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1. Wstęp
Najlepszym sposobem opanowania obsługi maszyny hafciarskiej jest wzięcie udziału w 
szkoleniu prowadzonym przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Brother. Szkolenie to 
obejmuje nie tylko zagadnienia związane z obsługą maszyny, ale także wiedzę o 
materiałach hafciarskich i zaawansowanych metodach wykonywania haftów. 

Jeżeli jednak zdecydujemy się na samodzielną naukę, to mamy do dyspozycji trzy różne 
instrukcje obsługi:

• instrukcja w języku polskim zapisana w pamięci komputera maszyny

• instrukcja pdf w języku polskim

• instrukcja pdf w języku angielskim

Każda z tych instrukcji jest inna, pisana przez innego specjalistę i każda na swój sposób 
tłumaczy kwestie związane z obsługą maszyny. Zachęcamy do przeczytania wszystkich 
trzech instrukcji. 
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1. Nawlekanie nitek
Prawidłowe nawlekanie nitek jest bardzo ważne. Warunkiem prawidłowej pracy maszyny 
jest prawidłowe nawleczenie nitek i prawidłowa regulacja naprężenia nitek.

1.1 Nitka dolna

Zaleca się stosowanie specjalnej nitki bębenkowej (dolnej). Nitka ta różni się od nitki
igłowej (górnej) tym, że jest matowa oraz tym, że jest bardzo cienka. 

Nawijanie nitki na szpulkę

Krok 1
Włóż pustą szpulkę na trzpień nawijarki.

Krok 2
Postaw szpulkę nici bębenkowej na lewej pozycji stojaka na nici.
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Krok 3
Przewlecz nitkę przez przelotkę nad szpulką:

Krok 4
Przewlecz nitkę przez drugą przelotkę zgodnie z rysunkiem.

Krok 5
Przewlecz nitkę przez naprężacz zgodnie z rysunkiem.
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Krok 6
Przewlecz nitkę przez przelotkę.

Krok 7
Okręć nitkę dookoła szpulki, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 5 razy.

Krok 8
Obetnij nitkę nożem znajdującym się w szczelinie tarczy nawijarki.

Krok 9
Naciśnij włącznik nawijarki tak, aby włącznik oparł się o szpulkę.

Krok 10
Naciśnij klawisz „Start” na ekranie maszyny.

Nawijarka zacznie nawijać nić. Nawijarka wyłączy się samoczynnie, gdy szpulka będzie 
pełna. Możemy sterować szybkością nawijania. Możemy także przerwać nawijanie 
naciskając klawisz „Stop”.
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Wkładanie szpulki do bębenka

Krok 1
Włóż do bębenka szpulkę z nićmi zgodnie z rysunkiem zwracając uwagę, aby włożyć 
szpulkę właściwą stroną.

Krok 2
Sprawdź, czy prawidłowo włożyłeś szpulkę. Ciągnij za koniec nitki. Szpulka powinna 
obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli szpulka obraca się niezgodnie z 
zegarem, popraw swój błąd.

Krok 3
Obetnij nitkę tak, aby wolny odcinek nitki (1) miał długość ok. 5 cm.

Wkładanie bębenka do chwytacza

Włóż bębenek (ze szpulką) do chwytacza zgodnie z rysunkiem.
Zwróć uwagę, aby zatrzask bębenka (1) zatrzasnął się na trzpieniu chwytacza (2).
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Regulacja naprężenia nitki dolnej

• Ustawianie naprężenia nitki dolnej ma kluczowe znaczenie dla jakości haftu.

• Naprężenie nitki dolnej ustawiamy zawsze w pierwszej kolejności.

• W drugiej kolejności ustawiamy naprężenie nitki górnej.

Krok 1

Wkładamy do bębenka szpulkę  z nićmi. Dowiązujemy do wolnego końca nitki ciężarki 
pomiarowe, które powinny znajdować się w pudełku z akcesoriami maszyny. W 
przypadku, gdy używamy szpulki metalowej, należy dowiązać dwa ciężarki: duży i mały. W
przypadku stosowania szpulek kartonowych, wystarczy dowiązać tylko jeden ciężarek, ten 
większy.

Krok 2

Przykładamy bębenek do gładkiej powierzchni zgodnie z rysunkiem i obserwujemy 
ciężarek. Prawidłowe naprężenie poznać po tym, że ciężarek jest na skraju stanu 
równowagi: powinien powoli zjeżdżać w dół, ale minimalne dokręcenie naprężacza 
bębenka spowoduje, że bębenek przestanie zjeżdżać.
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Krok 3
W miarę potrzeby należy zmienić ustawienie śrubki regulacyjnej naprężacza nitki. 
Naprężacz jest bardzo czuły. Zwykle przekręcenie śrubki o pół obrotu wystarczy, aby 
znacznie zmienić naprężenie. Nie należy pomylić śrubek na bębenku. Śrubka regulacyjna,
to jest ta większa śrubka.
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1.2 Nitka górna

Zwykle haftujemy specjalnymi nitkami do haftu, które wyróżniają się wysokim połyskiem.
Nie należy nitek z połyskiem nawijać na szpulki do bębenka.

Nawlekanie nitki górnej

Rysunek poniżej pokazuje prawidłowo nawleczoną nitkę górną.

Krok 1
Ustaw szpulkę z nićmi na stojaku na nici.
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Krok 2
Przewlecz nitkę przez pierwszą przelotkę nad szpulką:

Krok 3
Przewlecz nitkę przez drugą przelotkę:

Krok 3
Umieść nitkę pod talerzykiem naprężacza wstępnego:

Krok 4
Poprowadź nitkę dookoła metalowej tarczy naprężacza głównego:
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Krok 5
Poprowadź nitkę pod blaszką drugiego naprężacza pomocniczego.

Krok 6
Poprowadź nitkę w dół, a następnie do góry i przewlecz przez oczko szarpaka od prawej 
do lewej:

Krok 7
Poprowadź nitkę od szarpaka w dół i przewlecz nitkę przez otwór w obudowie maszyny:
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Krok 8
Poprowadź nitkę przez drucianą przelotkę przy igle:

Obsługa automatycznego nawlekacza igły

Automatyczny nawlekacz nitki jest precyzyjnym mechanizmem, który może ulec 
uszkodzeniu, gdy jest używany niezgodnie z zaleceniami. 

• Nie wolno próbować nawlekać igieł cieńszych niż igły o grubości 75. 

• Podczas wymiany igły należy zwrócić uwagę, aby nową igłę do końca wsunąć w 
otwór. Źle włożona igła może uszkodzić nawlekacz. 

• Nie wolno nawlekać igieł, które są wygięte. Jeżeli zauważysz wygiętą igłę, 
natychmiast wymień ją na nową. 

• Nie wolno kręcić kołem pasowym w trakcie procesu nawlekania igły.

Krok 1
Naciśnij guzik nawlekacza:
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Krok 2
Przewlecz igłę zgodnie z rysunkiem:

Krok 3
Obetnij nitkę przeciągając nitkę przez obcinacz na obudowie maszyny:

Krok 4
Naciśnij guzik nawlekacza:
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Szybka wymiana nitki

Krok 1
Za pomocą obcinacza (1) na stojaku na nici, obetnij starą nitkę i zaciśnij jej koniec w 
szczelinie:

Krok 2
Do końca starej nitki dowiąż koniec nowej nitki:

Krok 3
Przeciągnij nitkę, obetnij przy węzełki i nawlecz na igłę za pomocą automatycznego 
nawlekacza.
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Regulacja naprężenia nitki górnej.

Naprężenie nitki górnej regulujemy dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że nitka dolna jest 
prawidłowo wyregulowana. Zaleca się używanie jednego rodzaju nitek do haftu, ponieważ 
różne nitki mogą mieć różny poślizg i wymagać odrębnych ustawień naprężacza.

Regulacji naprężenia nitki górnej dokonujemy na podstawie oceny wyglądu lewej strony 
haftu testowego. Rolę haftu testowego może pełnić haft dużej literki „I” o szerokości 5mm. 
Jeżeli naprężenie górnej nitki jest prawidłowe, to po lewej stronie haftu powinniśmy 
zobaczyć trzy kolumny nitki. Nitka dolna (biała) powinna zająć 1/3 szerokości litery „I” a 
dwie kolumny nitki górnej (niebieska) powinna mierzyć w sumie 2/3 szerokości litery „I”.

Zdjęcie poniżej pokazuje obraz lewej strony haftu litery „I”, który świadczy o prawidłowo 
ustawionym naprężeniu nitki górnej.

Jeżeli dolnej nitki jest zbyt dużo, oznacza to, że należy poluzować nitkę górną. Jeżeli 
dolnej nitki jest zbyt mało, to powinniśmy docisnąć naprężacz nitki górnej.

Poniższy rysunek pokazuje sposób regulacji naprężenia nitki górnej:

(2) – dociskanie nitki górnej

(3) - luzowanie nitki górnej

Ewentualnie do regulacji naprężenia możemy także użyć naprężacza pomocniczego:
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Oliwienie maszyny

Oliwienie chwytacza

Chwytacz powinien być smarowany raz na 8 godzin pracy maszyny. Do smarowania 
używamy białego oleju wazelinowego (w żadnym razie oliwy jadalnej).

Krok 1
Wyłączyć maszynę.

Krok 2
Wyjąć bębenek z chwytacza.

Krok 3
Kręcąc kołem pasowym ustawić chwytacz we właściwej pozycji. Nacięcie na kole 
pasowym powinno się zgrać z trójkątnym indeksem.
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Krok 4

Posmarować chwytacz wypuszczając 2 kropelki oleju na szynę chwytacza.

Oliwienie igielnicy

Igielnica powinna być oliwiona raz na 50 godzin pracy maszyny.
Należy wpuścić 2 krople oleju na filcową podkładkę na igielnicy.

Komunikat o przeglądzie serwisowym
Gdy pojawi się komunikat o przeglądzie należy zawieźć maszynę do autoryzowanego 
punktu naprawy maszyn w celu przeprowadzenia przeglądu i smarowania maszyny.
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Tryby pracy maszyny
Nie jest możliwe wyświetlenie wszystkich funkcji maszyny na jednym ekranie.
Dlatego funkcje wyświetlają się na kilku ekranach. Każdy z ekranów nazywamy 
trybem pracy maszyny. W danym trybie wyświetlają się tylko te funkcje, które są 
przydatne w tym konkretnym trybie. Pozostałe funkcje są ukryte i pojawią się 
dopiero wtedy, gdy zmienimy tryb na inny. Na przykład będąc w trybie edycji haftu 
mamy dostęp tylko do funkcji związanych z edytowaniem haftu i szukanie tam na 
przykład guzika do zmiany prędkości haftowania jest bezcelowe. Zmienić prędkość 
haftowania można tylko w trybie haftowania.

A więc mamy następujące tryby pracy maszyny:

• tryb wyboru źródła projektu haftu (ekran startowy)

• tryb wyboru projektu haftu

• tryb edycji projektu haftu

• tryb haftowania

Tryb wyboru źródła projektu haftu

W trybie tym możemy wskazać źródło projektu haftu. Mamy do wyboru: pamięć 
wewnętrzną maszyny, pamięć zewnętrzną USB (pendrive) i  podłączony do maszyny 
komputer.
W pamięci wewnętrznej maszyny znajduje się wiele gotowych projektów haftów.
Są tam też projekty liter i komórka pamięci zapisywalnej, gdzie możemy przechowywać 
najczęściej wykorzystywane projekty.

19



Tryb wyboru projektu haftu

W trybie tym możemy podejrzeć zawartość odpowiedniej komórki pamięci i wybrać projekt
do haftowania.

Tryb edycji projektu haftu

W trybie tym możemy edytować projekt haftu, a więc możemy zmienić jego wielkość, 
obrócić projekt o dowolny kąt, powielić haft, dodać drugi haft, ustawić wzajemną pozycję 
obu haftów itp. 

Tryb haftowania

W trybie haftowania możemy uruchomić maszynę, zatrzymać maszynę, wybrać lokalizację
haftu w tamborku, zmienić prędkość haftowania, sprawdzić pole haftu itp.
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Procedura uruchomienia maszyny
Zanim zaczniemy naciskać jakiekolwiek guziki na panelu sterującym, należy włożyć do 
maszyny nitkę bębenkową, nawlec nitkę igłową (pierwszy kolor) i założyć tamborek z 
materiałem. Następnie za pomocą panelu sterującego należy wykonać następujące 
czynności:  
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1/ otworzyć projekt haftu
        ( tryb wyboru źródła i tryb wyboru projektu )

3/ ustawić miejsce haftu
( tryb haftowania )

4/ sprawdzić pole haftu
( tryb haftowania )

5/ nacisnąć „START”
( tryb haftowania )

2/ dokonać poprawek
( tryb edycji )



Ekran startowy
Po włączeniu maszyny i naciśnięciu przycisku „OK”, pojawi się ekran startowy i maszyna 
przejdzie w tryb wyboru projektu haftu.

1. powrót do ekranu startowego

2. instrukcja obsługi

3. biblioteka haftów do pikowania

4. biblioteka haftów ramek

5. czytanie haftów z komputera

6. czytanie haftów z pamięci USB

7. biblioteka haftów nagranych w pamięci wewnętrznej

8. projektowanie napisów

9. biblioteka ramek ozdobnych

10.biblioteka liter ozdobnych

11. biblioteka haftów klasycznych

12.ustawienia maszyny

13.zegar
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Tryb edycji haftu

1. kursory

2. odbicie lustrzane

3. zmiana gęstości haftu

4. kopia zaznaczonego obiektu

5. przejście do trybu haftowania

6. zaznaczanie obiektów

7. zmiana spacji między literami

8. kasowanie zaznaczonego obiektu

9. układanie napisu na łuku

10.dodawanie kolejnego projektu haftu

11. wielokolorowe napisy

12.zmiana rozmiaru

13.obracanie haftu

14.zmiana koloru haftu

15.powielanie haftu
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Tryb haftowania

1. licznik ściegów

2. czas haftu

3. ilość kolorów w hafcie

4. podgląd haftu

5. podgląd pierwszego koloru

6. przełączanie sposobu oznaczania koloru

7. lista kolorów w hafcie

8. kursory do poruszania tamborkiem

9. obracanie

10.zamiana haftu wielokolorowego na jednokolorowy

11. dodawanie podszycia pod haftem

12.optymalizacja zmian kolorów

13.automatyczne cięcie nici

14.cofanie ściegów

15.punkt startowy

16.sprawdzanie pola haftu

17.ustawianie prędkości haftowania

18.blokada przycisku „start”

19.powrót do trybu edycji

20.zapamiętanie wzoru w pamięci wewnętrznej maszyny
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Ustawienia maszyny
1 strona ustawień

1. zmiana wyglądu tamborka na ekranie

2. sposób oznaczania kolorów nici, do wyboru są nazwy kolorów i kody kolorów

3. nazwa handlowa nici - pole aktywne tylko wtedy, gdy w polu 2 wybierzemy 
stosowanie kodów koloru nici

4. wybór jednostek długości

5. odległość podszycia od krawędzi haftu

6. zapamiętanie obrazu ekranu na USB (pendrive)
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2 strona ustawień
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3 strona ustawień

1. aktywacja czujnika zerwania nitki

2. poziom głośności sygnałów dźwiękowych emitowanych przez maszynę

3. wygaszacz ekranu i tryb uśpienia ekranu
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4 strona ustawień
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