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MAN: 
Ръчно шиене без програма/тест/поправка 

OP7000    650 

03.27-2048 

Запълване отгоре или отдолу 

Поддръжка на криви 

Ръчно шиене без програма 

Опъване на конеца 

Дължина на бода 

Дължина на шева в mm 

AUTO: 
Шиене с програма (001 – 999) 

Бърза настройка за запълване в % 

Шиене с програма(001 – 999) 

Смяна на програма № 

Ляво/Дясно 

Промяна на размера 

Има на програмата 

Параметър: Натиск на притискащо краче/ 

Опъване на конеца глобално 

Дължина на бода в mm(постоянна корекция) 

Опъване на конеца 
(постоянна корекция) 

Остатъчна дължина на стъпката в mm 

Поддръжка на криви 

Корекция на допълнителна ширина в % 

Временна корекция на запълване 

Потвърждаване/ 

Промени 
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EDIT: 
Коригиране на програмите 

Изберете EDIT, за да коригирате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изберете стъпка, която трябва да бъде  

коригирана 

 

Коригиране на параметри за програма 
Начална точка на тегел/крайна точка на  

тегeл/ножица за конец 

 

коригиране на други параметри за стъпката 
 Редуване на притискащо краче 

 Натиск на притискащо краче 

 макс. обороти 

 

Коригиране на основни параметри за стъпката 
напр. запълване, поддръжка на криви,  

Опъване на конеца, дължина на бода,  

дължина на стъпката 

 

Изберете END за да спрете 

 

 

 

 

 

 

Mirror (отразяване) ИЛИ  

Program other side (коригиране на втора  

страница) ИЛИ  

изберете Finish 

 

Натиснете OK за да потвърдите 
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P NEW: 
Създаване на нова програма 

Избиране на ляво/дясно 

Изберете размер и таблица за размери 

Задаване на име на програмата 

Избиране на параметър за програма 
Начална точка на тегел/крайна точка на тегeл/ножица  

за конец/коефициент за сортиране 

Избиране на параметри за първата стъпка 
напр. запълване, поддръжка на криви, опъване на конеца,  

дължина на бода 

 

Шиене или задаване на дължина на стъпката 

Изключете измерването на работната ширина 

Изберете следваща стъпка 
чрез колянов прекъсвач или сензорен екран 

Избиране на параметър 

Mirror (отразяване) ИЛИ  

Program other side (коригиране на втора страница) ИЛИ  

изберете Finish 

натиснете OK 

Натиснете END за да спрете 
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Изтриване на програма: 

Стандартни програми: 

Избиране на 

номер на  

програмата 

Избиране на  

EDIT 

Избиране  

на PDEL 

с YES 

потвърждаване 

с OK 

потвърждаване 

1. 2. 

3. 4. 


