiany
 ⦁ wybrać kolor do zmiany (np. 1) 

 ⦁ dotknąć ikonę «Kolor nici»
 ⦁ przewijać za pomocą ikon strzałek w lewo lub prawo, aż pojawi się wybrana 

marka nici
 ⦁ dotknąć ikonę «Marka nici»
 ► marka nici na ekranie zmienia się i pojawiają się nowe informacje o 

detalach
 ⦁ dotknąć ikonę «Back» 
 ► zmienione informacje o kolorach są wyświetlane

Kolory haftu

 ⦁ dotknąć ikonę «Kolor nici»
 ⦁ przewijać ikonami strzałek, aż pojawi się potrzebny kolor
 ⦁ wybrać kolor lub
 ⦁ dotknąć ikonę «0-9» i
 ⦁ wpisać numer koloru z klawiatury
 ⦁ dotknąć biały X aby zamknąć okno 0-9 i potwierdzić zaznaczony kolor
 ⦁ wybrać ikonę koloru
 ► nowy kolor jest wybrany
 ► pojawia się zmieniony kolor

Do haftu można wybrać różnych producentów nici.
 ⦁ przewinąć na wybraną markę nici
 ⦁ nie dotykać ikony 
 ⦁ przewinąć na wybrany kolor
 ⦁ dotknąć ikonę
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Haftowanie wzorów w jednym kolorze 

Fastygowanie haftu

 ⦁ wcisnąć przycisk «Menu haftowania»
 ⦁ dotknąć ikonę «Wzór w jednym/wielu kolorach»
 ► funkcja jest aktywowana
 ► hafciarka wykonuje cały haft, w jedym kolorze, bez zatrzymywania na 

zmianę koloru

 ⦁ wcisnąć przycisk «Menu haftowania»
 ⦁ dotknąć ikonę «Wybór tamborka»
 ⦁ dotknąć ikonę «Fastrygowanie»

Wzór haftu jest wzmacniany wokół ściegiem prostym.
Służy to do wzmacniania projektu poprzez połączenie materiału ze 
stabilizatorem.

Fastrygowanie jest wykonywane wokół tamborka.

Deaktywacja fastrygowania
 ⦁ dotknąć ikonę again
 ► Funkcja fastrygowania jest wyłączana

Funkcja pozostaje aktywna nawet po wybraniu nowego haftu.

 ⦁ dotknąć ikonę «Fastrygowanie» ponownie
 ► symbol się zmienia
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1

Zapisywanie wzorów haftu

 ⦁ dotknąć ikonę «Wyboru»
 ⦁ dotknąć ikonę «Save»- zapisz 1

Wzory haftu z hafciarki, kart pamięci lub stworzone w programie do 
projektowania haftu, można zmieniać lub łączyć a następnie zapisywać.
Wzory haftu można zapisywać w pamięci hafciarki lub na Pendrive USB.

Zapisane wzory haftu, które mają zmienioną wielkość, nie moga być 
otworzone z pierwotną wielkością. Wielkość jest wyświetlana jako 
100%, dokonane wcześniej zmiany nie są widoczne.

Pamięć hafciarki
 ⦁ wybrać wzór haftu
 ⦁ zmienić haft

Wzór haftu do zapisania jest pokazywany w żółtej ramce.
 ► Ikona «Hafciarka» jest aktywna
 ► Folder «My Designs» jest otwierany automatycznie
 ► pamięć hafciarki (wolna pamięć) jest wyświetlana w procentach (%) na 

zielonym pasku
 ⦁ wybrać wzór haftu do zapisania 
 ► wzory haftu są zapisywane w kolejności numerycznej w katalogu «My 

Designs»
 ► pojawia się ponownie ekran «Edycji»
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Pendrive
Wzór haftu do zapisania pojawia się w żółtej ramce.
 ⦁ włożyć pendrive do portu maszyny
 ⦁ dotknąć ikonę «USB-Stick» = PenDrive
 ► pamięć pendrive (wolna pamięć) jest wyświetlana w procentach (%) na 

zielonym pasku
 ⦁ wybrać wzór haftu do zapisania
 ► haft jest zapisywany na pendrive

Pamięci USB są dostępne jako akcesoria opcjonalne u Dystrybutora 
BERNINA.
Pamięci USB innych producentów, mogą nie działąć poprawnie z 
hafciarkami BERNINA, zwłaszcza w przypadku pamięci o dużej 
pojemności.
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Przegląd wzorów
Wzory haftu zapisane w pamięci USB można bezpośrednio nadpisywać innymi 
wzorami.
 ⦁ wybrać wzór haftu

 ⦁ zamocować pamięć USB w porcie hafciarki
 ⦁ dotknąć ikonę «Wyboru»
 ⦁ dotknąć ikonę «Save»

Wzór haftu do zapisania jest wyświetlony w żółtej ramce.
 ⦁ dotknąć ikonę «Hafciarka» lub «Pendrive USB»
 ⦁ wybrać wzór haftu do nadpisania

 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 
 ► wzór jest zapisywany na pozycji poprzedniego haftu
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1

Kasowanie pojedynczych, zapisanych haftów
 ⦁ zamocować Pendrive w hafciarce
 ⦁ dotknąć ikonę «Pamięć USB» lub
 ⦁ dotknąć ikonę «Hafciarka» lub
 ⦁ dotknąć ikonę «My Design»

 ⦁ dotknąć ikonę «Delete» 1 

 ⦁ wybrać wzór do usunięcia

 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 
 ► wzór jest usuwany

Anulowanie usuwania
 ⦁ dotknąć 
 ► usuwanie wzoru jest anulowane, pojawia się poprzedni ekran
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Usuwanie wszystkich zapisanych wzorów 

 ⦁ wcisnąć przycisk «Setup»
 ⦁ dotknąć ikonę «Ustawienia fabryczne»

 ⦁ dotknąć ikonę «Kasowanie informacji użytkownika»

 ⦁ zatwierdzić przyciskiem 
 ► dane są usuwane

Anulowanie usuwania
 ⦁ dotknąć 
 ► usuwanie jest anulowane, pojawia się poprzedni ekran

W trybie haftowania są dostępne dwie opcje:
1 My Designs
2 Pamięć USB (pendrive musi być zamocowany w maszynie)
 ⦁ dotknąć odpowiedni przycisk, w zależności która pamięć ma być 

wyczyszczona

Istnieje możliwość usunięcia całej zawartości katalogu «My Designs» lub 
pamięci Pendrive USB, w jednym cyklu.

1

2
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Rozpoczynanie haftowania
Wybór tamborka

 ⦁ wybrać wzór
 ► wzór haftu jest wyświetlany na optymalnym tamborku (najmniejszym 

możliwym)
 ► ikona «Wybór tamborka» wyświetla zalecany tamborek

 ⦁ zamocować rekomendowany tamborek

Mocowanie tamborka
 ⦁ podnieść igłę i stopkę 
 ⦁ wsunąć tamborek pod stopkę, prawą stoną materiału do góry, zamocować 

tamborek na uchwycie z lewej strony

Mocowanie tamborka na ramieniu modułu haftującego
 ⦁ wsunąć tamborek pod stopkę hafciarki 
 ⦁ ścisnąć uchyty tamborka do siebie
 ⦁ nasunąć uchwyt tamborka nad metalowy uchwyt ramienia modułu 

haftującego
 ⦁ wcisnąć tamborek w dół, aż zaskoczy
 ⦁ zwolnić uchwyty tamborka

Zdejmowanie tamborka
 ⦁ ścisnąć uchyty tamborka do siebie
 ⦁ podnieść tamborek do góry i wyciągnąć do siebie

 ⦁ dotknąć ikonę «Menu haftowania» lub przycisk «Start/Stop» na obudowie 
maszyny

 ► tamborek porusza się
 ► rozmiar tamborka jest odczytywany

Po wciśnięciu przycisku «Manu haftowania», dokonane zmiany nie 
będą dalej widoczne po ponownym wejściu do «Menu Edycji». Ikona 
«Informacji» zmienia kolor na niebieski, ikony tracą żółtą ramkę a 
ustawienia pokazują wartość 100%.

Proces kalibrowania tamborka opisano na stronie 47.
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 ► otwierane jest menu haftowania
 ► wzór haftu jest gotowy do wykonania

 ⦁ wcisnąć przycisk «Start/Stop» na obudowie maszyny, aż hafciarka zostanie 
uruchomiona

 ► hafciarka wykonuje około 7 ściegów a następnie zatrzymuje się 
automatycznie

 ► ekran podpowiada, że należy odciąć nadmiar nici znajdujący się na 
początku haftu

 ⦁ podnieść stopkę
 ⦁ odciąć nadmiar nici przez pierwszym ściegiem haftu
 ⦁ opuścić stopkę 
 ⦁ wcisnąć przycisk «Start/Stop» na obudowie maszyny, aby kontynuować 

haftowanie

Przerwanie haftowania
 ⦁ wcisnąć przycisk «Start/Stop» na obudowie maszyny
 ► hafciarka zatrzymuje się

Haftowanie danego koloru haftu
 ⦁ wcisnąć przycisk «Start/Stop» na obudowie maszyny
 ► hafciarka wykonuje całą sekcję zaprojektowaną w aktywnym kolorze
 ► hafciarka zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu koloru
 ► obie nici są automatycznie odcinane

Zmiana koloru
 ► hafciarka automatycznie przełącza się na kolejny kolor
 ⦁ nawlec nitkę z kolejnym kolorem haftu
 ⦁ haftować nowym kolorem

Menu haftowania

Haftowanie za pomocą przycisku «Start/Stop» na obudowanie maszyny

Ekran haftowania
 ► po rozpoczęciu haftowania, pojawia się ekran haftowania
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Wzory haftu

Podczas haftowania z użyciem rozrusznika nożnego, rozrusznik musi być 
wciśnięty.
 ⦁ nacisnąć na rozrusznik nożny
 ► hafciarka wykonuje około 7 ściegów a następnie zatrzymuje się 

automatycznie
 ► ekran podpowiada, że należy odciąć nadmiar nici przed pierwszym 

ściegiem haftu
 ⦁ zwolnić rozrusznik nożny
 ⦁ podnieść stopkę
 ⦁ odciąć nadmiar nici na początku haftu
 ⦁ opuścić stopkę
 ⦁ nacisnąć na rozrusznik nożny, aby kontynuować haftowanie

Przerwanie haftowania podczas pracy rozrusznikiem nożnym
 ⦁ zwolnić rozrusznik nożny
 ► maszyna automatycznie zatrzymuje się

Wykonywanie haftu w danym kolorze
 ⦁ nacisnąć na rozrusznik nożny
 ► hafciarka wykonuje haft całej sekcji w danym kolorze
 ► hafciarka zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu całej sekcji koloru
 ► obie nici są odcinane automatycznie

Zmiana koloru
 ► hafciarka przełącza się automatycznie na następny kolor
 ⦁ zmienić szpulę z górną nicią na odpowiedni, następny kolor
 ⦁ wykonać haft w następnym kolorze

Haftowanie z użyciem rozrusznika nożnego

Ekran haftowania
 ► po rozpoczęciu haftowania, pojawia się ekran haftowania

Haftowanie za pomocą rozrusznika nożnego jest zalecane dla 
krótkich elementów haftu.

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



157

Wzory haftu

Górna lub dolna nić mogą czasami skończyć się lub zerwać podczas 
haftowania. Jeśli to nastąpi, hafciarka zatrzymuje się automatycznie, dzięki 
wbudowanym czujnikom o ile są one aktywne w menu ustawień.

Zerwanie nici podczs haftowania

 ► hafciarka zatrzymuje się automatycznie
 ► wyświetlana jest animacja
 ⦁ sprawdzić górną nić 
 ⦁ nawlec igłę
 ⦁ sprawdzić dolną nić 
 ⦁ uzupełnić i nawlec bębenek

Zerwanie górnej lub dolnej nici 

 ⦁ dotknąć ikonę «Zerwanie nici»

Sekwencja haftowania w przypadku zerwania nici

W lewej części ekranu, haft jest widoczny w naturalnej wielkości. W prawej 
części ekranu, haft jest widoczny w powiększeniu. W ten sposób łatwiej jest 
sprawdzić sekwencję haftowania.

 ► pojawia się informacja o możliwości skorzystania z pokręteł długości i 
szerokości ściegu

 ⦁ obracać pokrętłami w prawo lub w lewo
 ► tamborek przesuwa się przez sekwencję haftu do przodu lub wstecz
 ⦁ obracać pokrętłem szerokości ściegu wolno
 ► tamborek przesuwa się ścieg po ściegu
 ⦁ obracać pokrętłem długości ściegu wolno
 ► tamborek przemieszcza się w dużych skokach
 ► liczba w ikonie z żółtą ramką wskazuje aktualne położenie w hafcie, za 

pomocą ilości ściegów
 ⦁ za pomocą ikony «0-9» można bardziej precyzyjnie podać potrzebne 

ustawienie
 ⦁ cofnąć wykonywanie haftu wstecz tak daleko, aby pokryć kilka ostatnio 

wykonanych ściegów, przed zerwniem nici

Powrót do oryginalnego położenia
 ⦁ dotknąć ikonę «Back»
 ► ekran jest zamykany

Wznawianie haftowania
 ⦁ wcisnąć przycisk «Start/Stop» lub na rozrusznik nożny
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Czyszczenie

Czyszczenie

Czyszczenie ekranu maszyny
Czyścić miękką, wilgotną ściereczką.

Okolica ząbków transportu
Wyczyścić maszynę po każdym użyciu - usunąć wszelkie resztki z okolic 
chwytacza i ząbków transportu.
 ⦁ wyłączyć maszynę - wyłącznik w pozycji «0» (off)
 ⦁ odłączyć przewód zasilania z gniazda
 ⦁ usunąć stopkę i igłę
 ⦁ otworzyć pokrywę chwytacza
 ⦁ wcisnąć na płytkę ściegową w dół w prawym, tylnym rogu, aż płytka 

odskoczy
 ⦁ usunąć płytkę ściegową
 ⦁ wyczyścić mechanizm pędzelkiem
 ⦁ założyć płytkę ściegową

Oliwienie
 ⦁ wyłączyć maszynę - wyłącznik w pozycji «0» (off)
 ⦁ odłączyć przewód zasilania z gniazda
 ⦁ wycisnąć 1 lub 2 krople oliwy wazelinowej na bieżnię chwytacza
 ⦁ przestawić przełącznik zasilania na pozycję «I» (on)
 ⦁ uruchomić maszynę na krótki czas (bez nici) lub na zbędnym fragmencie 

materiału
 ► pozwolić maszynie wytrzeć nadmiar oleju

UWAGA! 
Odłączyć wtyczkę zasilającą przed czyszczeniem lub 
oliwieniem!
Nigdy nie stosować alkoholu, benzyny, spirytusu lub innych 
rozpuszczalników do czyszczenia maszyny!

Czyszczenie chwytacza
 ⦁ wyłączyć maszynę - wyłącznik w pozycji «0» (off)
 ⦁ odłączyć przewód zasilania z gniazda
 ⦁ wyjąć bębenek
 ⦁ wyczyścić bieżnię chwytacza za pomocą pędzelka, nie stosować ostrych 

narzedzi do czyszczenia
 ⦁ włożyć bębenek
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Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów
W większości problemów, rozwiązania znajdują poniżej.

Sprawdzić czy:
 ⦁ górna nić jest prawidłowo nawleczona
 ⦁ igła jest poprawnie zamocowana
 ⦁ rozmiar igły jest właściwy - sprawdzić dobór igła/nitka na stronie 15
 ⦁ ostrze igły nie jest zużyte lub uszkodzone
 ⦁ maszyna jest czysta - usunąć resztki materiałów i nici
 ⦁ bieżnia chwytacza jest czysta
 ⦁ resztki nici nie znajdują się w naprężaczu lub pod sprężynką bębenka

Nierówne formo-
wanie się ściegów

 ̶ Nić górna jest naprężona za mocno/
luźno

 ̶ Igła krzywa lub tępa
 ̶ Niskiej jakości igła
 ̶ Niskiej jakości nić
 ̶ Zła kombinacja igła/nitka
 ̶ Złe nawleczenie

 ⦁ zmniejszyć/zwiększyć naprężenie górnej nici 

 ⦁ użyć nową igłę zalecaną przez BERNINA
 ⦁ użyć nową igłę zalecaną przez BERNINA
 ⦁ używać wysokiej jakości nici (Isacord, Mettler, Gütermann itp.)
 ⦁ dobrać odpowienią igłę do grubości nici
 ⦁ sprawdzić górną i dolną nitkę

Przepuszczenie 
ściegów 

 ̶ Zły system igieł
 ̶ Igła krzywa lub tępa
 ̶ Niskiej jakości igła
 ̶ Igła źle założona
 ̶ Niewłaściwe ostrze igły

 ⦁ stosować system igieł 130/705H
 ⦁ użyć nową igłę zalecaną przez BERNINA
 ⦁ użyć nową igłę zalecaną przez BERNINA
 ⦁ wsunąć igłę maksymalnie do góry
 ⦁ dopasować ostrze igły do tekstury materiału

Nić jest przytrzy-
mywana w okolicy 
podciągacza

 ̶ Zrywanie górnej nici Jeśli nić zostanie zerwana a część nici zostanie w okolicach 
podciągacza, postępować następująco:
 ⦁ Wyłączyć zasilanie - ustawić wyłącznik w 

pozycji «0» (off)
 ⦁ usunąć śrubę 1 znajdującą się z lewej strony obudowy 

oświetlenia, za pomocą klucza Torx
 ⦁ przesunąć obudowę oświetlenia w lewo a następnie w górę, 

zdejmując ją
 ⦁ usunąć resztki nici
 ⦁ założyć obudowę i dokręcić śrubę

Brzydkie ściegi

Zrywanie górnej 
nici

Zrywanie dolnej 
nici

Łamanie igieł

 ̶ Pozostałości nici w górnym naprężaczu

 ̶ Złe nawleczenie
 ̶ Resztki nici pod sprężynką bębenka

 ̶ Górne naprężenie zbyt wysokie
 ̶ Złe nawleczenie
 ̶ Nić złej jakości lub zbyt stara
 ̶ Uszkodzona płytka ściegowa lub 

chwytacz

 ̶ Za duże dolne naprężenie
 ̶ Uszkodzony otwór w płytce ściegowej
 ̶ Igła krzywa lub tępa

 ̶ Igła źle założona
 ̶ Materiał był ciągnięty
 ̶ Materiał był popychany (dotyczy 

cięższych materiałów)  

 ̶ Niskiej jakości nici, źle nawinięte lub z 
supełkami

 ⦁ złożyć na pół fragment lekkiego materiału i przesuwać 
złożoną krawędź (nie surowe brzegi) pomiędzy talerzykami 
naprężacza, do przodu i do tyłu, aby wyczyścić prawą i lewą 
stronę naprężacza

 ⦁ sprawdzić górną i dolną nitkę
 ⦁ ostrożnie usunąć pozostałości nici zgromadzone pod 

sprężynką

 ⦁ zmniejszyć naprężenie górnej nici
 ⦁ sprawdzić prowadzenie górnej nici
 ⦁ używać wysokiej jakości nici (Isacord, Mettler, Gütermann itp.)
 ⦁ dostarczyć maszynę do Dystrybutora BERNINA

 ⦁ zwiększyć naprężenie górnej nici
 ⦁ dostarczyć maszynę do Dystrybutora BERNINA
 ⦁ użyć nowej igły

 ⦁ dokręcić śrubę docisku igły
 ⦁ nie ciągnąć materiału podczas szycia
 ⦁ użyć stopki stosownej do grubego materiału (np. stopkę do 

jeansu Nr 8) używać narzędzia kompensacji wysokości podczas 
szycia przez grube szwy

 ⦁ używać wysokiej jakości nici (Isacord, Mettler, Gütermann itp.)

Błąd  Przyczyna  Rozwiązanie

1
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Rozwiązywanie problemów

Błąd  Przyczyna  Rozwiązanie

Ogólne   Naprawa  Komunikat
Wyjaśnienie  

Maszyna/
Hafciarka

Czujnik dolnej nici 
nie reaguje

Czujnik górnej 
nici nie reaguje

Błąd aktualizacji

 ̶ Maszyna się nie włącza lub szyje wolno 
 

 ̶ Wyłączyć zasilanie - ustawić wyłącznik w 
pozycji «0» (off)

 ̶ Czujnik wyłączony w programie 
ustawień 

 ̶ Czujnik wyłączony w programie 
ustawień 

 ̶ Nie rozpoznano pamięci USB
 ̶ Update zablokowany (na ekranie 

widoczna klepsydra) 
 ̶ Oprogramowanie Update nie zostało 

zidentyfikowane

 ⦁ ustawić prędkość pracy
 ⦁ umieścić maszynę  w ciepłym pomieszczeniu na godzinę przed 

rozpoczęciem pracy
 ⦁ przestawić przełącznik zasilania na «I» (on)
 ⦁ dostarczyć maszynę do Dystrybutora BERNINA

 ⦁ aktywować czujnik w programie ustawień

 ⦁ aktywować czujnik w programie ustawień

 ⦁ użyć pamięć USB BERNINA
 ⦁ usunąć pamięć z portu maszyny, wyłaczyć ją i włączyć 

ponownie. Kontynuować update zgodnie z komunikatami
 ⦁ nie zapisywać plików update w folderze 
 ⦁ rozpakować dane update

Błędna kalibracja 
ekranu

 ̶ Błędna kalibracja ekranu
 ̶ Aktywna funkcja ECO

 ⦁ dokonać kalibrację ekranu w programie ustawień
 ⦁ wyłączyć funkcję ECO

Czujnik górnej 
nici reaguje

 ̶ Dolna nić zerwana/brak nici
 ̶ Szpulka założona odwrotnie
 ̶ Brak podkadki sprężynującej w 

bębenku

 ⦁ nawinąć poprawnie szpulkę
 ⦁ zamocować odpowednio szpulkę
 ⦁ umieścić podkładkę sprężynującą w bębenku

Ekran nie reaguje  ̶ Błędne ustawienia w programie 
zabezzpieczeń

 ⦁ wyłączyć ustawienia 

Oświetlenie LED nie 
włącza się

 ̶ oświetlenie LED uszkodzone
 ̶ oświetlenie wyłączone w programie 

ustawień 

 ⦁ oddać urządzenie na przegląd do serwisu BERNINA 
 ⦁ aktywować oświetlenie w programie ustawień

Maszyna/hafciarka  ̶ Kasowanie lub nadpisywanie danych, 
np. katalogów

 ̶ Nie rozpoznano ściegu z wpisanej 
numeracji

 ̶ Nie można wybrać ściegu w trybie 
kombinacji

 ̶ Podnieść stopkę 

 ⦁ zatwierdzić symbolem  lub anulować 

 ⦁ sprawdzić wpisany numer i wpisać poprawny numer

 ⦁ wybrać inny ścieg

 ⦁ stopka podniesiona
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Rozwiązywanie problemów

Ogólne    Naprawa  Komunikat
Wyjaśnienie  

 ̶ Opuścić stopkę  ⦁ opuszczona stopka

 ̶ Wybrano niewłaściwą igłę lub płytkę 
ściegową

 ̶ Igła nie jest w najwyższej pozycji

 ̶ Główny silnik nie pracuje

 ̶ Mocowanie modułu haftującego

 ̶ Pozycja igły nie koresponduje ze 
środkiem tamborka

 ⦁ sprawdzić ustawienia w programie zabezpieczeń

 ⦁ obrócić kołem zamachowym

 ⦁ sprawdzić chwytacz. Usunąć ewentualne zanieczyszczenia i 
resztki z chwytacza i jego okolic.

 ⦁ umieścić poprawnie moduł za maszyną. Podłączyć przewód 
modułu do maszyny

 ⦁ animacja wskzauje, że program haftowania został wczytany

 ⦁ dokonać regulacji, zgodnie z instrukcją na stronie 47

 ̶ Opuścić ząbki  ⦁ wcisnąć przycisk opuszczania «Zabki transportu». Ząbki są 
opuszczane

 ̶ Koniec górnej nici

 ̶ Czujnik dolnej nici reaguje

 ⦁ założyć nową szpulkę nici i nawlec maszynę

 ⦁ sprawdzić stan dolnej nici i nawinąć nową jesli potrzeba
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 ̶ Nie założono tamborka

 ̶ Założono tamborek 

 ⦁ założyć tamborek

 ⦁ usunąć tamborek

 ̶ Tamborek Mega w dół

 ̶ Wzór haftu częściowo poza 
tamborkiem

 ̶ Wzór haftu zbyt duży

 ̶ Za mało miejsca w pamięci USB

 ̶ Brak danych osobistych w pamięci 
USB 

 ̶ Podczas wykonywania aktualizacji, 
dane osobiste nie zostały zapisane w 
pamięci USB 

 ⦁ przesunąć tamborek Mega na dolną pozycję (3)

 ⦁ na nowo umiejscowić haft. Wybrać miejsce, gdzie haft 
zmieści się w tamborku

 ⦁ zmniejszyć rozmiar haftu lub użyć większy tamborek. Wybrać 
miejsce, gdzie haft zmieści się w tamborku

 ⦁ usunąć dane z pamięci USB

 ⦁ sprawdzić, czy pamięć USB podłączono prawidłowo. 
Wyłączyć i włączyć maszynę

 ⦁ oprogramowanie zostało pomyślnie zaktualizowane. Danych 
osobistych nie udało się odczytać

 ̶ Tamborek Mega na środek  ⦁ przesunąć tamborek Mega na środkową pozycję (2)

 ̶ Przesunąć tamborek Mega w górę  ⦁ przesunąć tamborek Mega na górną pozycję (1)

Ogólne   Naprawa  Komunikat
Wyjaśnienie  
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 ̶ Pamięć USB nie jest podłączona do 
maszyny

 ̶ W pamięci USB nie ma nowej wersji 
oprogramowania

 ⦁ zamocować pamięć USB w maszynie i nie wyjmować jej do 
zakończenia procesu aktualizacji

 ⦁ zapisać w pamięci USB nową wersję oprogramowania i 
rozpocząć update od nowa

 ̶ Update zakończony pomyślnie

 ̶ Maszyna powinna zostać 
wyczyszczona/naoliwiona

 ̶ Nadszedł czas na okresowy przegląd. 
Prosimy o kontakt z serwisem 
BERNINA

 ⦁ maszyna posiada najnowszą wersję oprogramowania

 ⦁ informacja pojawia się po wykonaniu 180,000 ściegów. Po 
wykonaniu konserwacji, usunąć komunikat, wciskając: . 
Komunikat można usunąć czasowo, wciskając:  , ale pojawi 
się ponownie po ponownym uruchomieniu maszyny. Po 
wybraniu przycisku «ESC» trzeci raz, informacja nie będzie 
się pojawiać do czasu osiągnięcia kolejnych 180,000  
ściegów

 ⦁ Prosimy o kontakt z serwisem BERNINA. Komunikat pojawia 
się po wykonaniu 2,000,000 ściegów. Po zakończeniu 
przeglądu, licznik zostanie zresetowany do «0» (zero) a 
komunikat znika. Komunikat można czasowo usunąć 
wciskając  «ESC» ale pojawi się ponownie po ponownym 
uruchomieniu maszyny. Po wybraniu przycisku   informacja 
nie będzie się pojawiać do czasu osiągnięcia 4,000,000 
ściegów (łącznie). Regularne wykonywanie przeglądów, 
pozwala przedłużyć żywotność urządzenia. Brak 
dokonywania przeglądów może spowodować skrócenie 
okresu gwarancji. Opłata za przegląd jest ustalana przez 
lokalny serwis BERNINA

Ogólne   Naprawa  Komunikat
Wyjaśnienie  
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Wzory ściegów

Przegląd wzorów ściegów
Ściegi użytkowe

Dziurki

Ściegi dekoracyjne
Natura
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Wzory ściegów

Ściegi krzyżykowe

Ściegi satynowe

Ornamenty
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Wzory ściegów

Ściegi dekoracyjne

Nowoczesne ściegi

Ściegi do quiltingu
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Wzory ściegów

Alfabety
Alfabet blokowy

Alfabet podwójny blokowy
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Wzory ściegów

Alfabet Script

Cyrylica
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Wzory ściegów

Hiragana
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Wzory haftu

Przegląd haftów
Zwierzęta

* Ten wzór ma specjalne efekty. Więcej informacji na www.bernina.com/5series

Hafty koronkowe, 
wolnostojące

Proste wzory CutWork

Frędzle

Zastosowanie

118.5mm67
.1

m
m

FQ515

98.3mm98
.6

m
m

FQ394

112.6mm

11
6.

9m
m

FQ600

100.4mm

11
1.

0m
m

WP224

80.6mm70
.7

m
m

CM211*

93.2mm98
.0

m
m

LJ599

95.7mm98
.2

m
m

LJ600

127.3mm11
1.

1m
m

WS610
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Wzory haftu

Ozdabianie

* Ten wzór ma specjalne efekty. Więcej informacji na www.bernina.com/5series
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Wzory haftu

Kwiaty
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Wzory haftu

Koronki
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* Ten wzór ma specjalne efekty. Więcej informacji na www.bernina.com/5series
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Wzory haftu

Dzieci

* Ten wzór ma specjalne efekty. Więcej informacji na www.bernina.com/5series
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Wzory haftu

Quilting
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Wzory haftu

Ramki
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Wzory haftu

Hafty sezonowe
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Alfabety

Alfabety
AnniversarySwiss Block

Drifter Cyrylica
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Notatki

Notatki
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Index

Index

A  
Akcesoria 
 ⦁ Haftowanie 117
 ⦁ Przykład rozmieszczenia akcesoriów 11
 ⦁ Standardowe 9-11, 117
 ⦁ Stopka 10
 ⦁ Szycie 9-11

Akcesoria opcjonalne 
 ⦁ Podłączanie 13

  
Akcesoria standardowe 9-11, 117

Aktualizacja oprogramowania 50

Alfabety 
 ⦁ Duże/małe znaki w alfabetach 105
 ⦁ Ekran główny/Menu wyboru 32
 ⦁ Funkcje 38, 39
 ⦁ Kasowanie napisów 104
 ⦁ Łączenie napisów podczas szycia 104
 ⦁ Litery 103
 ⦁ Poprawa 141
 ⦁ Poprawa kombinacji 104
 ⦁ Przegląd 103, 129, 167-169
 ⦁ Rodzaje alfabetów 103, 129, 167-169
 ⦁ W połączeniu z funkcjami 105
 ⦁ Wybieranie 103, 129
 ⦁ Zmiana rozmiaru liter 105 

B  
Balans 
 ⦁ Dziurki 82
 ⦁ Kompensacja/zmiana 35, 37, 39, 58
 ⦁ Poprawianie 58
 ⦁ Powrót do ustawień podstawowych 58
 ⦁ Ściegu praktyczne i dekoracyjne, alfabety 58
 ⦁ Słownik 8

  
Bębenek 
 ⦁ Mocowanie 21
 ⦁ Zdejmowanie 21

  
Blokady nici 9, 20, 22

BSR 98-102
 ⦁ Ekran 99
 ⦁ Funkcje 100
 ⦁ Przygotowanie 99
 ⦁ Rozpoczynanie 102
 ⦁ Ściegiem prostym nr 1 98
 ⦁ Ściegiem zygzak nr 2 98
 ⦁ Sygnał akustyczny 101
 ⦁ Tryby 98
 ⦁ Wychodzenie 102
 ⦁ Zabezpieczenie 100
 ⦁ Zakładanie stopki 99
 ⦁ Zdejmowanie/zakładanie końcówki stopki  99

C  
Cerowanie 
 ⦁ Automatyczne 69
 ⦁ Manualne 68

  
Cerowanie nicią do haftu 119

Czujniki 
 ⦁ Dolna nić - czujnik 49
 ⦁ Górna nić - czujnik 49

  
Czyszczenie 
 ⦁ Chwytacz 158
 ⦁ Ekran hafciarki 158
 ⦁ Okolice ząbków transportu 158
 ⦁ Oliwienie 158 

D  
Dane serwisowe 53

Docisk stopki 
 ⦁ Ekran 27
 ⦁ Zwiększanie/zmniejszanie 27

  
Dziurka ozdobna 78, 86

Dziurki 78-91
 ⦁ Automat do dziurek nr 3A 10, 50, 83, 85
 ⦁ Automatyczne 83-85
 ⦁ Automatyczne dziurki owalne lub z okrążkiem 85
 ⦁ Balans 82
 ⦁ Dziurka elastyczna 78
 ⦁ Dziurka owalna ze zwykłym ryglem 78
 ⦁ Dziurka ozdobna 78, 86
 ⦁ Dziurka ściegiem prostym 78
 ⦁ Dziurka standardowa 78
 ⦁ Dziurka standardowa i elastyczna 83
 ⦁ Dziurka z licznikiem ściegu 86
 ⦁ Dziurka z okrążkiem 78
 ⦁ Funkcja naszywania guzików 78, 90
 ⦁ Kordonek 81
 ⦁ Manualne 89
 ⦁ Manualne w 5-cyklach 89
 ⦁ Manualne w 7-cyklach 89
 ⦁ Narzędzie kompensacji wysokości 79
 ⦁ Oczka   78, 91
 ⦁ Powtarzanie 83
 ⦁ Programowanie 83-86
 ⦁ Przegląd 78
 ⦁ Regulacja szerokości krawędzi 79
 ⦁ Rozcinanie  81
 ⦁ Stabilizator i podszewka 80
 ⦁ Szycie próbne 79
 ⦁ W pamięci długoterminowej 87
 ⦁ Wąska dziurka 78
 ⦁ Ważne informacje 79
 ⦁ Wspomaganie przesuwania materiału 79
 ⦁ Z bezpośrednio wpisaną wielkością 84
 ⦁ Zaznaczanie 79
 ⦁ Zmiana długości ściegu 79
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Index

Dźwignia podnoszenia stopki 
 ⦁ Mocowanie 19
 ⦁ Podłączanie 12-13
 ⦁ Podnoszenie i opuszczanie stopki 19 

E  
eco 12-13, 32, 59

Edycja 
 ⦁ Ekran 132
 ⦁ Kasowanie wzoru haftu 133
 ⦁ Menu haftowania 132
 ⦁ Numer koloru 132
 ⦁ Obracanie wzoru haftu 133
 ⦁ Odbicia lustrzane lewo/prawo/góra/dół 133
 ⦁ Proporcjonalna zmiana wzoru haftu 133
 ⦁ Przegląd 132
 ⦁ Przesuwanie haftu na tamborku 132
 ⦁ Przesuwanie wzoru haftu 133
 ⦁ Wybór 132
 ⦁ Zmniejszanie podglądu 132
 ⦁ Zwiększanie podglądu 132

  
Ekran 
 ⦁ Alfabet hafciarski 129
 ⦁ Alfabety 38-39, 103
 ⦁ Balans 58
 ⦁ BSR 99
 ⦁ Dziurki 36-37, 78
 ⦁ Edycja 132
 ⦁ Ekran główny 32-33
 ⦁ Funkcje 34-43
 ⦁ Kalibracja 48
 ⦁ Kreatywny konsultant 56
 ⦁ Menu wyboru 32
 ⦁ Program pomocy 57
 ⦁ Przegląd 32-33
 ⦁ Przewodnik 54-55
 ⦁ Ściegi dekoracyjne 92
 ⦁ Ściegi do quiltingu 96
 ⦁ Ściegi użytkowe 60
 ⦁ Szycie 34-35
 ⦁ Tryb haftowania 128
 ⦁ Tryb łączenia 40-43
 ⦁ Ustawienia 44-53
 ⦁ Wybór 33
 ⦁ Wybór koloru 46
 ⦁ Wyświetlanie ściegów 33
 ⦁ Wzory sciegów 33
 ⦁ Zmiana ustawień 45-46 

F  
Fastrygowanie 61, 74

FHS 19

Funkcja naszywania guzików 78, 90

Funkcje dla alfabetów 38-39
 ⦁ Balans 39
 ⦁ Ciągłe szycie wstecz 39
 ⦁ Docisk stopki 39
 ⦁ Naprężenie nici górnej 38
 ⦁ Odbicia lustrzane lewo/prawo/góra/dół 39
 ⦁ Powtarzanie wzoru 38
 ⦁ Pozycja igły 38
 ⦁ Program zabezpieczeń 39
 ⦁ Wielkość liter w alfabetach 39
 ⦁ Wskaźnik stopki 39
 ⦁ Zabezpieczenie 38

  
Funkcje dla dziurek 36-37
 ⦁ Balans 37
 ⦁ Docisk stopki 37
 ⦁ Dziurka z licznikiem ściegu 36
 ⦁ Dziurki manualne 36
 ⦁ Naprężenie nici górnej 37
 ⦁ Program zabezpieczeń 37
 ⦁ Programowanie długości dziurki 36
 ⦁ Prześwit dziurki 37
 ⦁ Regulacja długości dziurki 36
 ⦁ Wskaźnik stopki 37
 ⦁ Zabezpieczenie 36

  
Funkcje dla trybu łączenia 40-43
 ⦁ Balans 41
 ⦁ Ciągłe szycie wstecz 41
 ⦁ Docisk stopki 41
 ⦁ Dzielenie kombinacji (1) 42
 ⦁ Dzielenie kombinacji (2) 42
 ⦁ Edycja kombinacji 40
 ⦁ Edytowanie kombinacji na pozycji kursora 40
 ⦁ Kasowanie 40, 43
 ⦁ Naprężenie nici górnej 40
 ⦁ Odbicia lustrzane (lewo/prawo) całej kombinacji 43
 ⦁ Odbicia lustrzane lewo/prawo/góra/dół 40, 41
 ⦁ Odbicia lustrzane lewo/prawo/góra/dół 40, 41
 ⦁ Powtarzanie kombinacji 43
 ⦁ Pozycja igły 40
 ⦁ Program zabezpieczeń 41
 ⦁ Wielkość liter w alfabetach 41
 ⦁ Wskaźnik stopki 41
 ⦁ Zabezpieczenie 42

  
Funkcje szycia 34-35
 ⦁ Balans 35
 ⦁ Ciągłe szycie wstecz 35
 ⦁ Docisk stopki 35
 ⦁ Naprężenie nici górnej 35
 ⦁ Odbicia lustrzane lewo/prawo/góra/dół 35
 ⦁ Początek wzoru 34
 ⦁ Powtarzanie wzoru 35
 ⦁ Pozycja igły 35
 ⦁ Pozycjonowanie igły góra/dół 34
 ⦁ Program zabezpieczeń 35
 ⦁ Wskaźnik stopki 35
 ⦁ Zabezpieczenie 34
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Index

G 
Górna nić 
 ⦁ Czujnik 49
 ⦁ Naprężenia nici 26, 35, 37, 38, 40, 46, 47, 137
 ⦁ Nawlekanie 22, 123

H 
Hafciarka 
 ⦁ Igły do haftu 16, 117, 123
 ⦁ Opuszczanie ząbków transportu 123
 ⦁ Pamięć 149
 ⦁ Płytka ściegowa do Cutwork/ściegu prostego 123
 ⦁ Przyciski «Funkcji» 127
 ⦁ Przygotowanie 123
 ⦁ Wprowadzanie do trybu haftowania 128

  
Haft próbny 120

Haftowanie 
 ⦁ Alfabet 129
 ⦁ Menu 155
 ⦁ Start 154
 ⦁ Wzór haftu 130
 ⦁ Za pomocą przycisku «Start/Stop» 155
 ⦁ Za pomocą rozrusznika nożnego 156
 ⦁ Zerwanie nici 157 

I/J  
Igła 
 ⦁ Igły do haftu 119, 123
 ⦁ Kombinacja igła/nić 15
 ⦁ Linie prowadzące 15
 ⦁ Mocowanie/wyjmowanie 22
 ⦁ Nawlekanie 23, 24
 ⦁ Podnoszenie/opuszczanie 18, 30, 34
 ⦁ Podwójne, potrójne igły 16
 ⦁ Pozycjonowanie 12-13, 31, 35, 38, 40
 ⦁ Pozycjonowanie góra/dół 30, 34
 ⦁ Przegląd 16
 ⦁ Uchwyt 12-13
 ⦁ Ważne informacje na temat nici i igieł 14-16
 ⦁ Wymiana 22

  
Igły, nici i materiał 14

Ikona Back 34, 132

Informacje 14-16, 33, 34, 44, 52, 119-121, 132

Informacje o sprzedawcy 53

Instrukcje bezpieczeństwa 2-3

Jasność 45

K 
Kalibracja 
 ⦁ Automat do dziurek nr 3A 50
 ⦁ Ekran 48

  

Kasowanie 
 ⦁ Dane użytkownika 51, 153
 ⦁ Wzór ściegu  40, 43, 109, 114
 ⦁ Wzory haftu 132, 133, 139, 152, 153

  
Koło zamachowe   13

Kolory haftu 
 ⦁ Haft w jednym kolorze 148
 ⦁ Zmiana marki nici 147
 ⦁ Zmiana położenia 147

  
Kombinacja 
 ⦁ Kasowanie całej kombinacji 43
 ⦁ Kasowanie pojedynczego ściegu 40
 ⦁ Odbicie lustrzane prawo/lewo 43
 ⦁ Podział kombinacji (1) 42
 ⦁ Podział kombinacji (2) 42
 ⦁ Powtarzanie kombinacji 43
 ⦁ Zabezpieczenie 42

  
Kombinacja igła/nić 15

Kompensacja 
 ⦁ Warstwy 76
 ⦁ Wysokość szwu 76

  
Kompensacja wysokości na nierównych warstwach 76

Konserwacja 
 ⦁ Czyszczenie 

Kordonek 
 ⦁ Automat do dziurek nr 3A 81
 ⦁ Mocowanie 81
 ⦁ Stopka do dziurek nr 3C 81

  
Kreatywny konsultant 
 ⦁ Przegląd 56
 ⦁ Rodzaje materiałów 56
 ⦁ Techniki szycia 56
 ⦁ Wychodzenie 56
 ⦁ Zalecenia 56

M 
Maszyna do szycia/hafciarka 
 ⦁ Przyciski funkcji 30-31, 127

Maszyna/hafciarka 
 ⦁ Czyszczenie  158
 ⦁ Oliwienie 158
 ⦁ Przegląd 12-13
 ⦁ Rozwiązywanie problemów  159-163

  
Materiał kompensujący 76

Materiał, igła i nić 14

Menu haftowania 
 ⦁ «Menu haftowania»/przycisk «Start/Stop» 137
 ⦁ Edycja 137
 ⦁ Haft w jednym lub w wielu kolorach 137
 ⦁ Naprężenie nici górnej 137
 ⦁ Numer koloru 137
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Index

 ⦁ Pasek informacji o kolorach 136
 ⦁ Program zabezpieczeń 136
 ⦁ Przegląd 136
 ⦁ Wskaźnik stopki 136
 ⦁ Wybór 137
 ⦁ Wyłączanie przeskoków 137
 ⦁ Zerwanie nici 137

  
Menu wyboru 
 ⦁ Alfabety 32
 ⦁ Dziurki 32
 ⦁ Program osobisty/Pamięć 32
 ⦁ Ściegi dekoracyjne 32
 ⦁ Ściegi użytkowe 32
 ⦁ Wybór ściegów przez numer 32

  
Mocowanie 
 ⦁ Bębenek 21
 ⦁ Dźwignia podnoszenia stopki 19
 ⦁ Igła 22
 ⦁ Płytka ściegowa 25
 ⦁ Szpulka nici dolnej 21

  
Mocowanie szpulki 21

Moduł haftujacy
 ⦁ Kalibracja 134, 138
 ⦁ Podłączanie 122
 ⦁ Podłączanie przewodu 122
 ⦁ Pozycja spoczynkowa 134
 ⦁ Przegląd 118
 ⦁ Widok detali 118
 ⦁ Zakładanie 122
 ⦁ Zdejmowanie 122

N 
Naprężacz nici do szpulowania 12-13, 20

Naprężenia nici 
 ⦁ Górna nić 26
 ⦁ Powrót do ustawień podstawowych 26
 ⦁ Wzory haftu 123, 137

  
Narzędzie kompensacji wysokości 9, 76

Naszywanie guzików 90

Nawlekacz 24

Nawlekacz nici 12-13, 24

Nawlekanie 
 ⦁ Górna nić 22
 ⦁ Igła 24
 ⦁ Nić dolna 21
 ⦁ Podwójna/Potrójna igła 23

  
Nawlekanie podwójnej igły 23

Nawlekanie potrójnej igły  23

Nić 
 ⦁ Kombinacja igła/nitka 15
 ⦁ Nici do haftu 119

 ⦁ Ważne informacje na temat nici i igieł 14-16
 ⦁ Zerwanie 157
 ⦁ Zerwanie nici 157

  
Nić dolna 
 ⦁ Czujnik 49
 ⦁ Mocowanie szpulki 21
 ⦁ Nawijanie 20
 ⦁ Nawijanie w trakcie szycia 20
 ⦁ Nawlekanie 21, 123
 ⦁ Nici do cerowania i haftowania 119
 ⦁ Obcinanie 13, 21
 ⦁ Szycie 95
 ⦁ Szycie w wolnej ręki 95
 ⦁ Wypełnienie bębenka 119
 ⦁ Ze ściegami dekoracyjnymi 95

  
Nić poliestrowa 14, 119

Nić, igła, materiał 14

Nici do haftu 
 ⦁ Dolna nić 119
 ⦁ Nici Metaliczne 119
 ⦁ Nici Poliestrowe 119
 ⦁ Nici wiskozowe 119

  
Nici Metaliczne 119

Nici wiskozowe 14

O 
Obcinacz nici 
 ⦁ Nić dolna 12-13, 21
 ⦁ Na obudowanie bocznej oswietlenia 12-13, 24
 ⦁ Obcinacz nici przy chwytaczu 12-13, 20
 ⦁ Automatyczne 12-13, 30, 127

Obcinacz nici przy chwytaczu 12-13, 21

Obudowa 
 ⦁ Podciągacz 12-13, 22  

Ochrona środowiska 3

Oczko 
 ⦁ Ściegiem prostym 78, 91
 ⦁ Wąskim ściegiem zyg-zak 78, 91

  
Odbicie lustrzane 
 ⦁ Lewo/prawo/góra/dół 35, 39, 40-41, 43, 113, 133, 144

Oliwienie 158

Opuszczanie aktywnego ekranu 34, 132

Osłona chwytacza 12-13

Osłona podciągacza 12-13

Oświetlenie pola szycia 45

Otwór dla tamborka do cerowania 13
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Otwory wentylacyjne 13

Owerlokowanie 
 ⦁ Elastyczny ścieg owerlokowy 75
 ⦁ Podwójny ścieg owerlokowy 71
 ⦁ Ściegi 60-61

  
Oznaczenie symboli 8

P  
Pamięć 
 ⦁ Hafciarka 149
 ⦁ Maszyna do szycia 110-114

  
Pamięć długoterminowa 
 ⦁ Dziurki 87

  
Pamięć osobista 
 ⦁ Powrót do podstawowych ustawień 63
 ⦁ Regulacja pojedynczych ściegów 63
 ⦁ Zmiana długości i szerokości ściegu 64
 ⦁ Zmiana pozycji igły 64

Pionowy trzpień nici 13, 19

Płytka ściegowa 
 ⦁ Jako prowadnik 72
 ⦁ Konserwacja 158
 ⦁ Mocowanie 25
 ⦁ Zaznaczanie 25
 ⦁ Zdejmowanie 25

  
Płytka ściegowa do Cutwork/ściegu prostego 123

Początek wzoru 34

Podkładki pod nić 9

Podłączanie 
 ⦁ Akcesoria opcjonalne 12-13
 ⦁ BSR 13, 99
 ⦁ Dźwignia podnoszenia stopki 12-13, 19
 ⦁ Komputer, oprogramowanie hafciarskie 13
 ⦁ Moduł haftujacy 13, 122
 ⦁ Przewód zasilający 13
 ⦁ Rozrusznik nożny 13, 18
 ⦁ USB 13

  
Podstawowe ustawienia 
 ⦁ Docisk stopki  27
 ⦁ Naprężenie nici 26
 ⦁ Ustawienia haftowania 47
 ⦁ Ustawienia szycia 44, 46

  
Podszycie 121

Podwijanie i zszywanie brzegów 72

Pojemnik na akcesoria 11

Pokrętło 
 ⦁ Długości ściegu/Szerokości ściegu 12-13, 31

  
Połączenie dla tamborka do cerowania  13

Połączenie z komputerem 13

Pomoc 57

Poprawianie 
 ⦁ Ściegi użytkowe, dekoracyjne 58

  
Powrót do ustawień podstawowych 51

Powtarzanie wzoru 35

Poziomy trzpień nici 13, 20

Prędkość 
 ⦁ Regulacja 12-13, 30, 46, 47, 127
 ⦁ Rozrusznik nożny 18
 ⦁ Szpulownik 49

  
Prędkość haftowania 127

Prędkość szycia 18, 30, 46

Program osobisty 106-109
 ⦁ Programowanie/zapisywanie kolejnych ściegów 107
 ⦁ Programowanie/zapisywanie ściegów 106
 ⦁ Przygotowywanie ściegów 106
 ⦁ Tworzenie własnego ekranu 106
 ⦁ Usuwanie ściegów 109
 ⦁ Wybór ściegu w programie osobistym 107
 ⦁ Zmiana/nadpisywanie ściegów 108

  
Program pomocy 
 ⦁ Funkcje 57
 ⦁ Wzór ściegu 57

  
Program ustawień 44-53
 ⦁ Aktualizacja oprogramowania hafciarki 50
 ⦁ Informacje 52-53
 ⦁ Jasność 45
 ⦁ Kalibracja automatu do dziurek nr 3A 50
 ⦁ Kalibracja ekranu 48
 ⦁ Kolor wyświetlacza 46
 ⦁ Komunikaty dźwiękowe dla BSR 48
 ⦁ Oświetlenie pola szycia 45
 ⦁ Podstawowe ustawienia 51
 ⦁ Prędkość nawijania szpulki 49
 ⦁ Przegląd ekranu 44
 ⦁ Tekst powitalny 45
 ⦁ Update 50
 ⦁ Ustawienia czujników 49
 ⦁ Ustawienia dźwięków 48
 ⦁ Ustawienia haftowania 47
 ⦁ Ustawienia szycia 46-47
 ⦁ Ustawienia wyświetlacza 45

  
Program zabezpieczeń 46, 74

Prowadnik nici 
 ⦁ Oczko 13, 20
 ⦁ Z tyłu 13, 22

  
Prowadnik szwu 
 ⦁ Jako prowadnik 72

  

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



185

Index

Prowadzenie materiału 
 ⦁ Ząbki transportu 28

  
Przecinak krawiecki 9, 81

Przegląd 
 ⦁ Alfabety 103, 128, 141, 167-169, 178
 ⦁ Dziurki 78, 164
 ⦁ Edycja 132
 ⦁ Ekran 32-43, 128-140
 ⦁ Ekran główny 32-33
 ⦁ Ekran ustawień 44
 ⦁ Funkcje dla alfabetów 38-39
 ⦁ Funkcje dla dziurek 36-37
 ⦁ Funkcje haftu 132-140
 ⦁ Funkcje szycia 34-35
 ⦁ Funkcje w trybie łączenia 40-43
 ⦁ Igła 16
 ⦁ Kreatywny konsultant 56
 ⦁ Maszyna do szycia 12-13
 ⦁ Menu haftowania 136
 ⦁ Przewodnik 54
 ⦁ Przyciski funkcji 30-31, 127
 ⦁ Ściegi dekoracyjne 92, 164-166
 ⦁ Ściegi do quiltingu 96, 166
 ⦁ Ściegi użytkowe 60-61, 164
 ⦁ Wzory haftu 130, 170-177

  
Przewijanie góra/dół 33

Przewód 
 ⦁ Podłączanie 18
 ⦁ Rozwijanie/zwijanie 18

  
Przewód zasilający  
 ⦁ Podłączanie  13, 18

  
Przewodnik 32, 54
 ⦁ BSR 54
 ⦁ Dziurki 54
 ⦁ Dźwignia podnoszenia stopki 54
 ⦁ Haftowanie 54
 ⦁ Igła 54
 ⦁ Nić, nawlekanie 54
 ⦁ Quilting 54
 ⦁ Rozwiązywanie problemów 54
 ⦁ Stopka 54
 ⦁ Techniki szycia 54
 ⦁ Tematy różne 54

  
Przycisk Start/Stop 30, 127

Przycisk szycia wstecz 30

Przyciski bezpośredniego wyboru 12-13, 30-31

Przyciski funkcji 
 ⦁ Automatyczne nożyczki 30, 127
 ⦁ Pokrętła szerokości i długości ściegu  

(wielofunkcyjne) 31, 127
 ⦁ Pozycja igły 31
 ⦁ Programowanie końca wzoru/zabezpieczenia 30
 ⦁ Start/stop 30, 127
 ⦁ Suwak prędkości szycia 30, 127
 ⦁ Szycie wstecz 30
 ⦁ Zatrzymanie igły 30

  

Przygotowanie 
 ⦁ Hafciarka 123
 ⦁ Haftowanie 122-126
 ⦁ Maszyna do szycia 18-28
 ⦁ Moduł haftujący 118

  
Przykłady zastosowań 
 ⦁ Ściegi dekoracyjne 93-95
 ⦁ Ściegi do quiltingu 97
 ⦁ Ściegi użytkowe 65-76

Q  
Quilting 
 ⦁ Quilting z wolnej ręki 97
 ⦁ Ze stopką BSR 98-102

  
Quilting ściegiem Stipple  97

R 
Rączka do przenoszenia  13

Regulacja 
 ⦁ Docisk stopki 27
 ⦁ Naprężenie nici górnej   26, 46, 47
 ⦁ Pozycja igły 31, 64
 ⦁ Tamborek 47

  
Regulacja szerokości ściegu 64

Regulator docisku stopki 12-13, 27

Regulowanie prędkości nawijania 49

Reset 
 ⦁ Kasowanie danych użytkownika 51
 ⦁ Kasowanie ustawień  51

  
Rodzaje materiałów 56

Rodzaje napisów 
 ⦁ Łączenie 104
 ⦁ Poprawa kombinacji 104
 ⦁ Przegląd 103
 ⦁ Rodzaje 103
 ⦁ Wybór małych liter 105
 ⦁ Zmiana rozmiaru 105

Rodzaje ściegów
 ⦁ Podszycia 121
 ⦁ Ścieg satynowy 121
 ⦁ Ścieg Step 121
 ⦁ Ściegi Jump 121

  
Rozpoczynanie haftowania 154

Rozrusznik nożny 
 ⦁ Podłączanie 13, 18
 ⦁ Podłączanie 18
 ⦁ Podnoszenie i opuszczanie igły 18
 ⦁ Regulacja prędkości szycia 18
 ⦁ Rozwijanie przewodu 18
 ⦁ Zdejmowanie 18

  

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



186

Index

Rozwiązywanie problemów 159-163

S  
Ścieg potrójny prosty  60, 65

Ścieg potrójny zygzak 60, 66

Ścieg prosty 60, 65

Ścieg satynowy 70, 121

Ścieg Step 121

Ściegi dekoracyjne 
 ⦁ Kategorie ściegów 92
 ⦁ Przegląd 92
 ⦁ Ścieg krzyżykowy 93
 ⦁ Szycie dolną nicią 95
 ⦁ Wybieranie 92
 ⦁ Zastosowanie 92
 ⦁ Zaszewki 94

  
Ściegi do quiltingu 
 ⦁ Podwójny ścieg Blanket 96
 ⦁ Program zabezpieczania quiltingu 96
 ⦁ Przegląd 96
 ⦁ Ścieg Blanket (podwójny) 96
 ⦁ Ścieg do Quiltingu/Ścieg prosty 96
 ⦁ Ścieg kryty (wąski) 96
 ⦁ Ścieg naszywający - Blanket 96
 ⦁ Ścieg piórkowy 96
 ⦁ Ścieg satynowy 96
 ⦁ Ścieg Stippling 96
 ⦁ Ścoeg imitujący ręczny 96
 ⦁ Wariacje ściegów dekoracyjnych do quiltingu 96
 ⦁ Wariacje ściegu piórkowego 96
 ⦁ Wzmocniony ścieg blanket 96

Ściegi Jump 121

Ściegi użytkowe  60-76
 ⦁ Cerowanie manualne/automatyczne/wzmocnione 68-70
 ⦁ Dziany ścieg owerlokowy 61
 ⦁ Elastyczny ścieg owerlokowy 60
 ⦁ Fastrygowanie 61, 74
 ⦁ Plaster miodu 60
 ⦁ Podwójny ścieg owerlokowy 60, 71
 ⦁ Pojedynczy ścieg prosty 61
 ⦁ Program cerowania 69, 70
 ⦁ Program zabezpieczeń 60, 74
 ⦁ Rygiel 61
 ⦁ Ścieg do jersey'u 60, 73
 ⦁ Ścieg do lajkry 61
 ⦁ Ścieg elastyczny 61
 ⦁ Ścieg kryty 60, 73
 ⦁ Ścieg marszczący 60
 ⦁ Ścieg owerlokowy 60
 ⦁ Ścieg ozdobny 61
 ⦁ Ścieg potrójny prosty 60, 65
 ⦁ Ścieg potrójny, zygzak 60, 66
 ⦁ Ścieg prosty 60, 65
 ⦁ Ścieg super elastyczny 60
 ⦁ Ścieg uniwersalny 61
 ⦁ Trójskok 60

 ⦁ Trzy pojedyncze ściegi proste 61
 ⦁ Wąski ścieg kryty 61
 ⦁ Wybieranie 62
 ⦁ Wyszywany zyg-zak 61
 ⦁ Wzmocniony program cerowania 61
 ⦁ Wzmocniony ścieg owerlokowy 61
 ⦁ Zamki 67

  
Słownik 8

Stabilizator 
 ⦁ Klej w speju 125
 ⦁ Stabilizatory do haftu 125
 ⦁ Stabilizatory rozpuszczalne w wodzie 126
 ⦁ Stabilizatory termoprzylepne 126

   
Stabilizator i podszewka 80

Stół powiększający pole szycia
 ⦁ Zakładanie/zdejmowanie 18

  
Stopka 
 ⦁ Jako prowadnik 72
 ⦁ Przegląd 10
 ⦁ Akcesoria standardowe 10
 ⦁ Docisk 27, 35, 37, 39, 41
 ⦁ Ekran 35, 37, 39, 41
 ⦁ Podnoszenie/opuszczanie 13, 18, 19
 ⦁ Wymiana 24
 ⦁ Zakładanie/zdejmowanie 24

  
System Audio 
 ⦁ BSR 48
 ⦁ Wzór ściegu 48
 ⦁ Funkcje 48
 ⦁ Zmiana 48

Szablony do haftowania 124

Szczegóły 
 ⦁ Akcesoria 9-11, 117
 ⦁ Maszyna do szycia 12-13
 ⦁ Moduł haftujacy 118

  
Szew 
 ⦁ Brzegi 72
 ⦁ Ścieg kryty 73
 ⦁ Widoczne 73

Szycie 
 ⦁ Akcesoria 9-11
 ⦁ Alfabety 103
 ⦁ Brzegi 72
 ⦁ Dziurki 83-89
 ⦁ Kombinacje 110
 ⦁ Narożniki 76
 ⦁ Naszywanie guzików 90
 ⦁ Oczka 91
 ⦁ Płaski ścieg łączący 75
 ⦁ Przyciski funkcji 30-31
 ⦁ Ścieg kryty 73
 ⦁ Szycie wstecz 30
 ⦁ Techniki szycia 56
 ⦁ Widoczne podwinięcie 73
 ⦁ Zamki 67

  

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



187

Index

Szycie narożników 76

Szycie wierzchnie 
 ⦁ Brzegi 72
 ⦁ Wąskie/szerokie 72

  
Szycie wierzchnie krawędzi 72

Szycie wstecz 
 ⦁ Ciągłe 35, 39, 41

T  
Tamborek 
 ⦁ Fastrygowanie 138, 148
 ⦁ Kalibracja modułu haftującego 134, 138
 ⦁ Pozycja spoczynkowa 134
 ⦁ Przemieszczanie 138
 ⦁ Regulacja 47
 ⦁ Sprawdzanie tamborka i wielkości wzoru 134, 145
 ⦁ Środek wzoru 135, 144
 ⦁ Szablony do haftowania 124
 ⦁ Tamborek - mocowanie materiału 124
 ⦁ Tamborek - wybór na ekranie 134, 145, 154
 ⦁ Używanie tamborka 124
 ⦁ Wirtualne pozycjonowanie 135
 ⦁ Wybór 134, 145, 154
 ⦁ Wyznaczanie środka 124
 ⦁ Zakładanie/zdejmowanie 154

  
Tekst powitalny 
 ⦁ Wprowadzanie/poprawa 45

Tryb łączenia 110-114
 ⦁ Kasowanie wzorów ściegu 111
 ⦁ Nadpisywanie kombinacji ściegów   114
 ⦁ Otwieranie zapisanej kombinacji 111
 ⦁ Poprawa kombinacji 112
 ⦁ Tworzenie kombinacji 110

  
Tryb pojedynczy i łączenia 33

Trzpień na nici 
 ⦁ Pionowy 13, 19
 ⦁ Poziomy 13, 20

  
Tylny prowadnik nici 13, 20

U 
Ustawienia  
 ⦁ Kasowanie 32
 ⦁ Zatwierdzanie 34

  
Ustawienia systemowe 
 ⦁ eco 32, 59
 ⦁ Home - powrót 32
 ⦁ Kasowanie ustawień 32
 ⦁ Kreatywny konsultant 32, 56
 ⦁ Pomoc 32, 57
 ⦁ Program ustawień 32, 44
 ⦁ Przewodnik 32, 54

  

Ustawienia szycia 
 ⦁ Automatyczne nożyczki 46
 ⦁ Automatyczny program zabezpieczania 46
 ⦁ Regulacja prędkości szycia 46
 ⦁ Zmiana górnego naprężenia nici 46

W 
Wersja oprogramowania 52

Widok z przodu 
 ⦁ Maszyna do szycia 12

  
Wprowadzanie 
 ⦁ Tryb haftowania 128
 ⦁ Tryb szycia 128

Wskazówki 
 ⦁ Materiał/nić/rozmiar igły 15

  
Wszywanie zamka 67

Wybieranie 
 ⦁ Język 52
 ⦁ Kolor wyświetlacza 46
 ⦁ Wzór ściegu 33, 62

  
Wybór 
 ⦁ Przewijanie góra/dół 33
 ⦁ Tryb pojedynczy i łączenia 33

  
Wybór języka 52

Wybór ściegu 
 ⦁ Anulowanie 62
 ⦁ Bezpośredni 62
 ⦁ Menu wyboru 32
 ⦁ Numer ściegu 32, 62
 ⦁ Przez numer 62

  
Wyłącznik zasilania 13

Wymiana 
 ⦁ Bębenek 21
 ⦁ Igła 22
 ⦁ Płytka ściegowa 25

  
Wzór haftu 
 ⦁ BERNINA 130, 142
 ⦁ Kasowanie 133, 139, 152, 153
 ⦁ Kolory 147
 ⦁ Nadpisywanie 151
 ⦁ Napisy 141
 ⦁ Obracanie 133, 143
 ⦁ Odbicia lustrzane lewo/prawo/góra/dół 133, 144
 ⦁ Otwieranie 139
 ⦁ Pamięć USB 131, 150
 ⦁ Przemieszczanie 132, 133, 143
 ⦁ Skalowanie 120
 ⦁ Sprawdzanie wielkości wzoru 145
 ⦁ Sprawdzenie miejsca haftowania 145
 ⦁ Środek wzoru 135, 144
 ⦁ W jedym lub kilku kolorach 137, 148

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



188

Index

 ⦁ Wielkość haftu i czas haftowania 146
 ⦁ Wybieranie 120, 130-131, 141-142
 ⦁ Z pamięci USB 131, 150
 ⦁ Zapisywanie 139, 149
 ⦁ Zmiana marki nici 140, 147
 ⦁ Zmiana Proporcjonalna 133, 143
 ⦁ Zoom 146

  
Wzory ściegów 
 ⦁ Ekran 33
 ⦁ Kasowanie 40, 43, 109, 111
 ⦁ Pamięć osobista 63
 ⦁ Regulacja ustawień pojedynczych ściegów 63
 ⦁ Wybieranie 33, 62

Z  
Zabezpieczanie brzegów 70

Zabezpieczenie 34, 36, 38, 42

Ząbki transportu 
 ⦁ Gotowe do szycia 28
 ⦁ Opuszczanie 28, 123
 ⦁ Pozycjonowanie  28
 ⦁ Prowadzenie materiału 28

  
Zakładanie 
 ⦁ Dźwignia podnoszenia stopki 19
 ⦁ Płytka ściegowa 25
 ⦁ Stół powiększający pole szycia 18
 ⦁ Stopka 24
 ⦁ Tamborek 154

  
Zapis 
 ⦁ Kombinacji ściegów 110
 ⦁ Wzór ściegu 106-107
 ⦁ Wzory haftu 149-150

  
Zawartość 
 ⦁ Haftowanie 115-116
 ⦁ Szycie 4-6

  
Zdejmowanie 
 ⦁ Bębenek 21
 ⦁ Igła 22
 ⦁ Moduł haftujacy 122
 ⦁ Płytka ściegowa 25
 ⦁ Stół powiększający pole szycia  18
 ⦁ Stopka 24
 ⦁ Tamborek 154

  
Zmiana 
 ⦁ Jasność 45
 ⦁ Naprężenie nici górnej 26, 35, 37, 38, 40, 46, 47, 137
 ⦁ Oświetlenie pola szycia 45
 ⦁ Predkość nawijania 49
 ⦁ Tekst powitalny 45
 ⦁ Ustawienia dźwięków 48
 ⦁ Ustawienia haftowania 47
 ⦁ Ustawienia wyświetlacza 45

  

Zmiana długości ściegu 64

Zmiana pozycji igły 64

Zmiana ściegu 
 ⦁ Długość 64
 ⦁ Szerokość 64

  
Zmiana ustawień haftowania 47

Zoom 
 ⦁ Zmniejszanie 132
 ⦁ Zwiększanie 132

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



189

Notatki

Notatki

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD



190

Zakończenie

Tekst
Herbert Stolz/Susanne Ribi

Grafika
www.sculpt.ch

Zdjęcia
Patrice Heilmann, CH-Winterthur

Ustawienia tekstu
Susanne Ribi

Copyright
2013 BERNINA International AG, CH-Steckborn 

2014/07   pl   034790.51.16

034790.51.16_Manual_2014-07_B560_PL_GZD




	Instrukcja bezpieczeństwa
	Ochrona środowiska
	Objaśnienie symboli
	Słownik
	Akcesoria
	Standardowe akcesoria
	Stopki 
	Pojemnik na akcesoria

	Przegląd maszyny
	Widok z przodu
	Widok detali

	Ważne informacje na temat szycia
	Nić
	Igły, nici i materiał
	Igły, nici
	Właściwa kombinacja igła/nitka
	Zbyt cienka nić lub zbyt gruba igła
	Zbyt gruba nić lub zbyt cienka igła 

	Przegląd igieł

	Przygotowanie do szycia
	Wyłącznik/Przewód zasilania
	Rozrusznik nożny
	Nasuwany stół powiększający pole szycia
	Kolanówka (FHS)
	Pionowy trzpień nici
	Szpulowanie nici dolnej
	Szpulowanie nici podczas szycia

	Zakładanie szpulki/Nawlekanie dolnej nici
	Wymiana szpulki
	Wyjmowanie bębenka
	Mocowanie bębenka
	Obcinacz nici przy chwytaczu 

	Nawlekanie górnej nici
	Wymiana igły 
	Nawlekanie podwójnej igły
	Nawlekanie potrójnej igły
	Nawlekanie igły
	Wymiana stopek
	Płytka ściegowa
	Oznaczenia na płytce ściegowej
	Zdejmowanie płytki ściegowej
	Mocowanie płytki ściegowej

	Naprężenie nici 
	Zmiana górnego naprężenia 
	Reset ustawień

	Regulacja docisku stopki 
	Docisk stopki 
	Zwiększanie docisku stopki 
	Zmniejszanie docisku stopki 
	Wyświetlacz docisku stopki 

	Ząbki transportu opuszczone/gotowe do pracy
	Ząbki transportu i prowadzenie materiału

	Funkcje
	Przegląd «Przycisków funkcyjnych»-przyciski na maszynie do szycia
	«Szycie wstecz»-przycisk
	Przycisk «Start/Stop»
	Automatyczny obcinacz nici»
	Regulacja prędkości pracy
	Przycisk «Pozycjonowanie igły góra/dół» 
	Programowalny przycisk «Koniec wzoru/Zabepieczenie»
	Przyciski regulacji pozycji igły
	Pokrętła regulacji długości i szerokości ściegu (Wielofunkcyjne)


	Wyświetlacz
	Przegląd menu głównego wyświetlacza
	Ustawienia systemowe 
	Wybór menu
	Wybór 
	Wybór ściegu
	Wyświetlanie ściegu


	Przegląd wyświetlacza
	Przegląd funkcji szycia 
	Funkcje ogólne
	Przegląd funkcji dziurek
	Przegląd Funkcji Alfabetów
	Przegląd funkcji trybu łączenia

	Program ustawień 
	Przegląd ekranu ustawień «Setup»
	Zmiana ustawień ekranu 
	Jasność
	Oświetlenie
	Tekst powitalny 
	Poprawa

	Wybór koloru ekranu
	Ustawienia szycia 
	Prędkość szycia
	Zmiana naprężenia górnej nici
	Automatyczna funkcja zabezpieczenia na końcu wzoru
	Automatyczne obcinanie nici

	Regulacja ustawień haftu
	Kalibracja tamborka

	Kalibracja ekranu 
	Zmiana komunikatów dźwiękowych 
	Czujniki
	Regulacja prędkości nawijania szpulki 
	Update - Aktualizajca
	Kalibracja automatu do dziurek 3A
	Reset/Kasowanie danych Użytkownika
	Reset/Kasowanie danych Użytkownika
	Kasowanie danych Użytkownika

	Informacje
	Język
	Wersja
	Informacje o sprzedawcy
	Informacje serwisowe


	Tutorial
	Przegląd przewodnika

	Kreatywny konsultant
	Przegląd menu Kreatywny konsultant
	Przegląd technik szycia
	Opuszczanie kreatywnego konsultanta 


	Program pomocy - Help
	Wzory ściegów
	Funkcje

	Balans
	Ściegi praktyczne i dekoracyjne, alfabety
	Poprawa
	Resetowanie ustawień


	ECO - opis funkcji
	Ściegi praktyczne
	Przegląd ściegów praktycznych
	Wybór ściegu
	Wybór bezpośredni
	Za pomoca numeru ściegu
	Rezygnacja


	Zmiana ustawień poszczególnych ściegów
	Pamięć ściegów czasowo zmienionych
	Zmiana długości i szerokości ściegu 
	Zmiana pozycji igły


	Przykłady zastosowań ściegów praktycznych
	Ścieg prosty
	Ścieg potrójny, prosty 
	Ścieg potrójny, zyg-zak
	Zamki
	Manualne cerowanie
	Automatyczne cerowwanie
	Automnatyczne, wzmocnione cerowanie
	Zabezpieczanie brzegów
	Podwójny ścieg owerlokowy
	Podwijanie i zszywanie brzegów
	Widoczne podwinięcia 
	Program zabezpieczeń
	Fastrygowanie
	Ścieg płaski, łączący
	Kompensacja wysokości na nierównych warstwach
	Szycie narożników

	Dziurki
	Przegląd dziurek
	Dziurki - ważne informacje
	Zaznaczanie długości manualnej dziurki
	Zaznaczanie długości automatycznej dziurki
	Zaznaczanie długości dziurki z okrążkiem
	Szycie próbne
	Aby wyregulować szerokość krawędzi dziurki
	Aby wyregulować długość ściegu 

	Stabilizator
	Zastosowanie kordonku
	Najlepsze kordonki
	Kordonek ze stopką do dziurek nr 3A
	Kordonek ze stopką do dziurek nr 3C (akcesoria opcjonalne)
	Zabezpieczanie kordonka
	Rozcinanie dziurki za pomocą przecinaka krawieckiego
	Rozcinanie dziurki za pomocą rozcinacza (akcesoria opcjonalne)


	Zmiana balansu 
	Balans dziurki z bezpośrednio wpisaną długością 
	Balans dziurki owalnej lub z okrążkiem, z bezpośrednio wpisaną długością
	Balans manulanych dziurek z okrążkiem lub owalnych
	Balans standardowej, manulanej dziurki
	Balans dziurki z licznikiem ściegów
	Kasowanie balansu
	Programowanie Dziurek


	Automatyczne dziurki: standardowa i elastyczna
	Automatyczne dziurki z bezpośrednio wpisaną długością 
	Automatyczne dziurki z mierzeniem guzika
	Automatyczne dziurki owalne lub z okrążkiem
	Dziurka ozdobna
	Dziurka z licznikiem ściegów
	Dziurka w pamięci długoterminowej
	Dziurki manulane w 5 lub 7 cyklach

	Funkcja naszywania guzików 
	Program oczek
	Ściegi dekoracyjne 
	Przegląd ściegów dekoracyjnych
	Zastosowanie

	Przykłady zastosowań
	Ściegi krzyżykowe
	Bizowanie
	Wyszywanie bębenkiem

	Ściegi do quiltingu
	Przegląd ściegów do quiltingu
	Przykłady zastosowań ściegów do Quiltingu

	Quilting z wolnej ręki 

	BSR (BERNINA Stitch Regulator)
	Quilting za pomocą BSR (akcesoria opcjonalne)
	Funkcja BSR
	Funkcja BSR ściegiem prostym nr 1
	Funkcja BSR ściegiem zygzak nr 2
	wyszywania BSR
	Przygotowanie
	Zdejmowanie końcówki stopki 
	Mocowanie końcówki stopki

	Funkcje w trybie BSR
	Pozycjonowanie igły w dół (standard)
	Pozycjonowanie igły w górze
	Podnoszenie lub opuszczanie igły
	Zabezpieczanie ściegu przyciskiem «Start/Stop» (tylko tryb 1)
	Funkcja zabezpiecznie (tylko tryb 2)
	Quilting z wolnej ręki (tylko tryb 2)
	Quilting z wolnej ręki bez aktywacji BSR
	Beeper (Sygnał akustyczny) włączanie/wyłączanie
	Wybór dźwięku dla BSR w programie ustawień 
	Wybór dźwięku dla BSR na ekranie «BSR» 
	Aktywacja funkcji BSR
	Deaktywacja BSR za pomocą przycisku «Start/Stop»
	Deaktywacja funkcji BSR


	Alfabety
	Przegląd alfabetów
	Liternictwo
	Doskonała formacja ściegu

	Łączenie napisów
	Poprawa kombinacji
	Alfabet w kombinacji z funkcjami
	Wybór małych liter
	Zmiana rozmiaru


	Program osobisty
	Tworzenie własnego ekranu 
	Przygotowanie wzorów ściegu
	Programowanie/Zapis pierwszego ściegu
	Programowanie/Zapis kolejnego ściegu
	Wybró ściegu z Programu osobistego
	Ekran osobisty

	Zmiana/Nadpisywanie ściegów
	Kasowanie wzorów ściegu

	Tryb łączenia
	Tworzenie kombinacji ściegów
	Programowanie i zapis

	Kasowanie wzorów ściegu
	Otwieranie zapisanej kombinacji
	Poprawa kombinacji ściegów
	Dodawanie ściegu
	Zmiana parametrów wzorów ściegu
	Odbicia całych kombinacji 
	Dzielenie kombinacji 1 
	Przerwanie kombinacji

	Kombinacja ściegów
	Nadpisywanie
	Kasowanie






	034790.51.16_2014-07_B560_s115-190_PL_on1.pdf
	Accessory
	Standard Accessories

	Embroidery module
	Detail view

	Important embroidery information
	Embroidery threads
	Lower threads
	Choosing the embroidery motif
	Embroidery test 
	Scaling/Sizing motifs
	Different stitch types
	Underlay stitches
	Satin stitch 
	Step stitch
	Connecting Stitches


	Preparing for embroidery
	Embroidery module
	Embroidery foot/Embroidery needle
	Straight-/CutWork stitch plate (optional accessory)
	Threading upper and bobbin thread
	Embroidery hoop 
	Center determination
	Using the embroidery hoop
	Embroidery template
	Hooping the material


	Stabilizer
	Stabilizers
	Adhesive Spray
	Iron-on interfacing
	Paper-backed adhesive stabilizer
	Water soluble stabilizer 


	Functions
	Overview «Function»-buttons embroidery computer
	«Start/Stop»-button
	Automatic thread cutter 
	Stitch width and stitch length knob
	Speed control


	Overview Display
	Entry to Embroidery mode
	Embroidery Alphabet 
	BERNINA motif 
	My Design
	Embroidery motif from USB-Stick (optional accessory) 

	«Edit»-display
	Overview «Edit»-display
	General Functions
	Overview Embroidery menu 
	Overview Selection menu
	Overview Color Display

	Embroidery motifs
	Selecting an embroidery motif 
	Alphabets
	Selecting alphabet
	Entering/Correcting lettering
	Deleting lettering
	Corrections

	BERNINA motifs 
	My Designs

	Motifs in combination with functions
	Move motif
	Enlarging or reducing motif proportionally
	Rotate motif 
	Mirroring motifs 
	Motif Center 
	Absolute embroidery check
	Checking the motif size
	Select Hoop
	Zoom
	Moving the Motif 
	Motif size and embroidery time
	Motif colors
	Fadenmarke ändern
	Embroidering motifs in one color 
	Basting
	Deactivating basting
	Saving Motifs


	Embroidery computer memory
	Stick
	Overwriting motifs
	Deleting saved single motif
	Deleting all saved motifs 



	Starting to embroider
	Select hoop
	Attaching the embroidery hoop
	Attach the hoop to the embroidery arm
	Removing the hoop

	Embroidery menu
	Embroidering using the «Start/Stop»-button on the headframe
	Interrupting the process
	Completing the color
	Changing color
	«Embroidery»-display

	Embroidering with foot control
	Interrupting with the foot control
	Completing the color
	Changing color
	«Embroidery»-display


	Thread breakage when embroidering
	Upper or lower thread breaks 
	Embroidery sequence control when thread breaks

	Cleaning
	Troubleshooting
	Overview Stitch patterns 
	Practical stitches
	Buttonholes
	Decorative stitches
	Quilt stitches
	Alphabets

	Overview Motifs
	Alphabets
	Index




