
Uživatelská příručka
Vyšívací stroj
Product Code (Kód produktu):882-T51

Před použitím stroje si přečtěte tento dokument.
Doporučujeme tento dokument uchovávat v blízkosti stroje, aby byl k dispozici k nahlédnutí.



Ochranné známky

IMPORTANT:
READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree 
to this license, do not download, install, copy or use the software.
Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library
Copyright © 2000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:
• Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer.
• Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software 

without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, 
including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are 
disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, 
or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, 
data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict 
liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if 
advised of the possibility of such damage.

All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without notice.

SD je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
CompactFLash je zapsanou známkou nebo ochrannou známkou Sandisk Corporation.
Memory Stick je zapsanou známkou nebo ochrannou známkou Sony Corporation.
SmartMedia je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou Toshiba Corporation.
MultiMediaCard (MMC) je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou Infineon Technologies 
AG.
xD-Picture Card je zapsanou známkou nebo ochrannou známkou Fuji Photo Film Co. Ltd.
IBM je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou International Business Machines 
Corporation.
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Microsoft 
Corporation.

Všechny společnosti, jejichž softwary jsou v této příručce uváděny, mají na své programy softwarovou licenční smlouvu.

Všechny ostatní značky a názvy produktů zmíněné v příručce jsou registrované ochranné známky příslušných společností. Vysvětlení označení, 
jako je ® a ™, nejsou v textu jasně popsána.
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Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vyšívací stroj. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte část 
„DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ a pak si prostudujte tuto příručku, ve které se seznámíte se 
správným použitím různých funkcí.
Kromě toho si tuto příručku po přečtení pečlivě uschovejte na místo, kde bude rychle přístupná pro 
budoucí potřebu.

Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

NEBEZPEČÍ - V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem:

1Vždy odpojte stroj od zásuvky elektrického napájení ihned po použití, při čištění, při uživatelském nastavování 

stroje popsaném v této příručce, nebo když stroj ponecháváte bez dozoru. 

VAROVÁNÍ - V zájmu prevence popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem 
nebo zranění osob:

2 Stroj vždy odpojte od elektrické zásuvky při mazání nebo při dalších uživatelských servisních činnostech 

uvedených v této uživatelské příručce.

• Chcete-li stroj odpojit od zásuvky, přepněte vypínač stroje do polohy „O“, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze 
zásuvky. Netahejte za kabel.

• Zapojte stroj přímo do elektrické zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
• V případě výpadku proudu stroj vždy odpojte.

3Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

• Stroj musí být připojen ke zdroji elektrické energie se střídavým proudem v rozmezí uvedeném na štítku. 
Nepřipojujte jej ke zdroji elektrické energie se stejnosměrný proudem ani k měniči. Pokud si nejste jisti, jaký 
zdroj elektrické energie máte, kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika.

• Používání stroje je schváleno pouze v zemi, ve které byl zakoupen.

4Nikdy stroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byl 

upuštěn, je poškozen nebo pokud se do stroje dostala voda. Na prohlídku, opravu, elektrické nebo mechanické 
seřízení stroj vždy předejte nejbližšímu autorizovanému prodejci společnosti Brother nebo servisnímu středisku.

• Nepoužívejte stroj s poškozenou napájecí zástrčkou ani jej nezapojujte do uvolněné elektrické zásuvky, zajistěte 
také, aby zástrčka byla zcela a bezpečně zasunuta – vyhnete se tak úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. 

• Pokud si při ukládání nebo používání stroje povšimnete čehokoliv neobvyklého, například zápachu, tepla, 
zabarvení nebo deformace, přestaňte stroj ihned používat a odpojte napájecí kabel.

• Při přepravě stroje jej zvedejte za spodní část. Zvednutím stroje za jinou část můžete stroj poškodit nebo 
způsobit pád stroje, a tím i zranění.

• Při zvedání stroje buďte opatrní, abyste neprováděli žádné náhlé nebo neopatrné pohyby, jinak si můžete 
poranit záda nebo kolena.

• Během přepravy stroje buďte opatrní, abyste se nedotkli ovládacího panelu, vodítek nití nebo jiných součástí, 
jinak by mohlo dojít ke zranění.

Úvod

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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5Vždy udržujte pracoviště v čistotě:

• Nepoužívejte stroj, pokud jsou některé větrací otvory zablokované. Udržujte větrací otvory stroje průchodné a 
zabraňte nahromadění otřepů, prachu nebo kousků látky.

• Nepoužívejte prodlužovací kabely. Zapojte stroj přímo do elektrické zásuvky.
• Nikdy nevhazujte ani nezasouvejte žádné předměty do žádného otvoru.
• Nevkládejte prsty do žádných otvorů stroje, např. poblíž pojezdu, jinak může dojít ke zranění.
• Nepoužívejte stroj, pokud se v okolí používají aerosolové produkty (spreje) nebo kyslík. 
• Nepoužívejte stroj v blízkosti zdroje tepla, například kamen nebo žehličky, mohlo by dojít ke vznícení stroje, 

napájecího kabelu nebo vyšívaného oděvu a k následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte tento stroj v blízkosti otevřeného ohně; pohyb vyšívacího rámečku by mohl způsobit vznícení 

vyšívaného oděvu.
• Neumísťujte tento stroj na nestabilní povrch, například nestabilní nebo nakloněný stůl, mohlo by dojít k pádu 

stroje a v důsledku toho ke zranění.

6 Při vyšívání se vyžaduje zvýšená opatrnost:

• Vždy věnujte velkou pozornost jehle. Nepoužívejte ohnuté nebo poškozené jehly.
• Zabraňte kontaktu prstů se všemi pohyblivými částmi. V okolí jehly dbejte zvýšené opatrnosti.
• Když stroj pracuje, udržujte ruce mimo všech pohyblivých součástí, jinak by mohlo dojít ke zranění.
• Pokud provádíte jakákoli seřízení v okolí jehly, například výměnu jehly, vypněte stroj přepnutím vypínače do 

polohy „O“.
• Nepoužívejte poškozenou nebo nesprávnou stehovou desku, protože by mohlo dojít ke zlomení jehly.

7 Tento stroj není hračka:

• Pokud stroj používáte v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti.
• Tento stroj není určen pro použití malými dětmi nebo invalidními osobami bez dohledu.
• Na malé děti je třeba dohlížet, aby si se strojem nehrály.
• Nepoužívejte dodané nůžky nebo páráček švů jiným způsobem, než k jakému jsou určeny. Při vytvoření otvoru 

páráčkem nevkládejte ruce ani prsty do linie řezu, jinak by mohlo v případě sesmeknutí páráčku dojít ke 
zranění.

• Plastový obal, ve kterém byl stroj dodán, udržujte mimo dosah dětí nebo jej správně zlikvidujte. Děti nikdy 
nenechávejte hrát si s obalem, jinak hrozí nebezpečí udušení.

• Nepoužívejte stroj venku.

8V zájmu prodloužení životnosti:

• Skladujte stroj mimo přímý sluneční svit a místa s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte nebo neskladujte stroj poblíž 
topení, žehliček, halogenových lamp nebo jiných horkých předmětů.

• Pro čištění krytu používejte pouze neutrální mýdla nebo čisticí prostředky. Benzen, ředidlo a abrazivní prášky 
mohou poškodit kryt a stroj a nesmějí se používat.

• Při výměně nebo montáži jakýchkoli dílů, jehly nebo jiných částí si přečtěte uživatelskou příručku, abyste 
montáž provedli správně.
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9 Pro opravy a seřízení:

• Nepokoušejte se demontovat, opravovat ani jakkoliv tento stroj měnit, jinak může dojít ke vzniku požáru, úrazu 
elektrickým proudem nebo jiným zraněním.

• Pokud je osvětlovací jednotka poškozená, musí být vyměněna autorizovaným prodejcem Brother.
• V případě poruchy nebo nutného seřízení nejdříve postupujte podle tabulky pro odstraňování problémů v zadní 

části uživatelské příručky, podle níž můžete stroj sami prohlédnout a seřídit. Pokud problémy přetrvají, prosím 
obraťte se na svého místního autorizovaného prodejce Brother.

Stroj používejte pouze pro účely popsané v příručce.
Používejte příslušenství doporučené výrobcem v této uživatelské příručce.
Používejte pouze kabel rozhraní (kabel USB), který byl dodán s tímto strojem.
Obsah této příručky a technické údaje tohoto výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Další informace o výrobku a aktualizace najdete na naší webové stránce www.brother.com

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
Tento stroj je určen pro domácí použití.

PRO UŽIVATELE V JINÝCH NEŽ EVROPSKÝCH ZEMÍCH
Tento stroj není určen k použití osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické nebo 
mentální schopnosti, schopnosti vnímání nebo mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, 
pokud však nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly zaškoleny ohledně použití stroje 
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se 
zajistilo, že si se strojem nehrají.

PRO UŽIVATELE V EVROPSKÝCH ZEMÍCH
Toto zařízení může být použito dětmi staršími 8 let a osobami s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jim byl přidělen dohled nebo pokud obdržely pokyny týkající se používání stroje 
bezpečným způsobem a pokud chápou možná nebezpečí. Děti si nesmějí se strojem 
hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.

POUZE PRO UŽIVATELE VE VELKÉ BRITÁNII, IRSKU, 
NA MALTĚ A KYPRU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

• V případě výměny pojistky použijte pouze pojistku schválenou ASTA pro BS 1362, tj. označenou značkou , 

s parametry vyznačenými na krytce.
• Vždy vraťte kryt pojistky na místo. Nikdy nepoužívejte pojistky bez krytu.
• Pokud pro zástrčku dodanou s tímto zařízením není k dispozici odpovídající elektrická zásuvka, měli byste 

kontaktovat svého autorizovaného prodejce Brother a vyžádat si správný kabel. 
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Na stroji jsou umístěny následující štítky.
Nezapomeňte dodržovat opatření popsaná na štítcích.

1

2

Varovné štítky

Umístění štítků

Jednou denně před použitím naneste 
kapku oleje na háček.
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V této části jsou popsány názvy různých dílů stroje a jejich funkce. Než začnete používat stroj, pečlivě si 
přečtěte tento popis a seznamte se s názvy dílů stroje.

Pohled zepředu

1 Předpínací kotouček cívky
Při navíjení spodní niti obtočte nit kolem předpínacího 
kotoučku.

2 Otvor vodítka niti
Při navíjení spodní nitě provlékněte nit štěrbinou vodítka nitě 
z přední strany směrem dozadu.

3 Odstřihovač/držák nitě
Při výměně horní nitě zde nit odstřihněte. Pokud nit 
nepoužíváte, můžete ji zde také podržet.

4 Přední otvor ve vodítku niti
Zatáhněte nit směrem k sobě a protáhněte ji skrz vodítko nitě 
shora dolů.

5 Otvor vodítka niti
Při navíjení cívky nebo zavádění nitě do stroje protáhněte nit 
zezadu dopředu skrz otvor.

6 Držák sestavy vodítka niti
7 Trn špulky
8 Držák cívky
9 Vodítko niti

Při zavádění nitě do stroje protáhněte nit skrz.
0 Sedlo navíječe cívky

Při navíjení cívky nastavuje cívku.

A Spínač navíjení cívky
Levá poloha zahájí navíjení cívky.

B Regulátor předepínání vodítka horní nitě
Regulují napětí niti.

C Regulátor napnutí nitě
Regulují napětí niti.

D Vodítko horní nitě
Při zavádění nitě do stroje protáhněte nit skrz.

E Ovládací panel
F Pojezd

Nasaďte držák vyšívacího rámečku na pojezd. Po zapnutí 
stroje, nebo pokud stroj vyšívá, pojezd se pohybuje dopředu, 
zpět, doleva a doprava.

G Vodítko dolní nitě
Při zavádění nitě do stroje protáhněte nit skrz.

H Odstřihovač nitě
Odstřihne a podrží nit pro navléknutí do jehly.

I Kryt háčku/háček
Otevřete kryt háčku a vložte pouzdro cívky do háčku.

J Patky
Pomocí patek seřiďte a nastavte výšku stroje.

Názvy dílů stroje a jejich funkce

Levá strana

Sestava vodítka nitě

Poznámka
• Zakroužkovaná čísla na „sestavě vodítka 

nitě“ označují trasu nitě pro navíjení cívky.
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Pohled zprava/zezadu

1 Držák dotykového pera
K uložení dotykového pera, které právě nepoužíváte, použijte 
držák.

2 Port USB (USB 2.0)
Chcete-li odeslat vzory do média USB nebo je z něj načíst, 
připojte médium USB přímo do portu USB.

3 Port USB pro počítač
Chcete-li importovat/exportovat vzory mezi počítačem a 
strojem, připojte kabel USB do portu USB.

4 Tlačítko pro změnu úhlu panelu
Stisknutím změňte úhel ovládacího panelu. Neměňte úhel bez 
stisknutí tohoto tlačítka.

5 Zástrčka elektrického napájení
Zasuňte zástrčku přívodní šňůry do zástrčky napájení.

6 Hlavní vypínač
Hlavní vypínač slouží k zapnutí (ON) (I) a vypnutí (OFF) (O) 
stroje. Nezapínejte stroj brzy po jeho vypnutí. Před opětovným 
zapnutím doporučujeme počkat 5 sekund.

7 Ruční kolo
Otočením kola pohybujte jehlou nahoru a dolů. Otočte 
ovládacím kolem směrem k ovládacímu panelu (proti směru 
hodinových ručiček).

8 Větrací otvor
Větrací otvor umožňuje cirkulaci vzduchu v okolí motoru. 
Během používání vyšívacího stroje větrací otvor nezakrývejte.

Ovládací panel

1 Tlačítko „Start/Stop“
Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ spustíte nebo zastavíte stroj. 
Způsob rozsvícení a barva tlačítka se změní podle provozních 
podmínek stroje.

2 Tlačítko polohování jehly
Stisknutím tlačítka polohování jehly jehlu zvednete nebo 
snížíte. Při dvojitém stisknutí tlačítka dojde k vyšití jednoho 
stehu.

3 Tlačítko odstřihnutí niti
Stisknutím tlačítka odstřihnutí niti odstřihnete i horní nit i nit z 
cívky.

4 Tlačítko „Automatické navléknutí“
Stisknutím tlačítka automatického navléknutí jehly navléknete 
nit do jehly.

5 Reproduktor
6 LCD (dotykový panel)

Dotykem na tlačítcích, která se objeví na dotykovém panelu, 
můžete vybírat a upravovat vzory a potvrzovat různé informace.

1

2

5

7

8

3

4

6

Červeně svítí : Pokud stroj nemůže začít vyšívat.

Zeleně bliká : Pokud stroj může začít vyšívat.

Zeleně svítí : Pokud stroj vyšívá.

Nesvítí : Pokud je stroj vypnutý.

654321
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Níže uvedená příslušenství jsou přibalena ke stroji. Používejte pouze příslušenství navržené pro tento 
stroj.

Přiložená příslušenství

Po otevření krabice zkontrolujte, že jsou přiložena následující příslušenství. Pokud některá položka chybí 
nebo je poškozená, kontaktujte autorizovaného prodejce Brother.

Příslušenství

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Č. Název dílu Kód dílu

1 Schránka na příslušenství XC6482-051

2 Sada jehel XC6469-001

3 Navinutá cívka × 5 XC6368-051

4 Kovová cívka × 3 100376-053

5 Síťka špulky × 4 S34455-000

6 Páráček XF4967-001

7 Nůžky XF2052-001

8 Pinzeta XC6542-051

9 Dotykové pero XA9940-051

10 Nástroj na výměnu jehel (navlékač) XF2212-001

11 Vymezovač stehové desky XC6499-151

12 Křížový šroubovák XC6543-051

13 Plochý šroubovák X55468-051

14 Imbusový šroubovák XC5159-051

15 Zahnutý šroubovák XC6545-051

16 Šroubovák ve tvaru disku XC1074-051

17 Šroubovák (velký) XC4237-021

18 Klíč 13 × 10 XC6159-051

19 Olejnička XZ0206-051

20 Čisticí kartáč X59476-051

21 Závaží (L) XC5974-151

22 Závaží (S) XC6631-051

23 Kabel USB XD1851-051

24
Vyšívací rámeček (extra velký) 
200 mm (V) × 200 mm (Š)

VRTF200: XG3182-001
(ostatní oblasti)

25
Vyšívací rámeček (střední) 
100 mm (V) × 100 mm (Š) 

PRH100: XC6286-
052 (ostatní oblasti)

26
Kompaktní rámeček (70) 
41 mm (V) × 70 mm (Š) 

VRSF70: XG3203-
001 (ostatní oblasti)

27
Kompaktní rámeček (50) 
50 mm (V) × 50 mm (Š) 

VRSF50: XG3189-
001 (ostatní oblasti)

28
Kompaktní rámeček (44) 
38 mm (V) × 44 mm (Š) 

VRSF44: XG3186-
001 (ostatní oblasti)

29
Kompaktní rámeček (na výšku) 
33 mm (V) × 75 mm (Š) 

VRSFV: XG3191-001 
(ostatní oblasti)

30
Vyšívací deska (extra velká) 
200 mm (V) × 200 mm (Š) 

XE7171-001

31
Vyšívací deska (střední) 
100 mm (V) × 100 mm (Š)

XC5759-051

32 Uživatelská příručka Tato příručka

33 Příručka k navrhování výšivek XG3264-001

34 Podložka špulky × 4 XC7134-051

35 Krytka špulky × 4 130012-054

36
Držák vyšívacího rámečku a XG1546-001

37
Držák vyšívacího rámečku e XG2408-001

Doplňkové informace
• Dodané dotykové pero lze uložit do držáku na 

zadní straně ovládacího panelu. Viz strana 7.

Č. Název dílu Kód dílu

aaa

eee
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Doplňková příslušenství

Následující položky jsou k dispozici jako volitelné 
příslušenství, které lze zakoupit samostatně od 
prodejce Brother.

* Při použití plochého rámu nebo rámečku pro 
vyšívání okrajů doporučujeme používat volitelný 
vyšívací stůl.

1. 2.

3. 4.

5. 6.* 7.

8. 9. 10. 11.

12.* 13.

14. 15.

16.

Č. Název dílu Kód dílu

1 Sada rozšířeného rámečku na čepice 2 PRCF3:XE2158-001 
(ostatní oblasti)

2 Rozšířený rámeček na čepice 2 PRCFH3:XE2162-
001 (ostatní oblasti)

3 Montážní přípravek PRCFJ2:XC7611-
052 (ostatní oblasti)

4 Sada válcového rámečku PRCL1:XE2166-001 
(ostatní oblasti)

5 Válcový rámeček PRCLH1:XE2170-
001 (ostatní oblasti)

6 Plochý rámeček
200 mm (V) × 200 mm (Š)

VRFF200: XG3184-
001 (ostatní oblasti)

7 Vyšívací rámeček (velký) 
130 mm (V) × 180 mm (Š) 

PRH180: XC6285-052
(ostatní oblasti)

8 Vyšívací rámeček (malý) 
40 mm (V) × 60 mm (Š) 

PRH60: XC6287-052
(ostatní oblasti)

9 Čtečka karty výšivek SAECR1

10 Karta výšivek –

11 Široký stůl VRWT1: XG3193-
001 (ostatní oblasti)

12
Sada okrajového rámečku
100 mm (V) × 180 mm (Š)
Držák vyšívacího rámečku b

VRBF180: XG3205-
001 (ostatní oblasti)

13

Sada kulatého rámečku
(Ø 160 mm)
(Ø 130 mm)
(Ø 100 mm)
Držák vyšívacího rámečku c

VRRFK1: 
XG3197-001

(ostatní oblasti)

14
Vyšívací kolík VRPRNSTD: 

XG3199-001
(ostatní oblasti)

15
Upínací rám VRCLP45B:

XG3195-001 
(ostatní oblasti)

16
Sada pro volný pohyb VRFMKIT1:

XG3201-001
(ostatní oblasti)

Poznámka
• Karty výšivek zakoupené v zámoří nejsou 

kompatibilní s tímto vyšívacím strojem.
• Úplný seznam volitelného příslušenství a 

vyšívacích karet, které jsou pro váš stroj k 
dispozici, vám na vyžádání dodá nejbližší 
autorizovaný prodejce Brother.

Doplňkové informace
• Vždy používejte příslušenství doporučené 

pro tento stroj.
• Všechny technické údaje jsou správné v 

době tisku. Uvědomte si, že některé 
technické údaje se mohou měnit bez 
předchozího upozornění.

Č. Název dílu Kód dílu
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V této části je popsán postup pro instalaci stroje. Pokud není stroj správně nainstalován, může vibrovat 
nebo vydávat hlasité zvuky a výšivka nebude vyšita správně. K dispozici je i volitelný vyšívací kolík.

Opatření pro instalaci a dopravu

Instalace stroje

 UPOZORNĚNÍ
• Teplota provozního prostředí musí být v rozsahu 5 °C až 40 °C. Pokud bude stroj používán v příliš 

chladném nebo příliš horkém prostředí, může se porouchat.
• Nepoužívejte stroj v místech, kde bude vystaven přímému slunečnímu svitu, jinak se může stroj 

porouchat.
• Postavte stroj všemi čtyřmi nastavitelnými patkami na desku nebo stůl, aby byl ve vodorovné poloze.
• Hmotnost stroje je asi 31 kg. Vyšívací stroj by měly přenášet nebo instalovat dvě osoby.
• Při přenášení stroje nezapomeňte, že jej mají zdvihat od spodu na označených místech dvě osoby. 

Zvednutím stroje za jinou jeho část můžete stroj poškodit nebo způsobit pád stroje, a tím i zranění.

• Pokud se objeví blesky, vypněte stroj a vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky. Blesk může způsobit poruchu 
stroje.

• Nezapojujte napájecí kabel, dokud nebude instalace stroje dokončena. Pokud by došlo k náhodnému 
stisknutí tlačítka „Start/Stop“ a stroj by začal šít, mohlo by dojít ke zranění.

• Při promazávání stroje používejte ochranné brýle a rukavice, zabraňující oleji nebo vazelíně ve vniknutí 
do očí nebo potřísnění pokožky. Nedávejte si olej nebo vazelínu do úst. Olej a vazelínu ukládejte mimo 
dosah dětí.
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Instalace stroje

 UPOZORNĚNÍ
• Abyste předešli závadám a poruchám, neinstalujte stroj na místě vystaveném následujícím vlivům.

Tekutiny, jako je voda Extrémní prašnost

Přímý sluneční svit Zablokování větracích otvorů

Nedostatečný prostor

Nestabilní povrch

Připojení pomocí prodlužovacích kabelů
nebo rozdvojek

Předměty v rozsahu pohybu 
vyšívacího rámu

Extrémně vysoké nebo nízké teploty Teplota
provozního prostředí by se měla pohybovat

od 5 °C do 40 °C.

747 mm

Více než 50 mm

587 mm

Více než 350 mm

Více než 150 mm 511 mm Více než 150 mm

a b c

1 Přiloženým klíčem povolte pojistnou 
matku.

2 Přiloženým klíčem otočte 
nastavitelnou patkovou matkou.
1 Nožička se prodlouží.
2 Nožička se zkrátí.

3 Po nastavení nožiček dotáhněte 
pojistnou matku.
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Příprava sestavy vodítka nitě

Montáž držáku vyšívacího rámečku

a b c

Demontujte dva šrouby 
podpory sestavy vodítka nitě.

a b c
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V této části jsou popsány tipy pro správné používání tohoto vyšívacího troje.

Opatření pro napájení

Nezapomeňte dodržovat následující opatření související s napájením elektrickou energií.

Provozní pokyny

 VAROVÁNÍ
• Pro napájení používejte pouze běžný domácí rozvod elektrické energie. Použití jiných zdrojů elektrické 

energie může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození stroje.
• Ujistěte se, že zástrčky na přívodní šňůře jsou pevně zasunuty do elektrické zásuvky a zásuvky přívodní 

šňůry na stroji. V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nezasouvejte zástrčku na přívodní šňůře do elektrické zásuvky, která je ve špatném stavu.
• Pokud nastane jedna z níže popsaných okolností, vypněte vyšívací stroj a vytáhněte přívodní šňůru ze 

zásuvky, jinak by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození stroje.
• Pokud od stroje odcházíte.
• Po použití stroje.
• Pokud dojde k výpadku dodávky proudu během provozu stroje.
• Pokud stroj nefunguje správně, například pokud seje spojení volné nebo přerušené.
• Během bouřky.

 UPOZORNĚNÍ
• Používejte pouze přívodní šňůru, která byla dodána k tomuto stroji.
• Nezapojujte tento stroj pomocí prodlužovací šňůry nebo rozdvojky, do nichž je připojeno více spotřebičů, 

jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nezapojujte nebo neodpojujte přívodní šňůru mokrýma rukama, jinak může dojít k úrazu elektrickým 

proudem.
• Při odpojování přívodní šňůry nejdříve vypněte stroj a při vytahování šňůry ji uchopte za zástrčku. Tahem 

za šňůru můžete způsobit její poškození, požár nebo úraz elektrickým proudem.
• Zabraňte přeseknutí, poškození, modifikaci, násilnému ohnutí, tahu, kroucení nebo zauzlování přívodní 

šňůry. Nepokládejte těžké předměty na šňůru ani ji nevystavujte horku, jinak může dojít k poškození 
šňůry, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo 
zástrčky, přestaňte používat stroj a nechte jej opravit u autorizovaného prodejce Brother, než jej budete 
dále používat.

• Pokud má být stroj delší dobu mimo provoz, odpojte přívodní šňůru, jinak by mohlo dojít k požáru.
• Při ponechání stroje bez dozoru buď přepněte hlavní spínač stroje do vypnuté polohy, nebo vytáhněte 

zástrčku z napájecí zásuvky.
• Při údržbě stroje nebo snímání krytů musí být stroj odpojen ze zásuvky.
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Opatření pro jehly

Nezapomeňte dodržovat následující opatření související s výběrem správné jehly pro váš stroj.

Kontrola jehly

Vyšívání s ohnutou jehlou je velice nebezpečné, jelikož jehla se může během provozu zlomit.
Před použitím jehly ji položte plochou stranou na rovnou podložku a zkontrolujte, že je vzdálenost mezi 
jehlou a plochou podložkou rovnoměrná. Pokud je jehla ohnutá nebo je její hrot zlomený, vyměňte ji za 
novou. (Viz „Výměna jehly“ na straně 30.)

 UPOZORNĚNÍ
• Váš stroj je konstruován pro použití jehel pro domácí vyšívání. Jehla doporučená výrobcem je „HAX 130 

EBBR“ (Organ). Případně lze použít jehly Schmetz 130/705 H-E. Při použití jiných jehel může dojít k 
jejich zlomení nebo přetržení niti, k poškození mechanismu pro navlékání niti nebo zranění.

• Nikdy nepoužívejte ohnuté jehly. Ohnuté jehly se snadno lámou, což může způsobit zranění.

■ Vhodná jehla ■ Nevhodná jehla
Pokud není vzdálenost mezi jehlou 
a rovnou podložkou rovnoměrná, 
jehla je ohnutá. Nepoužívejte 
uhnutou jehlu.

1 Plochá strana
2 Označení typu jehly

3 Rovná podložka
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Opatření pro cívku

Nezapomeňte dodržovat následující opatření související s cívkou.

Doporučení pro horní nit

Nezapomeňte dodržovat následující doporučení související s horní nití.

Doporučení tkanin

Nezapomeňte dodržovat následující doporučení ohledně tkanin.

Doporučení pro zobrazení

Nezapomeňte dodržovat následující doporučení související s použitím displeje ovládacího panelu.

 UPOZORNĚNÍ
• Používejte pouze předvinuté cívky (typ COATS „L“/TRU-SEW POLYESTER 

„Filaments“) nebo cívky určené přímo pro tento stroj. Použití jiné cívky může 
způsobit zranění nebo poškození stroje.

• Použijte cívku se správně navinutou spodní nití, jinak může dojít ke zlomení 
jehly nebo nesprávnému napnutí nitě.

Poznámka
• Doporučuje se použití rayonové nebo polyesterové niti (120 den × 2 / 135 dtex × 2 / gramáž 40 (v 

Severní a Jižní Americe a Evropě) / #50 (v Japonsku)).

Poznámka
• Váš stroj může vyšívat tkaniny o tloušťce až 1 mm. Při vyšívání silnější tkaniny se jehla může ohnout 

nebo zlomit.
• Pokud vyšíváte překrývající se stehy, jehla obtížně proniká tkaninou, což může vést k jejímu ohnutí 

nebo zlomení.
• Tenké nebo pružné tkaniny podkládejte stabilizačním materiálem.
• Při vyšívání velkých kusů tkaniny dbejte na to, aby se tkanina nezachytila za pojezd.

Poznámka
• Displeje se dotýkejte pouze prstem nebo přiloženým perem. Nepoužívejte mechanické tužky, 

šroubováky nebo jiné tvrdé nebo ostré předměty. Na obrazovku také netlačte přílišnou silou, jinak 
může dojít k poškození displeje.

COATS

Polyester
L
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Podrobné pokyny naleznete v podrobné uživatelské příručce.

Zapínání stroje

Příprava na zahájení vyšívání

 UPOZORNĚNÍ
• Nepokládejte ruce ani předměty do blízkosti pojezdu, abyste předešli zraněním.

a b c d

e Nastavte hodiny. f

Kroky d a e je třeba provést pouze při prvním 
spuštění stroje.
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Vyjímání pouzdra cívky

Instalace cívky

a b

c d e

a b c

Dbejte na to, aby se nit z cívky 
odvíjela proti směru hodinových 
ručiček, jak ukazuje obrázek.

1 Vytáhněte asi 50 mm niti.
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Instalace pouzdra cívky

Navíjení cívky

a b c

a b c

1 Drážka v cívce
2 Vyrovnejte drážku na cívce s 

pružinou na trnu navíječe.

d e f
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g h i

j k

Cívka začne navíjet. Po 
dokončení navíjení se cívka 
přestane otáčet. Spínač navíjení 
cívky se automaticky vrátí do 
původní polohy.
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Výběr vzoru vyšívání

Zobrazení náhledu

a b c
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Úprava vzoru

Č.
Displej

Funkce
Název tlačítka

1

Zobrazí velikost vzoru výšivky, 
aktuálně zobrazeného v oblasti 
zobrazení vzoru. Horní hodnota 
představuje výšku a dolní hodnota 
představuje šířku. Pokud vzory 
vyšívání sestávají z několika 
zkombinovaných vzorů, bude 
zobrazena velikost celého vzoru, 
včetně všech zkombinovaných vzorů.

Velikost vzoru

2

Zobrazí velikosti vyšívacích 
rámečků, které lze použít pro 
vyšívací vzor, aktuálně zobrazený v 
oblasti zobrazení vzoru.

Indikátor 
vyšívacího 
rámečku

3
Zvětšete vzor na obrazovce o 
200 %.Tlačítko 

zvětšení

4
Zobrazuje vertikální délku 
upravovaného vzoru.Velikost 

(vertikální)

5
Zobrazuje horizontální šířku 
upravovaného vzoru.Velikost 

(horizontální)

6
Zobrazuje úhel otočení, o který je 
upravovaný vzor otáčen.

Úhel otočení

7
Smaže vzor. Po stisknutí bude 
upravovaný vzor smazán.Tlačítko Delete 

(Smazat)

2

D

3

A

8

1

7

0

4

5

6

C

9

B

8
Přidá vzor. Po stisknutí se objeví 
obrazovka výběru skupiny vzorů.Tlačítko Add 

(Přidat)

9 Zobrazí obraz vzoru pro náhled.
Tlačítko 
náhledu

0
Zobrazuje vertikální vzdálenost, o 
kterou je upravovaný vzor posunut.Vzdálenost od 

středu 
(vertikální)

A

Přesune polohu vyšívání 
upravovaného vzoru ve směru 
šipky. (Pokud stisknete tlačítko , 
poloha vyšívání se přesune do 
středu oblasti vyšívání.)Tlačítka 

umístění

B
Zobrazuje horizontální vzdálenost, 
o kterou je upravovaný vzor 
posunut.

Vzdálenost od 
středu 

(horizontální)

C
Vybere vzor, který je upravován, 
pokud vzor sestává z několika 
zkombinovaných vzorů.Tlačítka výběru 

vzorů

D
Ukončí úpravu a přejde na 
obrazovku pro vyšívání.Tlačítko 

vyšívání

Č.
Displej

Funkce
Název tlačítka
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Č.

Displej

FunkceNázev 
tlačítka

1 Změní velikost upravovaného vzoru.
Tlačítko Size 

(Velikost)

2 Otočí upravovaný vzor.Tlačítko 
Rotate 

(Otočit)

3 Mění barvu vzoru.Tlačítko 
změny barvy 

niti

4 Vytvoří a upraví opakující se vzor.
Tlačítko 

ohraničení

5
Horizontálně převrátí upravovaný 
vzor.Tlačítko 

horizontálního 
zrcadlení 
obrazu

6
Mění hustotu upravovaného vzoru; 
použít jej lze, pouze pokud je vybrán 
vzor abecedy nebo rámečku.Tlačítko 

Density 
(Hustota)

7

Umožňuje změnu barev nití každého 
písmene v abecedním vzoru; použít 
jej lze, pouze pokud je vybrána 
abeceda.

Tlačítko Multi 
Color (Více 

barev)

7

1
5

8

2

9

0

6

4

3

8
Změní orientaci písmen v abecedním 
vzoru, který upravujete.Tlačítko Array 

(Orientace)

9
Změní proložení mezi písmeny v 
abecedním vzoru, který upravujete.Tlačítko 

Spacing 
(Mezera)

0 Duplikuje vzor.
Tlačítko 

Duplikovat

Č.

Displej

FunkceNázev 
tlačítka
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Upínání tkaniny do vyšívacího rámečku

Zahájení vyšívání

a b

Povolte šroub. Položte tkaninu lícovou stranou nahoru na vnější 
rámeček.

c

Lehce dotáhněte šroub a potom zatáhněte za okraje 
tkaniny.

d

1 Vnitřní rámeček
2 Vnější rámeček
3 Dolní okraj vnitřního rámečku

e

1 Utáhněte šroub.
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Nasazení vyšívacího rámečku do stroje

1 Levé rameno držáku vyšívacího rámečku
Posuňte rameno držáku vyšívacího rámečku doleva nebo 
doprava, aby odpovídalo velikosti vyšívacího rámečku.

2 Upevněte držák vyšívacího rámečku
Zasuňte vyšívací rámeček do příchytek na držáku vyšívacího 
rámečku.

3 Polohovací čep
4 Otvory
5 Polohovací výřezy

 UPOZORNĚNÍ
• Pokud není vyšívací rámeček správně nasazen, může narazit na přítlačnou patku a poškodit stroj nebo 

způsobit zranění uživatele.
• Při nasazování vyšívacího rámečku se ujistěte, že tlačítko „Start/Stop“ svítí červeně. Pokud tlačítko „Start/

Stop“ zeleně bliká, vyšívací stroj by mohl začít vyšívat. Pokud by vyšívací stroj začal nedopatřením vyšívat, 
mohlo by dojít ke zranění.

• Při nasazování vyšívacího rámečku se ujistěte, že vyšívací rámeček nenarazí na žádnou jinou část 
vyšívacího stroje.

a b

1 Levé rameno
2 Křídlové matice

Povolte dvě křídlové matice na držáku vyšívacího 
rámečku.

1 Značka pro extra velký vyšívací rámeček
2 Značka pro velký vyšívací rámeček
3 Značka pro střední vyšívací rámeček
4 Značka pro malý vyšívací rámeček
5 Zarovnejte šroub se značkou.
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Vedení horní niti

c d

Zasuňte vyšívací rámeček do příchytky držáku 
vyšívacího rámečku. Vnitřní rámeček musí být 
nahoře.

Zasuňte vyšívací rámeček, aby zapadl na místo.

 UPOZORNĚNÍ
• Při navlékání horní niti postupujte pečlivě podle pokynů. Pokud horní vedení nefunguje správně, může se 

nit přetrhnout nebo zamotat, a způsobit tak ohnutí nebo zlomení jehly.

a b
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c d e

f g h

Obtočte nit jednou ve směru 
hodinových ručiček okolo 
kotouče napnutí nitě.

i j k
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Navlékání jehly

Zahájení vyšívání

 UPOZORNĚNÍ
• Pokud není jehla zcela zasunutá, háček 

mechanismu automatického navlékání jehel 
neprojde během automatického navlékání 
jehly ouškem jehly a háček by se mohl ohnout 
nebo nebude možné jehlu navléknout.

• Pokud dojde k ohnutí nebo poškození háčku 
mechanismu automatického navlékání jehel, 
obraťte se na autorizovaného prodejce Brother.

• Neotáčejte ovládacím kolem, když háček 
mechanismu automatického navlékání nití 
prochází ouškem jehly, jinak by mohlo dojít k 
poškození mechanismu automatického 
navlékání niti.

a

Háček mechanismu automatického navlékání jehel 
prochází ouškem stroje.

b c d

1 Provlečte nit tudy.

a b Ukončení vyšívání

1
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Jednoduchá výměna cívek vrchní nitě

Vyjmutí vyšívacího rámečku

a b

1 Odstřihněte nit

c d

Vytáhněte nit.

a b
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Vyjmutí tkaniny

Vypnutí stroje

a b

a b
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Výměna jehly

 UPOZORNĚNÍ
• Před výměnou jehly nezapomeňte vypnout vyšívací stroj, jinak by mohlo dojít ke zranění, pokud by stroj 

začal vyšívat.

a b

c Doplňkové informace

1 Konec nástroje na výměnu jehly
2 Držák jehly

1 Zarážka lišty jehly
2 Jehla
3 Plochá strana jehly
4 Nástroj na výměnu jehel
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Kontrola napnutí nitě

Mazání drážky

Dodatek

Napnutí horní nitě lze nastavit 
pomocí regulátoru napnutí nitě 
nebo regulátoru předepínání 
vodítka horní nitě.

1 Regulátor předepínání vodítka 
horní nitě

2 Regulátor napnutí nitě

■ Správné napětí niti
Z rubové strany tkaniny by nit 
cívky měla mít šířku asi jedné 
třetiny stehu.

1 Lícová strana
2 Rubová strana

1 Lícová strana
2 Rubová strana

Napětí horní niti je příliš silné, 
kvůli čemuž je dolní nit viditelná 
z lícové strany tkaniny.

Povoluje se otáčením proti směru 
hodinových ručiček.

1 Lícová strana
2 Rubová strana

Napětí horní niti je příliš volné, 
kvůli čemuž je volná horní nit 
nebo se na lícové straně tkaniny 
objevují volné uzlíky nebo 
smyčky.

Dotahuje se otáčením po směru 
hodinových ručiček.

 UPOZORNĚNÍ
• Před čištěním stroje odpojte přívodní šňůru, 

jinak by mohlo dojít ke zranění nebo úrazu 
elektrickým proudem.

a b

2

1
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Mazání lišt jehel

c d

Pohled zepředu Pohled ze strany
1 Prorazte malý otvor do lahvičky oleje.
2 Sem naneste olej.
• Před použitím prorazte špičatým předmětem malý otvor 

ve špičce přiložené olejničky.

1 Ruční kolo

Otočte ovládací kolo do polohy ( ) na stroji.

e

Poznámka
• Jednou denně před použitím naneste kapku 

oleje na háček.
• Naneste jednu kapku oleje na dolní tyčku jehly 

nad levou plstěnou podložkou po každých 
40–50 hodinách vyšívání.

• Používejte pouze olej na šicí stroje. Použití 
jiného typu oleje může způsobit poškození 
vyšívacího stroje.

• Nenanášejte příliš velké množství oleje. Může 
dojít ke znečištění tkaniny nebo niti. Pokud 
nanesete příliš mnoho oleje, otřete jej 
kouskem hadříku.

• Pokud se nit během vyšívání přetrhne nebo 
provozní hluk háčku zesílí, naneste na háček 
olej.

1 Sem naneste olej.
• Příliš velké množství oleje může odkapávat na projekt.
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Čištění háčku

 UPOZORNĚNÍ
• Před čištěním stroje odpojte přívodní šňůru, 

jinak by mohlo dojít ke zranění nebo úrazu 
elektrickým proudem.

• Pokud je háček poškrábaný nebo poškozený, 
obraťte se na autorizovaného prodejce Brother.

a b

c d

Odstraňte veškeré otřepy a prach z háčku a jeho 
okolí.
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Čištění v okolí stehové desky

Čištění vodítek nitě

 UPOZORNĚNÍ
• Před čištěním stroje odpojte přívodní šňůru, 

jinak by mohlo dojít ke zranění nebo úrazu 
elektrickým proudem.

a b

1 Vyjměte stehovou desku.

c d

1 Odstraňte z této oblasti veškeré otřepy. 1 Nasaďte stehovou desku.

a b

Vyčistěte destičky vodítka nitě pro horní 1 i střední 
2 vodítko nitě.

1 Očistěte destičku vodítka nitě.
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Vyčistěte regulátor napětí

a b Poznámka
• Při sestavování napínací jednotky se 

ujistěte, že napínací kotouč nitě není 
otočen obráceně.
Na spodní straně je magnet.

Spodní část Horní část

1 Otočení regulátoru proti 
směru hodinových 
ručiček.

Odstraňte zbytky vláken a prach 
ze dvou kusů plstěných podložek 
(horní, dolní) uvnitř regulátoru 
napětí.

1 Magnet
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Postup aktualizace pomocí média USB

Aktualizace softwaru stroje

Poznámka
• Pokud je na stránce „http://support.brother.com“ dostupný aktualizační program, stáhněte si soubory 

podle pokynů na webu a kroků níže.
• Pokud k aktualizaci softwaru používáte USB médium, ověřte, že na USB médiu nejsou uložena žádná 

jiná data než soubor upgradu.
• Kompatibilní operační systémy:

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• USB média jsou značně rozšířena, nicméně některá USB média nemusí být možné s tímto strojem 

používat. Další informace naleznete na naší webové stránce.

a b c

d e f

Stiskněte .
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Postup aktualizace pomocí počítače

a b c

d e

Stiskněte .

f g
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