
تمتلــك ماكینــة التطریــز Innovis V3 Special Edition میزات مدمجة 
متطورة ومنطقة تطریز كبیرة من أجل إنشــاء تصامیم وحروف ســریعة 

وبسیطة.

منطقــة تطریــز كبیرة قیاس 300 مم × 200 مم
ســرعة تصل إلى 1050 قطبة في الدقیقة

قــص أوتوماتیكي للخیط
USB منفذ





إهلــام احلرفية
قــم بالتطریــز بفــن وأناقة باســتخدام Innovis V3 Special Edition. تحتوي ماكینة التطریز ھذه 

علــى میــزات مدمجــة متطورة ومنطقة طباعة كبیرة لتســھل من إضافــة تصامیم وحروف جمیلة إلى 
تطریزاتك.

توفر شاشــة اللمس LCD قیاس 18 ســم الكبیرة، والســاطعة والواضحة ذات الـ 260000 لون، عناصر تحكم من أجل اختیار التصامیم، 
وتحریر نماذج التطریز وضبط القطب. تجعل ھذه المیزات الداعمة من إنشــاء المشــاریع عملیة ســھلة وذلك بإمكانیة معاینة التصامیم 

على الشاشــة الملونة حیث تســتطیع كذلك وبلمســة زر إضافة الحروف، وتدویرھا، وتكبیرھا، وتصغیرھا وضمھا بســرعة وســھولة.

تحتــوي ھــذه الماكینــة أیضــاً علــى نظام تحریر على الشاشــة قوي وتتضمن أدوات تخطیط حیث یمكنك التقاط وســحب النماذج إلى مواضع 
متعددة وتكبیرھا، وتصغیرھا، وتدویرھا وإنشــاء صور معاكســة لھا، باإلضافة إلى تخصیص التصامیم لتســتطیع بذلك تحویل أفكارك 

الشــخصیة إلى واقع ملموس.

شاشــة لمس LCD كبیرة

التحریر على الشاشــة

كبـيـــرة تـطريــــز  حــريــــة 
تحتــوي الماكینــة Innovis V3 Special Edition علــى منطقــة تطریــز 
قیــاس 300 مــم × 200 مــم تمّكنــك من إنشــاء تصامیم كبیــرة ومعقدة دون 
الحاجــة إلعــادة التطویــق. أضــف إلــى ذلــك ســرعة تطریــز تصــل إلــى 
1050 قطبــة فــي الدقیقــة، لتحصــل بذلــك علــى حریــة إنشــاء تطریــزات 

جمیلة أســرع مما مضى.



خطــوط مضّمنة
ھنــاك مجموعــة واســعة مــن الخطــوط المضّمنــة التــي تســّھل علیــك 
تخصیــص وتزییــن مشــاریعك. قــم بتزییــن العناصــر باســتخدام خــط 
زھــري جدیــد وجمیــل أو أضــف لمســتك الشــخصیة باســتخدام الرمــوز. 
ھنــاك 17 خطــاً لكــي تختــار منھــا، بمــا فــي ذلــك نوعیــن مــن الخطــوط 

الســیریلیة وثالثة أنواع من الخطوط الیابانیة.

تعـبیر سـھل

شـد أوتوماتیكي

یقــوم نظــام تعبیر اإلبر اإللكتروني األوتوماتیكي 
المتطور بتعبیر اإلبرة بلمســة زر.

 Innovis V3 Special Edition تقــوم الماكینة
بضبط شــد الخیط أوتوماتیكیاً حســب إعداداتك.

الخیط مستشـعرات 
یُعلمك مستشــعري الخیوط العلوي والسفلي 
المفیدیــن عنــد انقطاع خیط أو اقتراب نفاذه.

ماســح الخیوط األوتوماتیكي
یقوم ماســح الخیوط األوتوماتیكي بقص القطب 

الناقلــة، ممــا یوفر علیك الوقت والجھد.

آلیة زلق اإلطارات
یمكنك باســتخدام آلیة زلق اإلطارات إرفاق ونزع 

إطارات التطریز بســرعة أثناء قیام أداة تشــذیب 
الخیــوط األوتوماتیكیة بقص الخیوط العلویة 

والسفلیة بشكل فوري.

حقــوق النســخ، Zündt Design 2012، كافــة الحقــوق محفوظــة. إن كافــة الرســومات 
والتصامیــم المنشــأة باســتخدام Zündt Design Ltd ھــي محمیــة بحقــوق النســخ. إن بیانــات 
التطریــز التــي تحصــل علیھا من zundtdesign.com و Zündt Design Ltd ھي مرخصة 

الستخدام العمالء فقط.



أكثــر مــن           تصميــم
تطريــز جديــد وبديع

تمتع بإنشاء العدید من مشاریع التطریز الجدیدة الفریدة والجمیلة في منزلك مع تصامیم مثل 
الیابانیة التقلیدیة، والعتیقة، والعصریة و Zündt والتصامیم ذات التقنیات الخاصة.

یمكن التعدیل على التصامیم، وضمھا، وتدویرھا، وتصغیرھا وتكبیرھا من شاشة اللمس. 
قم ببساطة بالتقاط وسحب موضع نماذج التطریز، بمعاینة ملونة بالكامل، لیكون لدیك 

تحكماً كامالً بإنشاء تصامیم معقدة بسرعة وبساطة.

خمططــات خيوط
مضّمنة

تحتوي الماكینة Innovis V3 Special Edition على مخططات خیوط من مصنعي 
خیوط رائدین. حیث یمكنك، ودون جھد، اختیار ماركتك المفضلة من شاشة اللمس لیتم 

عرض اللون المطابق.

یمكنك استیراد التصامیم بشكل فوري عن طریق منفذ USB المضّمن. أدخل ببساطة 
شریحة ذاكرة USB، أو صل الماكینة Innovis V3 Special Edition بالكمبیوتر 

مباشرة من أجل إرسال تصامیم التطریز إلى الماكینة.

اســترياد النماذج
بشــكل فوري



امليــزات والوظائــف

تحكــم مركزي في متناول الید
توجد كافة أزرار التشغیل على لوحة واحدة مریحة لتسھیل االستخدام.
   زر رافعة القدم الضاغطة – ترفع القدم الضاغطة إلى األعلى
ً    زر التشذیب – یقص الخیوط العلویة والسفلیة أوتوماتیكیا
   زر موضع اإلبرة – یرفع اإلبرة أو ینزلھا

منطقــة كبیرة للتطریز
منطقــة تطریــز مســاحتھا 300 × 200 مم. تتضمن 
ــم ــم و 200 × 200 م ــن – 300 × 200 م إطاری

الســطوع  فائــق  إضــاءة  نظــام 
یمكــن  الطیــف  كامــل  طبیعــي 
ــھ عــن طریــق شاشــة اللمــس تعدیل

ضــوء LED كامل الطیف
قم ببساطة بإسقاط مكوك كامل ووّجھ 

الخیط عبر الموّجھ لتصبح جاھزاً للعمل

مكوك إســقاط سریع التركیب
توفر لك الذراع الطویلة قیاس 
285 مم مساحة عمل إضافیة 

أكثر من السابق

ً منطقــة عمل كبیرة جدا



یمكنك لف مكوك جدید أثناء التطریز

لف مســتقل للمكوك

المس ببساطة الشاشة الكبیرة، الصافیة 
والعریضة للقیام بـ:

  تعدیل التطریزات على الشاشة
  تخصیص إعداداتك

  التغییر إلى أي من اللغات الـ 13
   المضّمنة

  الوصول إلى برامج الفیدیو التعلیمیة   
   ودالئل المساعدة المضّمنة لتوجیھات

   حول اإلعدادات المثالیة
  الوصول إلى الساعة

شاشــة لمس ملونة كبیرة للغایة

صل ببساطة كمبیوترك الشخصي 
بمنفذ USB، او أدخل شریحة 

ذاكرة USB، الستیراد أو تصدیر 
التصامیم بسھولة وسرعة

USB منافذ
ھناك 17 خطاً مضّمناً 
و227 تصمیم تطریز

میزات مضّمنة
قم بتعبیر اإلبرة بسرعة 
وسھولة بلمسة زر فقط

تعبیــر أوتوماتیكي لإلبرة



تساعدك قدم التطریز ذات مؤشر 
LED على وضع اإلبرة بشكل مثالي 

من أجل التطریز حیث أنھا تُظھر 
بوضوح مكان إسقاط اإلبرة.

LED قدم تطریز ذات مؤشــر

ینطبق حامل ملفات الخیوط العشرة 
على الماكینة لیؤمن 10 ملفات خیوط 
عمودیة لتوصیل الخیوط أو لتخزین 

المكوك، ویسمح بالوصول السھل 
إلى ألوان الخیوط األكثر استخداماً.

حامــل لـ 10 ملفات خیوط
یمكنك تطریز تصامیم متتابعة جمیلة. 
وھي مثالیة للمشاریع العریضة، من 

الموضة إلى المفروشات.
(BF2) 180 مم × 100 مم
(BF3) 300 مم × 100 مم

إطار الحدود

واجھة استخدام متطورة
المزید من تنوعات القطب والنماذج

وظیفة أحرف محّسنة
رسوم توضیحیة وصور یمكن 

تحویلھا إلى تطریزات
میزات مشتركة مع ماكینات التطریز

PE-Design 11
یمكن إرفاق حامل ملفي خیوط 

بإحكام في الماكینة یستطیع حمل 
مخروطي خیوط. وھو مثالي لتغییر 

الخیوط بسرعة أو للخیاطة بإبرة 
مزدوجة.

حامــل ملفات الخیوط الكبیرة

(EF74) 100 مم × 100 مم
(SEF150) 150 مم × 150 مم

(EF75) 180 مم × 130 مم
(EF76) 300 مم × 180 مم

إطارات التطریز

ملحقــات اختياريــة
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