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Hlava
stroje

Funkce na ídítkách

Stroj Juki Quilt Virtuoso Pro má 3,5 palcový
dotykový displej namontovaný na p edních
ídítkách. LCD displej lze odmontovat a umístit na
p ídavná zadní ídítka.

M žetep epínatmezijednotlivými režimysteh stisknutím
tla ítkaStitchMode(šicírežim), naobrázku jeukázánrežim
Cruise(konstantnírychlost). Kdispozici jsou ty ir zná
nastavení, kterásim žetevybrat a najíttakrežimsteh , který
vám nejlépevyhovuje podletoho,na emzrovnapracujete.
(Režimysteh jsouuvedenynaza átkustrany 4).

Aktivní režim steh (Cruise Konstantní rychlost,
Precise P esný, Baste Stehování, Manual
Manuální režim) je indikován svítící modrou
kontrolkou na levé stran tla ítka pro volbu
režimu.

Levé tla ítko
ovládající jehlu
nahoru/dol .

Pravé tla ítko pro
spušt ní/zastavení

LED sv tloLED sv tlo

Levá rukoje Pravá rukoje

LCD obrazovka
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Použití dotykové obrazovky 
Menu šicího stroje a řídítek 

"Zelená" znamená, že je šicí stroj zapnutý.

" ervená" znamená, že uživatel pohybuje šicím
strojem rychleji, než stroj zvládá regulovat stehy.

"Šedá" znamená, že je šicí stroj vypnutý nebo
není v pohybu.

Minimální rychlost / Režim stehů Cruise - 
Konstantní rychlost 
Toto zobrazení udává minimální rychlost (v 
procentech) při jaké bude stroj šít, když s ním 
přestanete pohybovat. To znamená, že když 
zpomalíte až do zastavení, jehla bude pokračovat 
v šití v této nastavené minimální rychlosti.

Počet stehů na palec (inch)
Toto číslo udává počet stehů na palec (inch), který 
bude šicí stroj udržovat (v režimu Cruise se tento 
počet aplikuje s vyšší rychlostí, než je minimální 
rychlost v %). Výchozí nastavení je 10 stehů na 
palec (inch). Tento počet můžete ručně nastavit 
stisknutím tlačítka "+" nebo "-". Počet lze nastavit 
od 6 do 16 stehů na palec (inch).

Režim stehů Cruise / automaticky regulovaný 
Při zvoleném režimu "Cruise" (konstantní rychlost) - 
když stisknete tlačítko "Start" na pravé rukojeti, stroj 
začne okamžitě šít v nastaveném procentu 
"Minimální rychlosti". I při změně rychlosti 
pohybování se strojem (pomalu/rychle) se rychlost 
jehly automaticky nastaví a bude udržovat 
nastavený počet stehů na palec. V případě, že se 
strojem přestanete pohybovat, stroj bude udržovat 
"minimální rychlost" vpichu jehly, dokud stroj sami 
nevypnete.
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Režim stehů Precise (přesný)  / 
automaticky regulovaný 
Pokud máte nastavený režim "Precise", stisněte tlačítko  
"Start" na pravé rukojeti, stroj nespustí šití, dokud 
nezačnete pohybovat strojem. Jakmile budete strojem 
pohybovat rychleji/pomaleji, rychlost jehly se 
automaticky nastaví a bude udržovat nastavený počet 
stehů na palec (inch). Jakmile se stroj zastaví, jehla se 
také zastaví, opět se spustí, jakmile začnete pohybovat 
se strojem.

Režim stehů Baste (stehování) /automaticky 
regulovaný 
Pokud je zvolen režim "Baste" pak po stisknutí 
tlačítka "Start" na pravé rukojeti, stroj začne šít 
vybranou délku stehu. Pro tento režim stehů 
neexistuje žádná Minimální rychlost. 

Střední 
Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" můžete přepínat mezi 
"malým, "středním" nebo "velkým" nastavením režimu 
Baste pro délku stehů. Malé bude 1/2" délka stehu, 
Střední je 1" délka stehu a Velké je 1 1/2" délka stehu.
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Režim stehu Manual / neregulovaný 
Pokud je nastaven režim "Manual", pak po stisknutí 
tlačítka "Start" na pravé rukojeti začne stroj šít 
v nastavené rychlosti v procentech maximální rychlosti 
která je nastavena na pravé horní straně obrazovky.
Tento režim steh není regulován, ale jedná se o
funkci ovládání rychlosti. To znamená, že stroj bude šít
pouze p i stanoveném procentu rychlosti (tj. max.
rychlost stroje = 2200 steh za minutu, na 50% bude
stroj šít na 1100 steh /min.).

Manuální režim stehů % 
Jedná se o procentuální určení maximální rychlosti 
stehů za minutu (SzM), kterou bude stroj šít (tj. max. 
rychlost stroje 
= 2200 SzM, při 50% bude stroj šít na 1100SzM). Po
stisknutí tla ítka "+" nebo " " m žete zvýšit nebo
snížit rychlost jehly v 5% intervalech až do 100%.

Odstřižení nitě 
Stiskněte tlačítko "Cut Thread" (ustřihnout nitě) pokaždé, 
když chcete ustřihnout nit. Chcete-li aktivovat funkci 
automatického ustřihnutí -"Auto Cut Feature", stiskněte 
část s nůžkami tlačítka "Cut Thread" ("Auto" tlačítko svítí 
modře). Když je tato funkce aktivována, pak pokaždé, 
když budete chtít ustřihnout nit stiskněte tlačítko OFF na 
pravé rukojeti, stroj automaticky nit ustřihne. Pro vypnutí 
této automatické funkce znovu stiskněte obrázek nůžek 
na displeji.

Zastavení jehly 
Tlačítko pro zastavení jehly přepíná jehlu mezi horní a 
dolní polohou. Toto tlačítko označuje polohu, ve 
které jehla skončí, když bude stroj zastaven.

  Nastavení 
Tla ítko "Nastavení" aktivuje obrazovku s
nastavením. Více na stran 7.
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Nastavení 
Tla ítko "Nastavení" aktivuje obrazovku, která
poskytuje p ístup k dalším funkcím stroje.

Osvětlení jehly 
Po stisknutí tlačítka "Needle Light" (osvětlení 
jehly) se on (rozsvítí se/off (zhaste) světlo 
pro jehlu.

Osvětlení rukojetí 
Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" budete moci nastavit 
jas světel rukojeti. Při stisknutí tlačítka "+", modrý 
čtverec indikuje jas mezi 1 -5.  
K dispozici jsou 3 LED světla na každé rukojeti. 
Stisknutím tlačítka OFF vypnete LED světla rukojetí.

Zvuk

Toto nastavení poskytuje uživateli možnost  vypnout 
(off) nebo zapnout (on) zvukové varování v p í pad  
p ekro ení r ychlosti. Když j e t oto t la í tko zapnuto,  
zazní zvukové varování, kdykoliv budete posouvat  
šicím strojem r ychleji, než stroj zvládá r egulovat  
stehy.

Hlavní menu 

Stiskn te tla ítko "MainMenu" (Hlavní menu) pro

návrat do Hlavníhomenu.
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Nástroje
Když stisknete tla ítko "Tools" (Nástroje),
dostanete se do nabídky nástroj s dalšími
možnostmi nastavení. Viz. informace níže.

Firmwere (Program) 
Když stisknete tla ítko "Firmware", objeví se
obrazovka firmwaru s ísly ozna ujícími specifika
pro LCD obrazovku a systém regulátoru steh .
Více na stran 9

Kalibrace obrazovky 
Stisknutím tla ítka "Screen Calibration" (Kalibrace
obrazovky) provedete re kalibraci dotykové
obrazovky. Použijte drobné p edm ty, jako je víko
pera na dotekmalého tvere ku, jež se objeví na
obrazovce. Dodržujte tento postup, dokud se
nedotknete všech tvere k . Po dokon ení,
obrazovka z stane erná, dokud se nedotknete
pravého dolního rohu obrazovky pro návrat do
hlavníhomenu.

     Zp t 
Stisknutím tla ítka "Back" (Zp t) se automaticky
dostanete zp t na p edchozí obrazovku.

Z této nabídky si zvolte jeden ze dvou 
ovládacích prvků "Frame" Rám nebo "Pedal" 
nožní spouštěč
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Jas 
Stisknutím tla ítka "+" nebo " "m žete nastavit
jas obrazovky. Stiskn te tla ítko "+" pro zvýšení
jasu nebo stiskn te tla ítko " " pro snížení jasu.

      Hlavní menu 
Když stisknete tla ítko "Main Menu", vrátíte se na
obrazovku s Hlavním menu.

Firmware (Program) 
Informace obsažené v tomto menu identifikují
verzi ísel pro "Firmware LCD Obrazovku" a pro
"Regulátor Firmware. ”
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Jazyk 
Stisknutím tlačítka "Language" jazyk se otevře okno 
s nabídkou jazyků. Více k změně jazyků naleznete 
na stránce 10.

Jazyk  
Z této nabídky si můžete vybrat požadovaný jazyk. 
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