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Maszyna Juki Quilt Virtuoso Pro jest wyposa ona w ekran dotykowy o
przek tnej 3,5 cala, zainstalowany przed przednimi uchwytami
steruj cymi. Ekran LCD mo na zdj i przenie na tylne uchwyty
steruj ce (wyposa enie opcjonalne).

Mo na prze cza si pomi dzy poszczególnymi trybami ciegów,
naciskaj c przycisk Stitch Mode [Tryb ciegów] (na rysunku jest on w
po o eniu Cruise Mode [ rednia pr dko ]). Maszyna posiada cztery
ró ne ustawienia, które mo na wybra dla osi gni cia najlepszego
trybu ciegów w projekcie, nad którym pracujesz. (Tryby ciegów s
pokazane na kolejnej stronie).

Aktywny tryb ciegów (Cruise [ rednia pr dko ], Precise [Dok adny],
Baste [Fastrygowanie], lubManual [Tryb manualny]) jest wskazany
niebieskim pod wietleniem z lewej strony przyciskuMode [Trybu].

G owica maszyny

Ekran LCD

Lewy przycisk
Podnoszenie / opuszczanie
ig y

Prawy przycisk
Start / Stop

O wietlenie LED O wietlenie LED

Lewy uchwyt Prawy uchwyt

Ekran LCD

Prawy
przycisk
Start / Stop

O wietlenie
LED

Prawy uchwyt

O wietlenie
LED

Lewy uchwyt

Lewy przycisk
Podnoszenie/
opuszczanie ig y

Funkcje uchwytu steruj cego

Funkcje ekranu menu g ównego



4

U ywanie ekranu dotykowego
Menu Maszyny i uchwytów steruj cych

Zielone pod wietlenie wskazuje, e maszyna jest w czona i w
trakcie regulacji.

Czerwony kolor oznacza, e u ytkownik przesuwa maszyn
szybciej ni mo e ona regulowa ciegi.

Szary kolor pod wietlenia oznacza, e maszyna jest
wy czona, lub e nie przesuwa si .

Minimum Speed / Cruise Stitch mode [Pr dko minimalna /
Tryb pr dko ci redniej]
Pole to wskazuje minimaln pr dko wyra on w procentach,
z któr maszyna b dzie szy a, gdy przestanie si porusza .
Oznacza to, e podczas zwolnienia do zatrzymania, ig a b dzie
nadal kontynuowa a szycie z ustawion pr dko ci minimaln .

Stitches Per Inch [Ilo ciegów na cal]
Liczba wskazuje ilo ciegów na cal utrzymywan przez
maszyn (w trybie Cruise mode [ rednia pr dko ], wielko
SPI jest stosowana dla pr dko ci wy szych od pr dko ci
minimalnej wyra onej w procentach). Warto ci domy ln
jest 10 SPI. Mo na manualnie ustawi warto przyciskaj c „+”
lub „ ”. Mo na wybiera warto ci z zakresu od 6 do 16 SPI.

Cruise Stitch Mode / Regulated [Tryb pr dko ci redniej /
Regulowany]
Po wybraniu trybu „Cruise” i po naci ni ciu przycisku „Start”
na prawym uchwycie, maszyna zacznie natychmiast szy z
pr dko ci zgodn z procentowym ustawieniem „Minimum
Speed” [„Pr dko minimalna”]. Je eli maszyna b dzie
przesuwania szybciej lub wolniej, pr dko ig y dostosuje si
natychmiast, aby utrzyma zadan warto SPI. Je eli maszyna
nie porusza si , b dzie ona kontynuowa a szycie z „Minimaln
pr dko ci ” a do wy czenia.
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Precise Stitch Mode / Regulated [Tryb dok adnego szycia /
Regulowany]
W razie wybrania trybu „Precise” i po naci ni ciu przycisku „Start”
na prawym uchwycie, maszyna nie zacznie szy a do jej
przesuni cia. Gdy maszyna jest przesuwana szybciej lub wolniej,
pr dko ig y automatycznie dostosuje si , aby utrzyma zadan
warto SPI. Po zatrzymaniu maszyny, ig a przestaje si porusza ,
lecz uruchomi si natychmiast po przesuni ciu maszyny.

Baste Stitch Mode (Small, Medium and Large) / Regulated
[Tryb fastrygowania / Regulowany]
W razie wybrania trybu „Baste” i po naci ni ciu przycisku „Start”
na prawym uchwycie, maszyna zacznie fastrygowa zachowuj c
zadan d ugo fastrygi. Dla tego ustawienia, brak jest mo liwo ci
wyboru najni szej pr dko ci.

Medium [ redni]
Naciskaj c przycisk „+” lub „ ”, mo na si prze cza mi dzy
„Small” [Ma ym], „Medium” [ rednim], lub „Large” [Du ym]
ustawieniem d ugo ci szwu. Dla trybu Small, d ugo szwu b dzie
równa ½ cala, dla trybuMedium, b dzie to d ugo 1 z1la,
natomiast dla trybu Large, d ugo szwu b dzie równa 1 ½ cala.
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Manual Stitch Mode / Non Regulated [Tryb szycia manualnego /
Nieregulowany]
Po wybraniu trybuManual i po naci ni ciu przycisku „Start” na
prawym uchwycie, maszyna rozpocznie szycie z ustawion
pr dko ci , wyra on w procentach maksymalnej pr dko ci,
ustawion na górnej prawej stronie ekranu. W tym trybie brak jest
mo liwo ci regulacji, to znaczy funkcji regulacji pr dko ci. Oznacza
to, e maszyna b dzie szy a z ustalon pr dko ci , wyra on w
procentach (to znaczy maksymalna pr dko maszyny jest równa
2200 SPM [SPM = ciegi na minut ], a przy 50%, maszyna b dzie
szy a z szybko ci 1100 SPM).

Manual Stitch Mode % [Tryb szycia manualnego, %]
Jest to procent maksymalnej szybko ci SPM ( ciegów na minut ), z
któr maszyna b dzie szy a Oznacza to, e maszyna b dzie szy a z
ustalon pr dko ci wyra on w procentach (to znaczy
maksymalna pr dko maszyny jest równa 2200 SPM [SPM = ciegi
na minut ], a przy 50%, maszyna b dzie szy a z szybko ci 1100
SPM). Po naci ni ciu przycisków „+” lub „ ” mo na zwi kszy lub
zmniejszy pr dko ig y, co 5%, a do 100%.

Cut thread [Obcinanie nitek]
Aby przeci nitk , nale y za ka dym razem nacisn pole „Cut
Thread”. Aby aktywowa Auto Cut Feature [„Funkcja
automatycznego przecinania”], nale y nacisn przycisk z
no yczkami na polu Cut Thread (przycisk „Auto” jest wtedy
pod wietlany). Je eli jest aktywny, za ka dym razem po zatrzymaniu
maszyny po naci ni ciu przycisku wy czania na prawym uchwycie,
maszyna automatycznie b dzie odcina a ni . Aby wy czy funkcj
odcinania, nale y po prostu nacisn pole z no yczkami.

Needle Stop [„Zatrzymanie ig y”]
Przycisk zatrzymania ig y, prze cza ig w po o enie górne lub
dolne. Przycisk wskazuje po o enie ig y zostanie wy czony po
zatrzymaniu maszyny.

Settings [„Ustawienia”]
Przycisk Settings aktywuje ekran ustawie . Wi cej informacji
podano na kolejnej stronie.
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Settings [„Ustawienia”]
Przycisk Settings aktywuje ekran ustawie , umo liwiaj cy
dost p do dodatkowych funkcji maszyny.

Needle Light [„O wietlenie ig y”]
Po naci ni ciu przycisku Needle Lightmo na prze czy si
mi dzy w czeniem i wy czeniem o wietlenia tylnej przegrody
ig y.

Handle Lights [„O wietlenie uchwytów”]
Po naci ni ciu przycisku „+” lub „ ”, u ytkownik mo e ustawi
jasno o wietlenia uchwytów. Je eli naci nie przycisk „+”,
niebieski kwadrat wska e warto mocy od 1 do 5. Ka dy uchwyt
ma 3 diody LED. Naci ni cie przycisku „Off” powoduje wy czenie
o wietlenia uchwytów.

Sound [„D wi k”]
Ustawienie to umo liwia u ytkownikowi w czenie lub wy czenie
alarmu akustycznego przekroczenia pr dko ci. Gdy przycisk jest w
po o eniu w czonym, brz czyk odezwie si za ka dym razem, gdy
u ytkownik przesunie maszyn do szycia pr dzej, ni jest ona w
stanie wyregulowa ciegi.

Main Menu [„Menu g ówne”]
Naci ni cie przyciskuMain Menu przywraca Menu G ówne.
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Tools [„Narz dzia”]
Po naci ni ciu przycisku „Tools”, zostanie wy wietlony ekran
narz dzi z wi ksz ilo ci opcji. Poni ej podano szczegó owe
informacje.

Firmware [„Oprogramowanie firmowe”]
Po naci ni ciu przycisku „FIrmware” pojawi si ekran
programu firmowego z liczbami pokazuj cymi dane ekranu
LCD i system regulacji ciegów. Wi cej informacji podano na
nast pnej stronie.

Screen calibration [„Kalibracja ekranu”]
Aby powtórnie skalibrowa ekran, nale y nacisn przycisk
Screen calibration. U y zaostrzonego przedmiotu, aby
dotkn ma ego kwadratu, który pojawi si na ekranie. W ten
sposób dotkn wszystkich kwadratów. Po zako czeniu ekran
wyga nie a do dotkni cia dolnego prawego naro nika ekranu
w celu powrotu do menu g ównego.

Back [„Powrót”]
Naci ni cie przycisku Back spowoduje pojawienie si
poprzedniego ekranu.
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Brightness [„Jaskrawo ”]
Naciskanie przycisków „+” lub „ ” umo liwia u ytkownikowi
ustawienie jaskrawo ci ekranu. Naci ni cie przycisku „+” powoduje
rozja nienie, natomiast przycisk „ ” przyciemnia ekran.

Main Menu [„Menu g ówne”]
Naci ni cie przyciskuMain Menu przywraca Menu G ówne.

Firmware [„Oprogramowanie firmowe”]
W tym menu wy wietla si numer wersji „Oprogramowania
firmowego ekranu LCD” i „Oprogramowania regulatora”.
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J zyk
Pressing the "Language" button opens the language screen,
where you can select the language for the software. See more on
page 10.

J zyk
From this screen you can select the language you would like to
use.


