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Novidades Operacionais para as Máquinas série X 

 

Estas novas funções só estarão disponíveis com as seguintes versões de software 

XS/XY/XT: Ver. 6.10 R01 

 

SETEMBRO 2016 

 

Esta manual tem como objetivo ajudar todos nossos técnicos e colaboradores a entender funções que o 

painel da Série X possui e que são desconhecidas pela grande maioria. São instruções que necessitam 

que o leitor já seja bastante familiarizado com as máquinas Barudan e com o funcionamento de seus 

painéis. 

Estas funções podem ajudar muito nossos clientes em determinado tipo de produção e/ou programação 

e por isso é importante que todos conheçam e testem as mesmas na primeira oportunidade. 

O manual está separado pelas teclas do painel onde explicamos em detalhes algumas de sua funções 

especiais e diferenciadas. 
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TECLA DRIVE  

1. Mandatory Trace 
 

 

É possível configurar a máquina para que seja obrigatória a utilização das Teclas de Contorno ou 

Perímetro, assim que se aciona a Tecla DRIVE. 

O objetivo com esta função é diminuir a chance de se causar um acidente ao escolher a origem do 

desenho em local inapropriado. 

    

Como Utilizar: 

Ao selecionar a Tecla Drive, o menu de contorno/perímetro é automaticamente visualizado. Neste 

momento todas as teclas do painel estarão desabilitadas, com exceção da Tecla de Contorno, da 

Tecla de Perímetro e da Tecla A (cancelar). 

Após executar o perímetro ou o contorno, todas as outras funções da máquina são liberadas. Caso 

ao invés de executar o perímetro ou o contorno a Tecla A (cancelar) seja pressionada, a máquina 

sairá do Modo Drive. 

 

Setup: 

Entre no MSU1 e altere o parâmetro 27 (Mandatory Trace) de 0 para 1 

  

0 Mandatory trace OFF. 

1 Mandatoryt race ON. 

Default = 0 
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TECLA 2  

1. Informações do Desenho 
 

As Informações do bordado nas máquinas série X possuem as mesmas informações e mesmo layout das 

máquinas anteriores, porém existem alguns detalhes adicionais. Abaixo um resumo de todas  as 

informações. 

 

1. Pressione a Tecla 2 e em seguida a Tecla B  

2. A tela ao lado será visualizada. 

 

A Tela possui as seguintes informações. 

 SIZE: Tamanho do desenho – V = largura / H = 

altura. 

 PASS: Distancia entre a origem e o final do 

desenho. (normalmente é 0 pois todo desenho 

normal possui origem e final no mesmo lugar). 

 P1: Distancia da origem até a parte inferior, 

esquerda, medidos em décimos de milímetro. 

 P2: Distancia da origem até a parte superior, 

direita, medidos em décimos de milímetro. 

 V scale: Escala do desenho na largura 

 H scale: Escala do desenho da altura 

 Angle: Angulo do desenho 

 “F”: Indica como o desenho está programado. 

 

Diretamente abaixo da imagem temos as seguintes informações. 

 NC : Próxima troca de cor. 

 TCF : Total de trocas de cor do desenho  

 R.Time : Tempo de bordado estimado para o término do desenho de acordo com a velocidade 

programada entre parênteses. 

Barra de cores : Mostra as trocas de cor em forma de uma barra de cores. 

3. Pressione a Tecla A  para visualizar apenas as perfurações da agulha.  

4. Pressione a Tecla C  para visualizar os parâmetros do Programa.  

* Caso no Programa não tenham sido feitas alterações não aparecerá o ícone na Tecla C. 

5. Pressione a Tecla E  para mudar a forma de cálculo do tempo de bordado (R.Time). 

Existem duas formas de calcular o tempo de bordado:  
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 Cálculo Standard: Este modo considera para o cálculo do tempo do bordado os cortes de linha e 

reduções de velocidade. 

 Cálculo Eficiente: Este modo considera apenas o bordado sendo executado, disconsiderando os 

cortes de linha e as variações de velocidade. 

Quando o Cálculo Eficiente estiver acionado, o ícone  estará marcado em amarelo.        

6. Pressione a Tecla F  para ligar ou desligar as informações abaixo do desenho.  

7. As cores do lado direito mostram a cor programada no painel para cada uma das agulhas.    

Pressione a Tecla G  para alterar entre as cores das agulhas e as cores de chenille. 

 

2. Bloquear Exportação de Desenhos 
1. Pressione a Tecla 2 e em seguida a Tecla SHIFT 

2. Aperte e segure a Tecla G. 

3. A tela de Bloqueio será exibida.  

4. Entre com uma mesma senha de Bloqueio nas linhas 1 e 2. 

5. Pressione a Tecla A para alternar entre as linhas. 

6. Pressione a Tecla C para digitar a senha. 

7. Para Confirmar, pressione a tecla G. 

 

3. Bordar Nomes (Name Drop) 
 

Esta opção, disponível somente na série X, ajuda muito aquelas empresas que trabalham com uniformes 

profissionais e/ou militares onde são bordados muito nomes de médicos ou de funcionários de empresas 

ou de soldados, etc... 

Normalmente o procedimento é fazer um “sanduiche” de nomes, ou seja, programa-se vários nomes e 

estes são posicionados um em cima do outro utilizando-se sempre uma mesma origem. Desta forma a 

máquina borda um nome em seguida do outro na mesma posição bastando o operador trocar os 

uniformes. 

Ao utilizar a opção “name drop”, apesar do programa ter todos os nomes em forma de sanduiche, a 

máquina consegue separar um do outro para uma melhor visualização dos nomes e principalmente para 

visualização da sequencia que cada um deles será bordado, podendo-se escolher qualquer um delas para 

se iniciar, por exemplo. 

 

 Quando a opção Name Drop  for ligada, todos os desenhos/bordados gravados no 

painel estarão habilitados para esta função. 

 Name Drop somente irá funcionar para desenhos/bordados que tenham entre eles uma função de 

STOP para que a máquina saiba onde começa e acaba cada nome. 
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Configuaração 

1. Selecione o desenho tipo “sanduiche” na memória da 

máquina. 

2. Pressione a Tecla 2 e em seguida a Tecla F 

3. Pressione a Tecla A 

 

para ligar a 

opção Name Drop. 

4. O quadro abaixo será exibido. 

 O quadro maior a direita mostra o primeiro nome ou o 

nome selecionado (ex: ARAI). 

 As informações abaixo do nome são: 

 Total: Mostra o total de nomes do programa.  

 0-606st: Mostra o intervalo de pontos do nome 

selecionado 

 (604st): Mostra o total de pontos do nome 

selecionado 

 

 Pressione a Tecla B para escolher como os nomes serão visualizados na tela: Horizontal 

ou Vertical. 

 Utilize as Teclas Setas para selecionar qualquer um dos nomes da lista do lado esquerdo da tela. 

 Pressione a Tecla A para desligar a opção Name Drop. 

 

Operação 

1. Uma vez selecionado o desenho/bordado como descrito acima, entre no modo Drive. 

2. Pressione a Tecla PAGE para visualizar a tela do Name Drop. 

 

a. Ícone indicador da disposição horizontal ou 

vertical da visualização dos nomes. 

b. Indica o nome que será ou está sendo 

bordado 

 

c. Indica o próximo nome que será bordado. 
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3. Ao iniciar o bordado, a máquina seguirá a sequencia pré-programada no programa e indicara cada 

uma dos nomes que está sendo bordado e o próximo. 

 

4. Caso deseje escolher outro nome, dentro do modo 

Drive, entre na opção Name Drop 

 

5. Com as Teclas Setas selecione o nome da lista e 

confirme com a Tecla G para que a máquina vá para a 

origem do nome selecionado.  

 

 

 

 

TECLA 3  

 

1. Programação Rápida de Trocas de Cor 
 

Existe uma forma, as vezes, mais rápida de programar as trocas de cor dos desenhos/bordados. 

1. Pressione a Tecla 3 e em seguida a Tecla D  

2. O quadro a seguir mostrará apenas as trocas de cor e stops do bordado na sequencia. 

3. Para alterar as mesmas basta seleciona-las com as Teclas Setas e alterar com as Teclas A ou B. 

4. Pressione a Tecla C     

 

para visualizar o bordado antes e depois das modificações. 

Atenção: recomenda-se que a programação do bordado continue sendo feita como de costume pelo 

F-List.  

 

2. Sub-Limites 
 

Esta função já existia anteriormente, mas agora está mais fácil e prática de ser usada. Entretanto sua 

utilização e funcionalidade continuam a mesma. 

A máquina pode memorizar 3 áreas menores e limitar o campo de movimento do pantógrafo. 

Esta função se chama Sub-Limite 

 

Pressione a Tecla 3 e em seguida a Tecla G (Next). 

Pressione a Tecla E  

Este opção também estará disponível ao se entrar no Programa do desenho através do parâmetro 14. 
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A se apertar a Tecla C (+), alterna-se entre os limites 0, 1, 2 e 

3. 

“0” a função está desligada e 1, 2 e 3 são as três opções de se 

programar sub-limites diferentes. 

 

 

 

 

Programação 

Os três sub-limites podem ser programados como de costume pelo parâmetro #14: Frame type, dentro 

do menu Programa. 

 

1. Pressione a Tecla C (+) para selecionar a Sub-Limite 1. 

É preciso registrar as áreas partindo de 2 pontos: canto inferior esquerdo (P1) e canto superior 

direito (P2). A máquina criará um retângulo a partir destes 2 pontos. 

 Estes 2 pontos são registrados movendo o pantógrafo com as Teclas Setas. 
 As áreas do Sub-Limite não serão maiores do que as registradas nos parâmetros de limites do 

pantógrafo dentro do MC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verifique sempre com a Tecla B 

 

para verificar se o Sub-limite foi corretamente programado. 

3. Uma vez as áreas dos sub-limites programadas é possível selecionar os mesmos por 2 caminhos: 

a. Pressione a Tecla 0 e em seguida a Tecla G (NEXT) 

Pressione a Tecla F 

Selecione através das Teclas A(0), B(1), C(2) ou D(3) o sub-limite desejado. 

A Tecla A, ou seja, o sub-limite “0” desliga o sistema. 

b. Pressione a Tecla 3 e em seguida a Tecla B (Programa)  

Altere o parâmetro 14 da tabela para o sub-limite desejado. O Valor “0” desliga o sistema. 

 

 

 

 

Alterna entre P1 e P2. 

Traça o perímetro do sub-limite. 

Alterna entre os sub-limites 0~3.  
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3. Inserir Funções 
 

Existe uma forma de inserir funções pela opção F-List. Este recurso é especialmente útil para máquinas 

especiais como Bailarinas e máquinas de Chenille, mas pode ser útil também para várias outras 

aplicações. 

1. Pressione a Tecla 3 e em seguida a Tecla C  

A função será sempre inserida logo após uma das funções já existentes do bordado. 

2. Com as Teclas Setas, selecione uma das funções existentes do bordado. 

3. Aperte e segure a Tecla F 

     

para inserir a função logo após a função selecionada. 

Este função inserida poderá ser trocada para qualquer outra, como de costume. 

 

4. Juntar Desenhos (JOG) 
 

Apesar desta opção já existir a mais de 20 anos na maioria das máquinas Barudan, seguem abaixo 

instruções de como adicionar numa mesma memória dois ou mais desenhos/bordados com uma distância 

entre eles. 

1. Selecione o primeiro desenho/bordado. 

2. Pressione a Tecla 3 e em seguida a Tecla A  

3. Pressione a Tecla C para configurar o movimento entre os desenhos com Jumps =  

4. Com as Teclas Setas mova o pantógrafo para a posição do segundo bordado e confirme o movimento 

pressionando a Tecla G  

 

5. Pressione a Tecla B      e selecione o segundo desenho/bordado 

6. Confirme mais uma vez com a Tecla G para adicionar o desenho. 

7. Repita esta operação para quantos desenhos/bordados forem necessários. 

 

5. Alterar a Origem do Bordado durante a sua Execução 
 

Depois que a máquina já tiver bordado alguns pontos, em tese, não é mais possível alterar a sua 

origem/posição. Se pararmos a máquina e movermos o pantógrafo, o mesmo voltará para sua posição 

original se a máquina for ligada evitando acidentes e erros. Existe, porém uma forma de se alterar a 

Origem. 

Cuidado para não causar acidentes!!!!! 

1. Uma vez definida a nova origem, pressione a Tecla 3 e em seguida a Tecla SHIFT 

2. Aperte e segure a Tecla A  

3. Em seguida Confirme a nova origem com a Tecla F (YES) ou cancele a operação com a Tecla G (NO). 
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6. Menu para Bastidor de Bonés 
 
Existe agora um menu especial para configurar o bastidor de bonés. Ele pode automaticamente visualizar 
a área do bastidor de boné na tela além de girar o desenho em 180º como de costume. As configurações 
feitas neste menu, podem ser habilitadas de uma só vez através do nova opção de acionamento através 
do um ícone no painel.  
Este menu se sobrepõem ao parâmetro 13 (cap frame) do Programa onde o bastidor de boné é 
normalmente ligado, sendo assim não haverá mais a necessidade de se entrar no Programa para 
configurar o bastidor de boné. 
 
Existem neste sentido dois novos ícones come segue: 
   

“Ícone de configuração do bastidor de boné” : Esta opção permite a configuração dos 
parâmetros para o bastidor de boné, substituído a 
configuração do parâmetro (#13 CAP frame) 
dentro da opção Programa. 

“Ícone de seleção do bastidor de boné” : Esta opção é um atalho para habilitar o setup do 
bastidor de boné de uma só vez, como todas as 
configurações necessárias. Com este ícone é 
muito fácil alternar entre o setup pra bastidor de 
boné e o setup para bordado normal.  

 
 

 

 

Acionamento do Ícone para Bastidor de Boné 
 
Antes de utilizar esta opção, o menu tem de ser configurado, caso contrário o novo ícone com um 
pequeno boné não aparecerá como opção. Esta configuração é feita apenas uma vez. Verifique as 
instruções mais abaixo. 

 

1. Pressione a Tecla 3. 

2. Pressione a Tecla E para acionar o ícone e habilitar as configurações para boné (o ícone do boné 

ficara com o fundo amarelo). 

3. Pressione a Tecla E mais uma vez para desabilitar as configurações para boné. 

 

 
 
 
 
 
 

     

 

 

 
 

 
 
 

Bordado é gira em 180º 

Ícone com um pequeno boné aparece 
E 
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Configuração do Bastidor de Boné 
 
Antes de utilizar o “ícone de seleção do bastidor de boné”, uma configuração inicial é necessária através 
do “ícone de configuração do bastidor de boné” Esta configuração é feita apenas uma vez. 
 
 

１） Pressione a Tecla 3        .   
 
 

２） Pressione a Tecla Shift         para visualizar o ícone de configuração de bastidor de boné.   
 

３） Pressione a Tecla E. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tela da configuração do bastidor de boné substitui o valor que seria colocado no parâmetro #13 

(CAP frame) dentro do Programa.  

 

<Tela de configuração do bastidor de boné> E 

Ìcone de Configuração 

do Bastidor do Boné 
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４） Pressione as Teclas C ou D e altere o parâmetro de 0 para 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma vez alterado o valor para “1” o novo ícone estará disponível dentro da Tecla 3 
  

Automaticamente o parâmetro #13 (Cap Frame) dentro do Programa  

 

também é alterado.   

 
 
 Ícone de Bastidor de Bonés: ON/Ligado (o ícone do boné ficará com o fundo amarelo). 

-->   O parâmetro 13 (Cap Frame) do Programa, é automaticamente alterado de acordo com o 
valor escolhido no menu acima. 

 
 
 

 Ícone de Bastidor de Bonés: OFF/Desligado 
-->   O parâmetro 13 (Cap Frame) do Programa, é automaticamente alterado para “0” 

 
 

Selecione: 

0: para desativar 

1: para ativar bastidor de boné 

C D 
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５） Opcionalmente também é possível escolher um bastidor de boné para que seja visualizado na tela 
e assim facilitar a operação. 

 
1) Pressione a Tecla F para mostrar a lista de bastidores*.   
2) Selecione com as Teclas Setas o ultimo bastidor da lista chamado  W_BONE.   
3) Pressione mais uma vez a Tecla F para sair e voltar à configuração do bastidor de boné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Uma vez o bastidor selecionado, o mesmo ficará ativo para outros desenhos, mesmo 

que  o “ícone de seleção de bastidor de boné” seja desligado. Neste caso será 

necessário entrar na opção de seleção de bastidores para selecionar outro bastidor ou 

selecionar em branco. 

*A lista de bastidores somente será visualizada caso os bastidores tenham sido 

gravados na máquina. 

 

Nota 2: Sugerimos utilizar os Sub-limtes e criar uma área para o bastidor de bonés. (Verifique 

mais instruções no manual da máquina ou no item 2 acima. 

 

Nota 3: Sugerimos alterar o limite de área da máquina no parâmetro #25 (Front limit) do MC 

Para alterar este parâmetro solicite auxilio, por telefone, a um técnico da Barudan. 

 

  Parâmetro #25 (Front limit) do MC 

Model Machine type Default Bastidor de Boné 

VT/XT-CAII Elite Jr. 2 100 20 

VT/XT-CBII Elite Pro 2 210 82 

XY-CII Multicabeçotes 352 98 

Mostra o bastidor selecionado 

F 
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TECLA 9  

1. Informações da Máquina 
Toda máquina série X vem de fábrica com as informações de modelo e numero de série no painel. Esta 

informação pode ser verificada da seguinte forma: 

1. Pressione a Tecla 9 e depois pressione a tecla NEXT. 

2. Pressione a tecla D  

 

Model: Modelo da máquina 

Serial no: número de série da máquina 

Memo: Informações adicionais 

 

Estas informações podem ser editadas. Obviamente as 

informações de modelo e serial não deve ser trocadas e 

deve-se evitar trocar painéis de máquinas a todo custo. 

A informação de MEMO pode receber o nome do 

representante e telefone, por exemplo. 

 

 

3. Para alterar estas informações entre no MSU 2 

4. Aperte a tecla Shift e aperte a tecla C. 

5. Aperte a tecla D (ABC – DEF) para editar as 

informações. 

 

 

 

 

2. Bastidores na Tela - FRAME 
Esta função permite a visualização de bastidores na tela para que ajudem na visualização do bordado e 

no posicionamento dos mesmos na máquina. 

1. Pressione a Tecla 9 e depois pressione a tecla NEXT. 

2. Pressione a Tecla C  . O quadro ao lado será visualizado. 

3. Selecione um dos bastidores da lista e aperte a Tecla 9 mais uma 

vez para sair. 

4. Para não selecionar bastidor algum, selecione a opção da lista “No 

Use”. 

5. Caso não exista uma lista de bastidores, os mesmos deverão ser gravados. 
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Arquivo de Bastidores 

1. Grave dentro do pen drive a pasta correspondente ao modelo da máquina. 

a. Baixe da Área Restrita (software) do site da BDB o arquivo correspondente: 

Frame_Flat.rar – para máquinas planas 

Frame_Drop.rar – para máquinas drop table 

b. Descompacte o conteúdo e grave a pasta 

FRAME_FLAT ou FRAME_DROP dentro do Pen Drive. 

Tem de ser tudo em letra maiúscula. 

2. Pressione a Tecla 9 e depois pressione a tecla NEXT. 

3. Pressione a Tecla C . 

4. Pressione a tecla SHIFT para entrar no menu de configuração. 

O quadro ao lado será visualizado 

5. Pressione a tecla C       para ler o pen drive. A pasta 

FRAME_FLAT ou FRAME_DROP será visualizada. 

6. Confirme a leitura com a Tecla G. A termino da gravação, o 

ícone da Tecla D ficará marcado. Confirme mais uma vez com 

a Tecla G. 

7. Em seguida pressione a Tecla C 

 

para criar uma margem de 

segurança interna nos bastidores.

 

 

8. Com as Teclas (+) ou (-) defina o tamanho da margem que deve ter 

no mínimo 5mm. 

 

Calibragem dos Bastidores 

É possível fazer uma calibragem para que os bastidores sejam visualizados no painel exatamente como 

estão posicionados na máquina. 

1. Pressione a Tecla 9 e depois pressione a tecla NEXT. 

2. Pressione a Tecla C  . O quadro abaixo será visualizado. 

3. Pressione a Tecla A 

 

. 

4. O bastidor selecionado é visualizado na tela. 

5. O quadro na cor cinza mostra a área de bordado da 

máquina. 

6. Com as Teclas Setas, mova o pantógrafo para a posição 

desejada de acordo com o posicionamento do bastidor na 

máquina. 

7. Pressione a Tecla C para gravar a nova posição. Repita esta operação para todos os bastidores. 
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Visualização dos Bastidores 

1. Depois que escolher um dos bastidores selecionados, escolher o bordado, programar cores e etc. 

entre no modo Drive. 

2. Aparte a Tecla A       Perímetro 

 

3. Aparte a Tecla C       para centralizar automaticamente o desenho dentro do bastidor. 

4. Forma de como o Bastidor aparece na tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem do bastidor pode variar a cor dependendo do tamanho do desenho:  

Vermelho: Desenho não cabe no bastidor  

Amarelo:  Desenho esta invadindo a margem de segurança 

Azul:  Desenho cabe no bastidor sem problemas.  

 

3. Calendário 
A máquina possui um calendário onde mensagens podem ser inseridas para que a máquina de um alerta 

na(s) data(s) programada(s). 

Pode-se programar intervalos de lubrificação ou revisões preventivas, limpezas diárias, semanais e 

mensais ou qualquer outra informação. 

Estas mensagens serão visualizadas nas datas programadas, assim que a máquina é ligada. 

 

1. Pressione a Tecla 9 e depois pressione a tecla NEXT. 

2. Pressione a Tecla F  . O quadro ao lado será visualizado. 

3. Pressione a Tecla A para alternar entre o primeiro e o segundo 

semestre. 

4. Pressione as Teclas D ou E para escolher o ano 

5. Utilize as Teclas Setas para escolher o mês. 

6. Pressione a Tecla F para selecionar a data do mês escolhido 

7. Uma vez a data escolhida, pressione a Tecla D  

Linha grossa de fora Bastidor 

Linha fina de dentro Margem de Segurança 

R. space 

Distancia da lateral direita do 

bordado até o limite de área da 

máquina 

L. space 

Distancia da lateral esquerda do 

bordado até o limite de área da 

máquina 

F. space 

Distancia da lateral inferior do 

bordado até o limite de área da 

máquina 

B. space 

Distancia da lateral superior do 

bordado até o limite de área da 

máquina 
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8. É possível ter no mesmo dia vários agendamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Mostra a mensagem. São 30 caracteres para cada uma das 5 linhas. 

B – Seleciona o intervalo para visualização do agendamento. Veja quadro mais abaixo. 

C – Mostra a data selecionada e o numero de agendamentos para esta data. 

 

Intervalo Condição 9. Descrição 

Year (Ano) Week 

(semana) 

Mostra (todo ano) no mesmo mês e no mesmo dia 

da semana  

Day (dia) Mostra (todo ano) no mesmo mês e no mesmo dia 

do mês  

Month (Mês) Week 

(semana) 

Mostra (todo mês) no mesmo dia da semana  

Day (dia) Mostra (todo mês) no mesmo dia do mês  

Week (semana) ――― Mostra (toda semana) no mesmo dia da semana   

Day (dia) ――― Mostra em todos os dias 

1 Day (1 

dia) 

――― Mostra apenas o dia selecionado 

 

10. Escolha uma das opções acima de acordo com o tipo de agendamento. 

11. Pressione a Tecla A para alternar para o teclado para escrever a mensagem. 

12. Ao final confirme com a Tecla G 

13. Depois que o agendamento for salvo, a tela volta para o calendário. 

Para editar basta selecionar o dia mais uma vez e aterar as informações e configurações. 

Para apagar um agendamento, apague toda a mensagem e confirme com a Tecla G 

A 

B 

C 
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 No dia do agendamento, ao ligar a máquina, antes de 

confirmar a origem a tela abaixo irá aparecer com a 

mensagem. 

 Se no mesmo dia tiver mais de uma mensagem, elas 

aparecerão uma após a outra bastando apertar a 

Tecla F. 

 Existe também um calendário dentro do MSU2 

para nível técnico, ou seja, para mensagens da 

Barudan ou dos seus representantes. Estes agendamentos não podem ser editados pelos 

usuários. 

Caso deseja inserir informações de lubrificação ou de revisões preventivas, entre no 

MSU2 e em seguida pressiona a Tecla Shift. Acesse o calendário na Tecla E. 

 

4. Personalização de Páginas 
Esta função permite a personalização da página inicial do painel, tanto dentro como fora do Modo DRIVE. 

Com esta função, ícones(atalhos) que utilizamos com mais frequência podem ser posicionadas na tela 

inicial para que sejam acessadas fácil e rapidamente, tanto no modo DRIVE como fora dele. 

 

Originalmente a página inicial do painel vem em branco e no Modo Drive, apenas com dois ícones. 

 

Dentro do Modo DRIVE    Fora do Modo DRIVE (abortada) 

 

 

Sugerimos os seguintes atalhos para facilitar a operação da máquina (veja imagens acima). 

 

 Fora do Modo Drive (máquina abortada): A=Clamp, B=Informações do Desenho, C=Produção, 

D=Programa, E=F-list, F=Deletar Desenhos, G=Bastidores 

 Dentro do Modo Drive: A=Perímetro e Contorno, B=Altera Origem, C=Informações do Desenho, 

D=Produção, E=Programa, G=Desligar Display 
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1. Para personalizar aperte a Tecla 9 e depois aperte a tecla NEXT. 

2. Aperte a Tecla B  

3. A tela de ícones(atalhos) para personalização aparecerá. Repare que acima está escrito “Non drive 

set” que significa que estamos na página de personalização fora do Modo Drive. 

4. Com as Teclas Setas selecione os ícones(atalhos) que desejar, 

marcando cada um deles com a Tecla de Origem. 

Podem ser escolhidos até 7 atalhos diferentes. 

 

5. Ao final aperte a Tecla F 

para confirmar. 

 

 

 

 

 

6. Para personalizar a página em Modo Drive, siga os passos acima, mas antes de escolher os atalhos, 

aperte a Tecla A 

 

 

5. Produção Diária 
 

A máquina pode também informar a produção diária dos últimos 5 dias. 

1. Pressione a Tecla 9 e em seguida a Tecla NEXT. 

2. Pressione a Tecla E  

3. A produção diária, em número total de pontos, dos últimos 5 dias poderá ser consultada. 

 

6. Programação Automática da Primeira Cor do Desenho 
 

Quando este ícone estiver ligado, o painel automaticamente adicionará no ponto zero (0st) 

do bordado uma função de Stop (C00). Esta função poderá ser alterada para a primeira cor 

do bordado por exemplo.  

OBS 1. Com este ícone ligado a opção de Start dentro do “F-list” deixará de existir. 

OBS 2. Não ligue este ícone se o bordado/programa já vier com a primeira cor definida no primeiro ponto 

caso contrário será adicionada uma segunda função. 

 

1. Pressione a Tecla 9. 

2. Pressione a Tecla SHIFT. 

3. Pressione a Tecla C. 

 

 

 

Ícone Desligado 

Não adiciona a 

função de Stop 

(C00). 

 

Ícone Ligado 

Adiciona a função 

de Stop (C00). 
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7. Diagnostigos e Testes 
Existem dois ícones que deverão ser utilizados somente para diagnósticos técnicos quando houver algum 

problema com a máquina e quando a Barudan solicitar alguma informação a respeito. 

 

Para acessar estas informações pressiona a Tecla 9 

Pressiona a tecla Shift. 

Os dois ícones abaixo só serão utilizados quando houver alguma solicitação da Barudan do Brasil. 

 

 

TECLA 0  

1. Aviso de Lubrificação 
 

Lubrificação é o item mais importante na manutenção preventiva das máquinas de bordar. Nas máquinas 

que NÃO possuem Lubrificação Automática, é possível programar para que deem um aviso/mensagem 

para lubrificação de acordo com um determinado numero de pontos bordados e/ou horas 

pré-determinados. 

Esta programação pode ser aplicada em todas as máquinas série D, V e X, com exceção da 

Elite. 

Esta instrução se aplica para máquinas sem lubrificação automática ou para aquelas que 

possuem lubrificação semiautomática. 

Esta opção é útil para que operadores “esquecidos” não deixem de lubricar o equipamento. 

 

1. Pressione a Tecla 0 e em seguida a Tecla NEXT. 

2. Pressione a Tecla B 

 

3. Com as Teclas Setas selecione “Cycles” e altere o valor para “-1”. 

4. Confirme com a Tecla E  

5. Altere os valores de “M.Time” e “Stitch” para 4 e 15 respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

6. Confirme cada uma das alterações, mais uma vez, com a Tecla E. 

7. A partir deste momento, a máquina vai parar a cada 4 horas ou a cada 150.000 pontos e mostrar uma 

mensagem D35, alertando para a lubrificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desligamento Automático dos Cabeçotes 
 

Máquinas com cabeçotes lineares Z12, Z15, S12 & S15 poderão ter seus cabeçotes desligados/ligados de 

forma automática de acordo com a programação escolhida no painel. Desta forma não é necessário o 

desligamento manual em cada cabeçote como de costume. 

 

Atenção: Esta opção NÃO está disponível nas máquinas com cabeçote rotativo YN/Y9. 

 

Seleção Manual dos Cabeçotes 

 

1. Pressione a Tecla 0 e em seguida a Tecla E  

2. Pressione a Tecla F 

  

 

 Synthesis: Indica o estado atual de cada um dos cabeçotes da máquina 

 Active Heads: Indica quais cabeçotes estão ligados/ativos de acordo com o switch dos cabeçotes. 

 AZUL: Cabeçote ligado 

 BRANCO: Cabeçote desligado pelo painel. 

 VERMELHO: Cabeçote desligado no se switch individual 



21 

 

3. Com as Teclas Setas selecione os cabeçotes a aperte a Tecla de Origem para ligar ou desligar. 

4. Para desligar ou ligar todos os cabeçotes de uma só vez, pressione a Tecla B  

5. Para selecionar diferentes configurações de desligamento já pré-configuradas, pressione a Tecla C  

6. Abaixo tabela com as 8 pré-configurações existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção Automática dos Cabeçotes 

 

Com esta opção é possível programar e criar seleções de cabeçotes para que a máquina 

durante a execução de um bordado ligue e desligue os cabeçotes automaticamente. 

Exemplo: Imagine uma máquina de 12 cabeçotes com área entre cabeçotes de 300mm. O 

cliente deseja bordar uma faixa com o nome “BRASIL” com um comprimento total de 1,80m. Neste caso 

podemos programar a máquina para que cada cabeçote borde uma das letras somando 6 cabeçotes para 

a palavra Brasil. É possível então criar uma seleção de cabeçotes para que a máquina automaticamente 

desligue e ligue os cabeçotes alternadamente para que os cabeçotes 1 e 7 bordem a letra “L”, os 

cabeçotes 2 e 8 a letra “I”, os cabeçotes 3 e 9 a letra “S”, os cabeçotes 4 e 10 a letra “A” e assim por 

diante.  

Mais informações a respeito consulte a Barudan do Brasil. 

 

3. Programação de Multiplas Origens 
 

Com a Série X, é possível ter várias origens ou pontos de referência já pré-programados na máquina. Esta 

opção visa facilitar a procura por alguma origem especifica que por algum motivo é utilizada com 

frequência. 

Pode-se programar um total de 15 pontos (P1 ~ P15) 

Estes pontos poderão ser selecionados de forma manual antes de se iniciar o bordado, ou então 

programados no desenho/bordado utilizando o F-List para vários apliques por exemplo. 

 

Cabeçote  … 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Config 1    ● － ● － ● － ● － ● － ● － ● 

Config 2    － ● － ● － ● － ● － ● － ● － 

Config 3    ● － － ● ● － － ● ● － － ● ● 

Config 4    － ● ● － － ● ● － － ● ● － － 

Config 5    ● － － － ● ● ● － － － ● ● ● 

Config 6    － ● ● ● － － － ● ● ● － － － 

Config 7    － ● ● ● ● － － － － ● ● ● ● 

Config 8    ● － － － － ● ● ● ● － － － － 
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Programação dos Pontos 

 

1. Pressione a Tecla 0 e em seguida a Tecla F 

2. Na imagem ao lado podemos ver um 

quadro/retangulo branco que identifica a área de 

bordado da máquina. 

3. Na imagem podemos ver também 5 pontos 

programados e ativos. 

4. Pontos Azul: Indica um ponto programado e sua 

localização. 

5. Pontos Azul (reverso): Indica um ponto previamente 

programado e reutilizado 

6. Ponto Vermelho: Ponto selecionado e posição atual do pantógrafo. 

7. M. ABS: Indica as coordenadas (em décimos de milímetro) do ponto selecionado. Esta informação 

pode variar de posição de acordo com o posicionamento do pantógrafo. 

8. Pressione a Tecla A       para entrar na tela de seleção de pontos. 

 

 Na imagem ao lado podemos ver a lista de pontos, posição 

de alguns pontos e a posição do pantógrafo. 

 Pontos Azul: Indica um ponto programado e sua localização. 

 Pontos Azul (reverso): Indica um ponto previamente 

programado e reutilizado 

 Ponto Amarelo (reverso): Indica um ponto desativado. 

 Ponto Vermelho: Ponto selecionado e posição atual do 

pantógrafo. 

 Na lista de pontos, aqueles com um * são ponto ativos. 

 

9. Com a Tecla B       e Tecla C       selecione um dos 15 pontos da lista para ser programado. 

10. Com as Teclas Setas, mova o pantógrafo até a posição desejada. 

11. Para confirmar este ponto aperte e segura a Tecla E  

12. Para desativar ou reativar um ponto, selecione o mesmo e aperte e segure a Tecla F 

 

:Ativa um ponto desativado para que esteja apto para uso. 

 

 

:Desativa um ponto (amarelo reverso). Este ponto não poderá mais ser utilizado.  

13. É possível também programar os pontos pelas suas coordenadas sem a utilização do movimento do 

pantógrafo. Para tanto utilize a Tecla B  
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Seleção Manual de Pontos Programados 

 

1. Pressione a Tecla 0 e em seguida a Tecla F 

2. Pressione a Tecla A       para entrar na tela de seleção de pontos. 

3. Selecione um dos pontos programados da lista. 

4. Aperte e segure a Tecla D 

 

para que o pantógrafo siga até o ponto selecionado. 

 

Seleção Automática de Pontos Programados 

Com esta opção, os pontos programados podem ser utilizados automaticamente para apliques, por 

exemplo, utilizando-se o F-List. A função que deverá ser inserida é a FMP. 

Esta opção é basicamente igual à opção de “Applique” no parâmetro 7 do Programa porém, com ela 

pode-se utilizar vários pontos diferentes para o mesmo desenho. Já com o parâmetro 7 do Programa o 

ponto é definido com uma função de Stop e só uma posição pode ser programada. 

O Parâmetro 13, Auto Start dentro do MC também terá influencia com esta função FMP. 

 

1. Entre no F-List e escolha em qual ou quais partes do desenho/bordado a máquina deverá fazer algum 

tipo de deslocamento. Estas posições pode vir com funções de Stop por exemplo. 

2. Altere estes Stops para função FMP. 

3. Pressiona a Tecla C  

4. Com as Teclas A (-) e B (+), escolha o ponto 

programado (P01 ~ P15) 

5. Repita esta operação para todos os deslocamentos 

necessários. 

6. Durante a execução do bordado, quando a máquina 

encontrar uma função FMP, a mesma irá parar, cortar a 

linha e se deslocar para o ponto programado. Ela 

mostrará uma mensagem D23 (Stop). 

7. Ao acionar a máquina, ela voltará para continuar a execução do desenho/bordado. 

 

4. “Horímetro” 
 

Máquinas série X possuem uma contagem de pontos total, a qual podemos utilizar para saber o quanto a 

máquina trabalhou desde que foi ligada pela primeira vez. 

Esta contagem não pode ser apagada de forma nenhuma. 

Desta forma recomenda-se enfaticamente que os painéis da séries X nunca sejam trocado de uma 

máquina para outra. 

 

1. Entre no MSU2 

2. Pressione a Tecla Shift 

3. Pressione a Tecla D  
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4. A Tela abaixo será visualizada 

Accumulation Data: (AAAA/MM/DD) Data de inicio 

da contagem, normalmente quando a máquina foi 

testada no Japão pela primeira vez. 

 

Accumulation Stitch: Número de pontos acumulados 

desde a data acima. 

Ex: 001711 x 10000st = 17.110.000  

 

 

 

Somente como curiosidade, se considerarmos que uma máquina roda a 1200rpm de 6h até as 22h de 

segunda a sábado, teremos na semana: 6.912.000pontos, no mês: x 4 = 27.648.000pontos e no ano: x 

52 = 359.424.000pontos 

Considerando uma eficiência de 50%, teríamos no ano algo em torno de 179.712.000 pontos como 

referencia. 


