KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBS£UGI

GRATULACJE!
Gratulujemy zakupu nowej maszyny do szycia! Maszyna jest wyj¹tkowo prosta i
wygodna w obs³udze. Dla bezpieczeñstwa i pe³nego wykorzystania mo¿liwoœci maszyny
zalecamy przestudiowanie za³¹czonej instrukcji obs³ugi.

UWAGA:
Pozosta³oœci materia³ów i nici musz¹ byæ regularnie usuwane z maszyny.
Maszyna powinna byæ poddawana okresowym przegl¹dom w autoryzowanych punktach
serwisowych przynajmniej raz w roku w zale¿noœci od intensywnoœci u¿ytkowania.
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WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA
Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczêciem pracy.

NIEBEZPIECZEÑSTWO - aby
zminimalizowaæ ryzyko pora¿enia pr¹dem:
1. Maszyna nigdy nie powinna byæ pozostawiona bez dozoru, je¿eli
jest pod³¹czona do pr¹du.
2. Zawsze wy³¹czaj zasilanie przed konserwacj¹ i po skoñczonej
pracy.

OSTRZE¯ENIE - aby zminimalizowaæ ryzyko
poparzenia, po¿aru, pora¿enia pr¹dem czy zranienia:
1. Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê przed uruchomieniem maszyny.
2. Przechowuj instrukcjê wraz z maszyn¹ aby mog³y skorzystaæ z
niej tak¿e osoby trzecie
3. U¿ywaj maszyny w suchym pomieszczeniu.
4. To urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane przez osoby w wieku od 8 lat i
powy¿ej oraz osoby o ograniczonej sprawnoœci fizycznej,
sensorycznej lub umys³owej jak te¿ z brakiem doœwiadczenia i
wiedzy, jeœli pozostaj¹ pod nadzorem lub zosta³y przeszkolone
zachowaj¹ szczególne œrodki ostro¿noœci.
5. Urz¹dzenie to nie mo¿e s³u¿yæ do zabawy dzieciom.
6. Czyszczenie i konserwacja u¿ytkownik nie musi byæ wykonane
przez dzieci bez nadzoru.
7. W celu wykonania jakichkolwiek czynnoœci w pobli¿u ig³y, takich
jak nawlekanie nici, wymiana ig³y,lub wymiana stopki maszynê
nale¿y wy³¹czyæ prze³¹cznikiem do pozycji ("O").
8. Zawsze od³¹cz urz¹dzenie od zasilania, jeœli zostawiasz go bez
nadzoru, aby unikn¹æ zranienia po przypadkowym w³¹czeniu.
9. Zawsze od³¹cz urz¹dzenie od zasilania kiedy czyœcisz,
wymieniasz ¿arówkê czy oliwisz maszynê.
10.Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia, jeœli jest mokro lub w wilgotnym
œrodowisku.
11. Nigdy nie nale¿y ci¹gn¹æ za przewód, zawsze od³¹cz urz¹dzenie
trzymaj¹c za wtyczkê.
II

12.W przypadku wymiany ¿arówki stosuj zalecane lub o podobnej
wielkoœci bañki, 15 W, 220 V.
13.Nie k³adŸ niczego na regulatorze obrotów.
14.Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia, je¿eli s¹ zablokowane s¹ otwory
wentylacyjne urz¹dzenia lub czêœci s¹ zabite py³em i resztkami
materia³ów.
15.U¿ywaj tylko regulatora obrotów o symbolu KD-1902, FC-1902
(110-120V) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902D (220-240V) / 4C316B (110-125V) / 4C-326G (230V).
16.Jeœli przewód zasilaj¹cy po³¹czony z regulatorem obrotów jest
uszkodzony, musi zostaæ wymieniony przez producenta lub
autoryzowany serwis, lub osobê o podobnych kwalifikacjach w
celu unikniêcia zagro¿enia.
17.Poziom ha³asu przy normalnej pracy jest mniejszy ni¿ 75 dB (A).
18.Nie wyrzucaj urz¹dzeñ elektrycznych wraz z odpadami
komunalnymi, nale¿y zanieœæ do odpowiednich do tego punktów.
19.Zasiêgnij informacji o systemie i punktach zbierania.
20.Je¿eli urz¹dzenia elektryczne s¹ usuwane na sk³adowiska lub
wysypiska, niebezpieczne substancje mog¹ przedostaæ siê do
wód gruntowych i uszkodziæ zdrowie.
21.W przypadku wymiany urz¹dzenia na nowe, sprzedawca jest
prawnie zobowi¹zany do odebrania starego urz¹dzenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Ta maszyna przeznaczona jest wy³¹cznie do u¿ytku domowego.
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Budowa maszyny
1. Pokrêt³o regulacji naprê¿enia nitki
2. Regulator docisku stopki
3. DŸwignia podnoszenia nitki
4. Nó¿ do obcinania nitki
5. Stopka
6. P³ytka ig³owa
7. Stolik i pojemnik na akcesoria
8. Ogranicznik nape³niania dolnej szpulki
9. Pokrêt³o d³ugoœci œciegu
10. Pokrêt³o szerokoœci œciegu
(dla modelu z 3-ma pokrêt³ami)*
11. Okienko wybranego œciegu
12. DŸwignia szycia wstecz

13. DŸwignia opuszczania z¹bków
transportera
14. DŸwignia automatycznego obszywania
dziurek
15. Nawlekacz ig³y
(Wyposa¿enie dodatkowe)
* Uwaga:
Je¿eli Twoja maszyna nie posiada
pokrêt³a szerokoœci œciegu nale¿y w
instrukcji odnosiæ siê do uwag
przeznaczonych dla modelu z 2-ma
pokrêt³ami.

8
1

9

2

10

3

4

11

5
12
6

7

14
PUSH

15

13

2

Budowa maszyny
16. R¹czka
17. Trzpieñ do nape³niania dolnej szpulki
18. Trzpieñ na szpulkê nici
19. Ko³o rêczne
20. Pokrêt³o wyboru œciegu
21. Wy³¹cznik g³ówny
22. Gniazdo zasilania
23. Prowadnik nitki
24. Prowadnik górnej nitki
25. DŸwignia podnoszenia stopki
26. Szczelina regulacji balansu dziurki
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Akcesoria
Akcesoria standardowe (1)
a. Stopka standardowa
b. Stopka do zamków
c. Stopka do przyszywania guzików
d. Stopka do obszywania dziurek
e. Œrubokrêt
f. Szpulki 3 szt.
g. Prowadnik œciegu
h. Opakowanie igie³ 3 szt.
i. Oliwiarka
j. Przecinak/szczoteczka
k. Podk³adka filcowa 2 szt.

Akcesoria dodatkowe (2)
(Te 10 akcesoriów dostêpnych jest
dodatkowo u lokalnego dealera).
l. Stopka do œciegu satynowego
m.Stopka do œciegu overlockowego
n. Stopka do podwijania
o. Stopka do œciegu krytego
p. Stopka do kordonka
q. Stopka do pikowania
r. Stopka do cerowania / haftowania
s. Stopka do marszczenia
t. Stopka krocz¹ca
u. Ig³¹ podwójna
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Zak³adanie stolika

1

U³o¿yæ stolik w pozycji poziomej i wsun¹æ w kierunku
wskazanym strza³k¹ (1).

2

Wnêtrze stolika mo¿e byæ stosowane jako pojemnik
na akcesoria.
Aby otworzyæ pojemnik nale¿y podnieœæ klapkê w
miejscu wskazanym strza³k¹ (2).
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Pod³¹czenie maszyny do Ÿród³a zasilania
Uwaga:
Maszyna powinna byæ od³¹czana od Ÿród³a zasilania i wy³¹czona
prze³¹cznikiem g³ównym (pozycja "O") gdy nie jest u¿ywana lub
przed monta¿em lub demonta¿em jej czêœci.

1

A

2
B

- Ta maszyna wyposa¿ona jest w polaryzowan¹ wtyczkê i musi
byæ stosowana z odpowiednim gniazdem sieciowym.
- Pod³¹czyæ maszynê do Ÿród³a zasilania jak pokazano na
rysunku (1/2).
- Wy³¹cznik g³ówny maszyny umieszczony jest nad gniazdem
zasilania. Aby w³¹czyæ maszynê nale¿y ustawiæ wy³¹cznik
g³ówny w pozycji "I" (1).
- Oœwietlenie w³¹cza siê automatycznie gdy wy³¹cznik g³ówny
jest w pozycji "I".
- Aby uruchomiæ maszynê nale¿y nacisn¹æ rozrusznik (4).
Prêdkoœæ pracy regulowana jest si³¹ nacisku na rozrusznik.
Uwaga:
W przypadku w¹tpliwoœci zwi¹zanych z pod³¹czeniem maszyny
nale¿y skontaktowaæ siê z wykwalifikowanym elektrykiem.
Wy³¹czaæ maszynê z gniazda sieciowego gdy nie jest u¿ywana.

3

b

a

WA¯NA UWAGA
Urz¹dzenie posiada polaryzowan¹ wtyczkê (jeden bolec szerszy).
Aby zredukowaæ ryzyko pora¿enia pr¹dem wtyczka ta mo¿e
zostaæ umieszczona w polaryzowanym gniazdku tylko w jednej
pozycji. Je¿eli wtyczka nie wchodzi w pe³ni do gniazdka nale¿y
w³o¿yæ j¹ w odwrotnej pozycji. Je¿eli nadal nie pasuje nale¿y
skontaktowaæ siê z elektrykiem. Nie wolno w ¿aden sposób
modyfikowaæ wtyczki (3).
a. Polaryzowana wtyczka
b. Gniazdo przeznaczone do uziemienia.

4
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Wymiana ¿arówki
Uwaga:
Przed wymian¹ ¿arówki nale¿y wy³¹czyæ wtyczkê z
gniazda zasilaj¹cego.

1
B
A

- Poluzowaæ œrubê (A) jak na rysunku. (1)
- Zdj¹æ os³onê (B).
- Odkrêciæ ¿arówkê i za³o¿yæ now¹ (C). (2)
- Za³o¿yæ os³onê i dokrêciæ œrubê.

2

C
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2 pozycje wysokoœci stopki
Przy szyciu grubych materia³ów lub wielu warstw
materia³u stopka mo¿e zostaæ podniesiona do
drugiego poziomu wysokoœci, dla ³atwiejszego
u³o¿enia materia³u. (A)

A

Regulacja docisku stopki
Docisk stopki maszyny zosta³ fabrycznie ustawiony i
nie wymaga szczególnej regulacji w zale¿noœci od
rodzaju materia³u.
Je¿eli jednak potrzebujemy wyregulowaæ docisk
stopki nale¿y obróciæ œrubê regulacji docisku monet¹.
Dla bardzo cienkich materia³ów nale¿y zmniejszyæ
docisk stopki obracaj¹c œrubê przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Dla materia³ów ciê¿kich nale¿y
zwiêkszyæ docisk stopki, obracaj¹c œrubê zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
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Mocowanie uchwytu stopki

1

Uwaga:
Przed wykonaniem poni¿szych operacji nale¿y wy³¹czyæ
maszynê prze³¹cznikiem g³ównym (pozycja "O").

a

Podnieœæ ig³ê do jej najwy¿szej pozycji, podnieœæ
dŸwigniê podnoszenia stopki. Za³o¿yæ uchwyt stopki (b)
na dr¹¿ek mocowania stopki (a). (1)

b

Mocowanie stopki:
Obni¿yæ uchwyt stopki (b), a¿ naciêcie uchwytu (c)
znajdzie siê dok³adnie nad trzpieniem stopki (d). (2)

a

2

Opuœciæ uchwyt stopki (b), a stopka (f) zostanie
zamocowana automatycznie.

e

c
b
d

3

f

Zdejmowanie stopki:
Podnieœæ stopkê.
Zwolniæ stopkê poprzez podniesienie dŸwigni (b)
umieszczonej z ty³u stopki. (3)
Mocowanie prowadnika:
Zamocowaæ prowadnik (g) w szczelinie stopki jak
pokazano na rysunku. Wyregulowaæ odleg³oœæ w
zale¿noœci od potrzeb, dla podwiniêæ, zak³adek, itp. (4)

4
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Nape³nianie dolnej szpulki
Za³o¿yæ pust¹ szpulkê na
trzpieñ do nape³niania
dolnej szpulki.

1

Prze³o¿yæ nitkê ze szpulki
przez dysk naprê¿acza (1).
Owin¹æ nitkê rêcznie kilka
razy wokó³ szpulki,
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Przesun¹æ szpulkê i
trzpieñ w prawo, do
pozycji nape³niania.

2

Delikatnie nacisn¹æ rozrusznik. Nape³nianie zakoñczy siê
automatycznie gdy szpulka jest pe³na. Przesun¹æ
szpulkê i trzpieñ w lewo do pozycji szycia i zdj¹æ szpulkê.
Uwaga:
Gdy trzpieñ do nape³niania dolnej szpulki ustawiony jest
w pozycji nape³niania maszyna nie bêdzie szy³a, a ko³o
rêczne jest zablokowane. Aby rozpocz¹æ szycie nale¿y
przesun¹æ trzpieñ w lewo (do pozycji szycia).

a. Podk³adka filcowa
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Zak³adanie dolnej szpulki
Uwaga:
Przed wyjmowaniem lub zak³adaniem dolnej szpulki
wy³¹czyæ maszynê prze³¹cznikiem g³ównym (pozycja "O").

1

Przy zak³adaniu i wyjmowaniu szpulki z bêbenka ig³¹ musi
byæ maksymalnie podniesiona.
- Otworzyæ os³onê. (1)
- Jedn¹ rêk¹ przytrzymywaæ bêbenek. Za³o¿yæ szpulkê do
bêbenka tak, aby nitka rozwija³a siê zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (kierunek wskazany strza³k¹). (2)
- Przeci¹gn¹æ nitkê przez szczelinê, nastêpnie w dó³ i w lewo,
a¿ przejdzie przez oczko podaj¹ce (prostok¹tny otwór) pod
sprê¿yn¹ naprê¿aj¹c¹. (3)
- Przytrzymywaæ bêbenek za zawiasowy zatrzask. (4)
- W³o¿yæ bêbenek maksymalnie g³êboko do kosza chwytacza
i zwolniæ uchwyt. Metalowy palec bêbenka powinien
znajdowaæ siê w wyciêciu kosza chwytacza. (5)

2
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Wymiana ig³y (System 130/705H)

1

Uwaga:
Przed wyjmowaniem lub zak³adaniem
ig³y nale¿y ustawiæ wy³¹cznik g³ówny
w pozycji "O".

D
A

Przy pierwszych objawach
przepuszczania œciegów lub zrywania
nitki nale¿y wymieniæ ig³ê. Dobraæ
prawid³owy rodzaj oraz gruboœæ ig³y
do stosowanego materia³u. Obróciæ
ko³em rêcznym do siebie, a¿ ig³a
znajdzie siê w najwy¿szej pozycji.
Poluzowaæ œrubê uchwytu ig³y (A) i
dokrêciæ j¹ ponownie po za³o¿eniu
nowej ig³y (1).

B

C

2
B

A

Ig³ê nale¿y zak³adaæ p³ask¹ stron¹
trzonka do ty³u (B).
Wsun¹æ ig³ê do uchwytu (C)
maksymalnie do góry (D).
Dokrêciæ œrubê uchwytu ig³y.

C

Dla prawid³owego rezultatu szycia ig³¹
musi zawsze byæ prosta i ostra.
Nale¿y wymieniæ ig³ê (2) je¿eli jest
skrzywiona (A), stêpiona (C) lub ma
uszkodzon¹ koñcówkê (B).
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Zak³adanie górnej nitki

2

4

Uwaga:
Przed zak³adaniem nitki wy³¹czyæ
maszynê prze³¹cznikiem g³ównym.

3

Podnieœæ igielnicê do jej
najwy¿szej pozycji. Zachowaæ
kolejnoœæ zak³adania nitki
pokazan¹ poni¿ej na ilustracjach.
Je¿eli pominiemy któryœ etap lub
nieprawid³owo za³o¿ymy nitkê w
któryœ prowadnik maszyna nie
bêdzie szy³a prawid³owo. (1-5)

5

Kontynuowaæ zak³adanie nitki w
dó³ i do prowadnika przy igle.
Za³o¿yæ nitkê do oczka ig³y od
przodu do ty³u. Pozostawiæ ok. 10
cm nitki poza ig³¹.

6

1
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Automatyczny nawlekacz ig³y (opcja)

1
A
B

A

C

B
C

D
D

- Podnieœæ ig³ê do jej najwy¿szej
pozycji.
- Opuœciæ w dó³ dŸwigniê (A).
- Nawlekacz automatycznie
przesunie siê do pozycji
nawlekania (B).
- Za³o¿yæ nitkê wokó³ haczyka
(C).
- Prze³o¿yæ nitkê z przodu ig³y
wokó³ haczyka (D), od do³u do
góry.
- Zwolniæ dŸwigniê (A).
- Przeci¹gn¹æ nitkê przez oczko
ig³y.

2
Uwaga:
Ustawiæ prze³¹cznik g³ówny w
pozycji ("O")!

A

C
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Naprê¿enie nitki

1

Uwaga:
Naprê¿enie nitki zosta³o
ustawione fabrycznie i zwykle
nie wymaga zmian.

2

Naprê¿enie dolnej nitki
Aby sprawdziæ naprê¿enie dolnej
nitki nale¿y wyj¹æ z maszyny
bêbenek i przytrzymaæ bêbenek
zawieszony na nitce. Potrz¹sn¹æ
kilka razy. Je¿eli naprê¿enie jest
prawid³owe nitka rozwinie siê na
d³ugoœæ 2-5 cm. Je¿eli
naprê¿enie jest zbyt silne nitka
nie rozwinie siê. Przy zbyt
s³abym naprê¿eniu rozwinie siê
odcinek nitki wiêkszy ni¿ 5 cm.
Aby wyregulowaæ naprê¿enie
nale¿y obróciæ œrub¹
umieszczon¹ na bocznej stronie
bêbenka. (1)

3
A

B

C

Naprê¿enie górnej nitki
Standardowe ustawienie naprê¿enia to "4". (2)
Aby zwiêkszyæ naprê¿enie nale¿y ustawiæ pokrêt³o na wy¿sz¹ cyfrê, aby obni¿yæ
naprê¿enie przestawiæ pokrêt³o na ni¿sz¹ cyfrê.
A. Naprê¿enie standardowe
B. Zbyt niskie naprê¿enie górnej nitki
C. Zbyt silne naprê¿enie górnej nitki
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Wyci¹ganie dolnej nitki
Przytrzymaæ górn¹ nitkê lew¹ rêk¹.
Obracaæ ko³em rêcznym do siebie, a¿
ig³a zejdzie w dó³ i podniesie siê do
najwy¿szej pozycji (1).

1

- lekko przytrzymywana górna nitka
formuje pêtelkê z dolnej nitki.
- Poci¹gn¹æ górn¹ nitkê do siebie,
dolna nitka zostanie wyci¹gniêta z
dolnej szpulki w postaci du¿ej pêtelki
(2).
Wyci¹gn¹æ ok. 15 cm obu nitek i
u³o¿yæ je pod stopk¹.

2
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Szycie wstecz

A

Szycie wstecz stosowane jest do mocowania nitki na koñcu
œciegu oraz w miejscach wymagaj¹cych wzmocnienia szwu.
Przy koñcu szwu nale¿y poci¹gn¹æ w dó³ dŸwigniê szycia
wstecz i lekko nacisn¹æ rozrusznik. Wykonaæ kilka œciegów
do ty³u. Zwolniæ dŸwigniê, maszyna bêdzie ponownie szy³a
do przodu. (A)

Wyjmowanie materia³u
Obróciæ ko³em rêcznym do siebie, tak aby podnieœæ
dŸwigniê podnoszenia nitki do jej najwy¿szej pozycji.
Podnieœæ stopkê i wyj¹æ materia³.

Obcinanie nitki

B

Przytrzymaæ nitki poza stopk¹. Poprowadziæ nitki do
szczeliny (B) na tylnej obudowie maszyny, poci¹gn¹æ nitki
w dó³ aby obci¹æ. Mo¿na równie¿ u¿yæ no¿a
umieszczonego z boku maszyny.
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Opuszczanie z¹bków transportera
Do standardowego szycia z¹bki transportera powinny
byæ podniesione.
Do rêcznego haftowania, przyszywania guzików,
cerowania nale¿y opuœciæ z¹bki transportera.

1

Podnoszenie (a)
Opuszczanie (b)

2

a

b

a
b
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Dobór igie³/materia³ów/nici
Tabela doboru igie³, materia³ów i nici
ROZMIAR IG£Y

MATERIA£

NITKA

9-11(65-75)

Lekka, cienka bawe³na, woal, jedwab,
muœlin, cienkie dzianiny, trykoty, jersey,
krepa, poliester, tkaniny koszulowe.

Cienka nitka bawe³niana,
nylonowa lub poliestrowa.

12(80)

Œredniej gruboœci bawe³na, satyna,
p³ótno ¿aglowe, podwójne dzianiny,
cienka we³na.

14(90)

Bawe³na œredniej gruboœci, we³na,
ciê¿sze dzianiny, dniem, frotte.

16(100)

Materia³y ciê¿kie p³ótno, we³ny, tkaniny
do pikowania, namiotowe, dniem,
materia³y obiciowe, zas³onowe (lekkie
do œrednich).

Wiêkszoœæ dostêpnych nici to
nici œredniej gruboœci,
odpowiednie do tych materia³ów
i igie³. Do tkanin syntetycznych
nale¿y u¿ywaæ nici poliestrowych,
do tkanin naturalnych nici
bawe³nianych. U¿ywaæ tej samej
nitki jako górnej i dolnej.

18(110)

Ciê¿kie we³ny, materia³y p³aszczowe,
obiciowe, skóra i tworzywa sztuczne.

Mocna niæ, niæ do dywanów.
(Stosowaæ du¿y docisk stopki).

UWAGA: Rozmiar ig³y nale¿y dobraæ do gruboœci nici i materia³u.
DOBÓR IGIE£ DO MATERIA£U
IG£A

WYJAŒNIENIE

TYP MATERIA£U

HA 1
15 1

Standardowa, ostra ig³a.
Gruboœæ od 9 (65) do 18 (110).

Tkaniny naturalne, we³na, bawe³na,
jedwab, itp. Nie zalecane do
podwójnych dzianin.

15 1/705H
(SUK)

Ig³¹ z pó³okr¹g³¹ koñcówk¹, o
gruboœci 9 (65) do 18 (110).

Tkaniny naturalne i syntetyczne,
d z i a n i n y p o l i e s t r o w e , t r y k o t y,
pojedyncze i podwójne dzianiny. Mo¿e
byæ stosowana zamiast ig³y 15x1 do
szycia wszystkich materia³ów.

15 1/705H
(SUK)

Ig³¹ z okr¹g³¹ koñcówk¹ 9(65)
do 18(110)

Dzianiny swetrowi, lycra, materia³ na
kostiumy k¹pielowe, elastic.

130 PCL

Ig³y do skóry. 12 (80) do 18
(110).

Skóra, winyl, mat. Obiciowe.
(Pozostawia mniejsze dziurki ni¿
standardowa, gruba ig³¹).

Uwaga:
1. Ig³y podwójne mog¹ byæ stosowane do prac dekoracyjnych.
2. Przy szyciu ig³¹ podwójn¹ pokrêt³o szerokoœci œciegu powinno byæ ustawione na wartoœæ ni¿sz¹
ni¿ "2,5".
3. Europejskie oznaczenia igie³ to 65,70,80, itp., oznaczenia japoñskie to 9,11,12, itp.
4. Nale¿y czêsto wymieniaæ ig³ê (po uszyciu ka¿dej rzeczy) i przy pierwszych objawach zrywania
nitki lub przepuszczania œciegu.
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Wybór œciegu (dla modelu z 2-ma pokrêt³ami)
1

2

3
4

Dla œciegu prostego nale¿y
wybraæ wzór " " pokrêt³em
wyboru œciegu (3) Wyregulowaæ
d³ugoœæ œciegu pokrêt³em (1).
Dla œciegu zygzakowego wybraæ
wzór "
" pokrêt³em wyboru
œciegu (3). Wyregulowaæ
d³ugoœæ œciegu, dostosowuj¹c j¹
do rodzaju materia³u.
Aby uzyskaæ inne œciegi
pokazane na panelu maszyny
nale¿y wybraæ je pokrêt³em
wyboru œciegu. Wyregulowaæ
d³ugoœæ œciegu pokrêt³em.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

I

1. Pokrêt³o regulacji d³ugoœci
œciegu
2. Okienko wybranego œciegu
3. Pokrêt³o wyboru œciegu
4. DŸwignia szycia wstecz

20

Wybór œciegu (dla modelu z 3-ma pokrêt³ami, 21 œciegów)
1
2
3

Dla œciegu prostego nale¿y
wybraæ wzór " " pokrêt³em
wyboru œciegu (4). Wyregulowaæ
d³ugoœæ œciegu pokrêt³em (1).
Mo¿na wybraæ dowoln¹ pozycjê
ig³y obracaj¹c pokrêt³em
regulacji szerokoœci œciegu (2).

4
5

A

B

C

D

K

L

M

N

E

F

G

H

I

J

P

Q

R

S

T

1.Pokrêt³o regulacji d³ugoœci œciegu
2. Pokrêt³o regulacji szerokoœci œciegu
3. Okienko wybranego œciegu
4. Pokrêt³o wyboru œciegu
5. DŸwignia szycia wstecz
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Dla œciegu zygzakowego wybraæ
wzór "
" pokrêt³em wyboru
œciegu (4). Wyregulowaæ d³ugoœæ
œciegu pokrêt³em (1) oraz
szerokoœæ œciegu pokrêt³em (2),
dostosowuj¹c je do rodzaju
materia³u.
Aby uzyskaæ inne œciegi
pokazane na panelu maszyny
nale¿y wybraæ pokrêt³em wyboru
œciegu literê podan¹ ponad
symbolem œciegu. Wyregulowaæ
d³ugoœæ i szerokoœæ œciegu
pokrêt³ami, w zale¿noœci od
oczekiwanego rezultatu szycia.

Wybór œciegu (dla modelu z 3-ma pokrêt³ami, 26 lub 32 œciegów)
1
2
3
4
5

a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

s

b

A B C D E F G H I

J K L M N

P Q

s

Dla œciegu prostego nale¿y
wybraæ wzór " " pokrêt³em
wyboru œciegu (4). Wyregulowaæ
d³ugoœæ œciegu pokrêt³em (1).
Mo¿na wybraæ dowoln¹ pozycjê
ig³y obracaj¹c pokrêt³em regulacji
szerokoœci œciegu (2).
Dla œciegu zygzakowego wybraæ
wzór "
" pokrêt³em wyboru
œciegu (4). Wyregulowaæ d³ugoœæ
œciegu pokrêt³em (1) oraz
szerokoœæ œciegu pokrêt³em (2),
dostosowuj¹c je do rodzaju
materia³u.
Aby uzyskaæ inne œciegi
pokazane w górnym rzêdzie na
panelu maszyny nale¿y wybraæ
pokrêt³em wyboru œciegu literê
podan¹ ponad symbolem œciegu.
Wyregulowaæ d³ugoœæ I
szerokoœæ œciegu pokrêt³ami, w
zale¿noœci od oczekiwanego
rezultatu szycia.
Aby uzyskaæ inne œciegi
pokazane w drugim rzêdzie na
panelu maszyny nale¿y obróciæ
pokrêt³o d³ugoœci œciegu do
pozycji "S" i wybraæ pokrêt³em
wyboru œciegu ¿¹dany œcieg.
Wyregulowaæ szerokoœæ œciegu
pokrêt³em.

1. Pokrêt³o regulacji d³ugoœci
œciegu
2. Pokrêt³o regulacji szerokoœci
œciegu
3. Okienko wybranego œciegu
4. Pokrêt³o wyboru œciegu
5. DŸwignia szycia wstecz
a. Wybraæ wzór (dla modelu z 26
œciegów)
b. Wybraæ wzór (dla modelu z 32
œciegów)
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Œcieg prosty i pozycja ig³y
1
2
3
4
5

Obróciæ pokrêt³em wyboru
œciegu tak, aby okienko
wybranego œciegu wskazywa³o
œcieg prosty.
Ogóln¹ zasad¹ jest, i¿ im
grubszy materia³, ig³a i nitka, tym
d³u¿szy powinien byæ œcieg.
Wybraæ pozycjê ig³y od
centralnej do lewostronnej,
zmieniaj¹c pozycjê pokrêt³a
regulacji szerokoœci œciegu (2)
od "0" do "5". (dotyczy modeli z
3-ma pokrêt³ami).

1. Pokrêt³o regulacji d³ugoœci œciegu
2. Pokrêt³o regulacji szerokoœci œciegu
3. Okienko wybranego œciegu
4. Pokrêt³o wyboru œciegu
5. DŸwignia szycia wstecz
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Œcieg zygzakowy (dla modeli z 2-ma pokrêt³ami)
Ustawiæ pokrêt³o wyboru œciegu tak, aby okienko
wybranego œciegu wskazywa³o œcieg zygzakowy " ".
Obrót pokrêt³a wyboru œciegu bêdzie zwiêksza³ lub
zmniejsza³ szerokoœæ œciegu zygzakowego. (1)

1

Funkcje pokrêt³a d³ugoœci œciegu przy szyciu
zygzakiem
Gêstoœæ œciegu zygzakowego zwiêksza siê wraz z
ustawieniem pokrêt³a d³ugoœci œciegu w okolicach "0".
£adny œcieg zygzakowy uzyskuje siê przy ustawieniu
d³ugoœci w pozycji oko³o "2,5" lub ni¿ej. (2)

2

3

4

2
2

1

0

4

3

0.5

1

Œcieg satynowy
Gdy d³ugoœæ œciegu ustawiona jest w zakresie 0-1
œcieg jest bardzo gêsty. Jest to œcieg satynowy
stosowany do obszywania dziurek lub elementów
dekoracyjnych.
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Œcieg zygzakowy (dla modeli z 3-ma pokrêt³ami)
Ustawiæ pokrêt³o wyboru œciegu w pozycji "

1

Funkcje pokrêt³a szerokoœci œciegu
Maksymalna szerokoœæ œciegu zygzakowego to "5",
ale mo¿e ona zostaæ zredukowana. Szerokoœæ œciegu
zwiêksza siê przy obrocie pokrêt³a zygzaka od "0" do
"5". Dla ig³y podwójnej nie wolno ustawiaæ szerokoœci
wiêkszej ni¿ "2,5" (1).

01 2 3 4 5

2

3

4

2
2

1

0

4

3

0.5

1

".

Funkcje pokrêt³a d³ugoœci œciegu przy œciegu
zygzakowym
Gêstoœæ œciegu zygzakowego zwiêksza siê przy
ustawieniu pokrêt³a d³ugoœci œciegu w okolicach "0".
£adny œcieg zygzakowy uzyskuje siê zwykle przy
ustawieniu "2,5" lub ni¿szym (2).
Œcieg satynowy
Gdy d³ugoœæ œciegu ustawiona jest w zakresie "0"-"1"
œcieg jest bardzo gêsty. Jest to œcieg satynowy
stosowany do obszywania dziurek lub elementów
dekoracyjnych.

S
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Œcieg kryty
a

2

0

1~2
S

b
0 1 2 3 4 5

3~5
c

* Stopka do œciegu krytego nie jest standardowym wyposa¿eniem
maszyny, dostêpna dodatkowo.

1

4

3

Stosowany do podwiniêæ zas³on, spodni, spódnic, itp.
Œcieg kryty do materia³ów elastycznych. Pozycja "F" pokrêt³a
wyboru œciegu (dla modeli z 3-ma pokrêt³ami, 26 œciegów) i
pozycja "D" pokrêt³a wyboru œciegu (dla modeli z 3-ma
pokrêt³ami, 32 œciegów).
Œcieg kryty / bieliŸniany do tkanin. Pozycja "C" pokrêt³a wyboru
œciegu (dla modeli z 3-ma pokrêt³ami, 21 lub 32 œciegów) i
pozycja "E" pokrêt³a wyboru œciegu (dla modeli z 2-ma
pokrêt³ami, 16 œciegów, lub modeli z 3-ma pokrêt³ami 26
œciegów).
Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku.
Uwaga:
Wykonanie œciegu krytego wymaga du¿ej wprawy. Zawsze nale¿y
najpierw wykonaæ próbkê szycia.
Z³o¿yæ materia³ jak pokazano na rysunku, lew¹ stron¹ na wierzchu. (1)

d

U³o¿yæ materia³ pod stopk¹. Obracaæ ko³em rêcznym do siebie, a¿
ig³¹ przesunie siê maksymalnie w lewo. Ig³a powinna tylko lekko
"³apaæ" brzeg z³o¿enia materia³u. Je¿eli tak nie jest nale¿y
wyregulowaæ szerokoœæ œciegu. (2)
Ustawiæ prowadnik (3) obracaj¹c pokrêt³em (4), tak aby przylega³ do
brzegu z³o¿enia materia³u. Szyæ powoli, lekko naciskaj¹c rozrusznik i
prowadz¹c materia³ wzd³u¿ prowadnika stopki.
a. D³ugoœæ œciegu
b. Szerokoœæ œciegu (model z 3 pokrêt³ami)
c. Stopka
d. Œcieg

4

1
2

3
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Œciegi overlockowe
2

* Stopka do œciegów overlockowych nie jest standardowym
wyposa¿eniem maszyny, dostêpna dodatkowo.

1
0

4

3

Stosowane jako szwy, wykoñczenie brzegu, ozdobne podwiniêcia.

4,S

0 1 2 3 4 5

3~5

Ustawiæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji "4" (dla modeli z 2-ma
lub 3-ma pokrêt³ami, 21 œciegów)
Ustawiæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji "S" (dla modeli z 3-ma
pokrêt³ami, 26 lub 32 œciegów)
Szerokoœæ œciegu powinna byæ dostosowana do rodzaju materia³u.
(dla modeli z 2-ma lub 3Œcieg overlockowy, standardowy:
ma pokrêt³ami, 21 lub 32 œciegów)
Stosowany do cienkich dzianin, jerseyu, wykoñczeñ dekoltu (B).
Œcieg overlockowy zamkniêty:
Do cienkich dzianin, ³¹czenia materia³ów (C).
Œcieg overlockowy elastyczny: (dla modeli z 3-ma pokrêt³ami)
Do cienkich dzianin, Jersey, wykoñczeñ dekoltu (A).
Wszystkie œciegi overlockowe s³u¿¹ do szycia i wykoñczenia
brzegów w jednej operacji lub wykonywania ozdobnych podwiniêæ.
Przy obrzucaniu brzegów materia³u ig³a powinna lekko wychodziæ
poza brzeg materia³u.
Uwaga:
Nale¿y u¿ywaæ nowych igie³, igie³ z zaokr¹glon¹ koñcówk¹ lub do
materia³ów elastycznych.

A

B

C
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Przyszywanie guzików (model z 2-ma pokrêt³ami)
2

Przesun¹æ dŸwigniê z¹bków transportera w prawo, aby opuœciæ
z¹bki (1).

1
0

4

3

0

Wymieniæ stopkê na stopkê do przyszywania guzików.
U³o¿yæ materia³ pod stopk¹. Ustawiæ guzik w ¿¹danej pozycji i
opuœciæ stopkê. Ustawiæ pokrêt³o wybory œciegu na œcieg prosty
"
" I wykonaæ kilka œciegów mocuj¹cych. Wybraæ œcieg
zygzakowy i wyregulowaæ szerokoœæ œciegu dostosowuj¹c j¹ do
odleg³oœci pomiêdzy dziurkami guzika. Obróciæ ko³em rêcznym
aby sprawdziæ czy ig³a wchodzi w praw¹ i lew¹ dziurkê guzika.
Wolno wykonaæ ok. 10 œciegów aby przyszyæ guzik. Ustawiæ
pokrêt³o wyboru œciegu na œcieg prosty " " i wykonaæ kilka
œciegów mocuj¹cych nitkê.
Je¿eli wymagana jest stopka, na guziku nale¿y u³o¿yæ ig³ê do
cerowania i wówczas przyszyæ guzik (3). Przy guzikach z 4-ma
dziurkami nale¿y najpierw przeszyæ przez przednie dziurki (2),
przesun¹æ pracê do ty³u i przeszyæ przez tylne dziurki (3).

a
a

1

2

b

b

3
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Przyszywanie guzików (model z 3-ma pokrêt³ami)
2

Przesun¹æ dŸwigniê z¹bków transportera w prawo, aby opuœciæ
z¹bki (1).

1
0

4

3

0
S

0 1 2 3 4 5

3~5

Wymieniæ stopkê na stopkê do przyszywania guzików.
U³o¿yæ materia³ pod stopk¹. Ustawiæ guzik w ¿¹danej pozycji i
opuœciæ stopkê. Ustawiæ pokrêt³o wybory œciegu na zygzak " ".
Wyregulowaæ szerokoœæ œciegu w zakresie "3"-"5", dostosowuj¹c
j¹ do odleg³oœci pomiêdzy dziurkami guzika. Obróciæ ko³em
rêcznym aby sprawdziæ czy ig³a wchodzi w praw¹ i lew¹ dziurkê
guzika. Ustawiæ pokrêt³o wyboru œciegu na œcieg prosty " " i
wykonaæ kilka œciegów mocuj¹cych nitkê. Wybraæ œcieg
zygzakowy "
" i powoli przyszyæ guzik 10 ma œciegami.
Ponownie wybraæ œcieg prosty " " i wykonaæ kilka œciegów
mocuj¹cych (2).
Je¿eli wymagana jest stopka na guziku nale¿y u³o¿yæ ig³ê do
cerowania i wówczas przyszyæ guzik (3). Przy guzikach z 4-ma
dziurkami nale¿y najpierw przeszyæ przez przednie dziurki (2),
przesun¹æ pracê do ty³u i przeszyæ przez tylne dziurki (3).

a
a

1

2

b

b

3
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Automatyczne obszywanie dziurek
2

Obszywanie dziurek jest prostym procesem, gwarantuj¹cym ³adne
wykoñczenie dziurki. Zaleca siê jednak wykonanie próbnej dziurki na
materiale, który bêdzie u¿ywany, wraz z usztywniaczem.

1
0

4

3

Wykonanie dziurki
1. Kred¹ krawieck¹ zaznaczyæ pozycjê dziurki na materiale.
2. Za³o¿yæ stopkê do obszywania dziurek i ustawiæ pokrêt³o wyboru
œciegu w pozycji " ". Ustawiæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji
"
". Wyregulowaæ szerokoœæ œciegu.
3. Opuœciæ stopkê tak. Aby znak na stopce pokrywa³ siê ze znakiem na
materiale. (A) (Jako pierwszy zostanie wykonany przedni rygielek).
4. Otworzyæ p³ytkê stopki i w³o¿yæ guzik (B).
5. Obni¿yæ dŸwigniê obszywania dziurek i delikatnie popchn¹æ j¹ do
ty³u (C).
6. Uruchomiæ maszynê delikatnie przytrzymuj¹c górn¹ nitkê.
7. Dziurka obszywana jest w kolejnoœci pokazanej na rysunku (D).
8. Po zakoñczeniu dziurki zatrzymaæ maszynê.

0.5~1
S

0 1 2 3 4 5

3~5

Wykonywanie dziurek na materia³ach elastycznych (E)
Przy materia³ach elastycznych nale¿y pod³o¿yæ pod stopkê grub¹ nitkê
lub kordonek. Przy wykonywaniu dziurki kolumny dziurki pokryj¹
kordonek.
1. Kred¹ krawieck¹ zaznaczyæ pozycjê dziurki na materiale, za³o¿yæ
stopkê do obszywania dziurek i ustawiæ pokrêt³o wyboru œciegu w
pozycji " ". Ustawiæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji "
".
2. Za³o¿yæ grub¹ niæ od ty³u stopki, prze³o¿yæ koñcówki do przodu,
u³o¿yæ w rowkach stopki i tymczasowo zwi¹zaæ.
3. Opuœciæ stopkê i rozpocz¹æ szycie.
* Wyregulowaæ szerokoœæ œciegu tak, aby pokryæ gruboœæ kordonka.
4. Po zakoñczeniu obszywania delikatnie poci¹gn¹æ koñce nitki
wzmacniaj¹cej aby j¹ naprê¿yæ i obci¹æ nadmiar nitki.

H

PUS

A

B

3
4
2

H

PUS

1

D

E
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C

Balans prawej i lewej kolumny dziurki
Gêstoœæ œciegu kolumn dziurki
mo¿e byæ regulowana pokrêt³em
balansu dziurki.
Pokrêt³o to powinno byæ zwykle
ustawione w pozycji neutralnej (
pomiêdzy "+" i "-").
Je¿eli œcieg lewej kolumny
dziurki jest zbyt gêsty nale¿y
obróciæ pokrêt³o w lewo (+).
* Taki obrót pokrêt³a rozrzedzi
œcieg lewej kolumny.
Je¿eli œcieg lewej kolumny jest
zbyt rzadki nale¿y obróciæ
pokrêt³o w prawo (-).
* Obrót pokrêt³a w prawo
zagêœci œcieg lewej kolumny.
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Wszywanie zamków i sznurków
2

1
0

4

3

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku. Pokrêt³o wyboru
œciegu w pozycji " ". Ustawiæ d³ugoœæ œciegu w zakresie "1"-"4" (w
zale¿noœci od gruboœci materia³u).

S

Stopka do wszywania zamków mo¿e byæ za³o¿ona z prawej lub
lewej strony ig³y, w zale¿noœci od tego, któr¹ stron¹ stopki chcemy
szyæ (1).

0 1 2 3 4 5

Aby przeszyæ po suwaku zamka nale¿y wbiæ ig³ê w materia³,
podnieœæ stopkê i przesun¹æ suwak zamka poza stopkê. Opuœciæ
stopkê i kontynuowaæ szycie.

1~4

0

W ten sposób mo¿liwe jest równie¿ obszywanie sznurka lamówk¹
(2).

2

1
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Stopka do podwiniêæ
2

* Stopka do podwiniêæ nie jest standardowym wyposa¿eniem
maszyny, dostêpna dodatkowo.

1
0

4

3

1~4

S³u¿y do wykonywania podwiniêæ na materia³ach lekkich lub
przeŸroczystych.

S

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku. Pokrêt³o wyboru
œciegu w pozycji " ".
0 1 2 3 4 5

0

Wykoñczyæ brzeg materia³u. Na pocz¹tku podwin¹æ dwukrotnie
materia³ na szerokoœæ ok. 3 mm i wykonaæ "4"-"5" œciegów
mocuj¹cych. Poci¹gn¹æ nitkê lekko do ty³u. Wbiæ ig³ê w materia³,
podnieœæ stopkê i wprowadziæ brzeg zawiniêcia w œlimak stopki. (1)
Lekko poci¹gn¹æ brzeg materia³u do siebie i opuœciæ stopkê.
Rozpocz¹æ szycie prowadz¹c materia³ do œlimaka stopki,
utrzymuj¹c go do góry i lekko w lewo. (2)

2
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Œcieg zygzakowy trójstopniowy
2

Stosowany jest do przyszywania koronek i gumek, cerowania,
napraw i œciegów wzmocnionych.

1
0

4

3

1~2

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku. Pokrêt³o wyboru
œciegu w pozycji " ".

S

U³o¿yæ ³atê na materiale. D³ugoœæ œciegu mo¿e byæ znacznie
zmniejszona, aby uzyskaæ bardzo gêsty œcieg (1).
0 1 2 3 4 5

3~5

Przy naprawie rozerwañ zaleca siê stosowanie tkaniny
podk³adowej, dla wzmocnienia uszkodzonego miejsca. Gêstoœæ
œciegu mo¿na ró¿nicowaæ pokrêt³em d³ugoœci œciegu. Najpierw
nale¿y przeszyæ centralnie po rozerwaniu, a nastêpnie po prawej i
lewej stronie uszkodzonego miejsca. Wykonaæ "3"-"5" rzêdów
œciegów w zale¿noœci od rodzaju materia³u i uszkodzenia (2).

1
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2

Wybór œciegu
1

3

2

1
0

0

4

2

4

3

4,S

4,S

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0

3~5

Œcieg prosty potrójny: (1/3)
Pokrêt³o wyboru œciegu w pozycji : " "
Przeznaczony do szwów wzmocnionych.
Obróciæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu do pozycji "4"
(dla modeli z 2-ma pokrêt³ami lub 3-ma
pokrêt³ami i 21 œciegami).
Obróciæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu do pozycji "S"
(dla modeli z 3-ma pokrêt³ami, 26 lub 32 œciegów).
Maszyna bêdzie wykonywa³a dwa œciegi do
przodu i jeden œcieg do ty³u, co daje potrójne
wzmocnienie szwu.

S

S

Zygzak trójstopniowy: (2/4)
Pokrêt³o wyboru œciegu w pozycji : " "
Przeznaczony do szwów wzmocnionych,
podwiniêæ i elementów dekoracyjnych.
Obróciæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu do pozycji "4"
(dla modeli z 2-ma pokrêt³ami lub 3-ma
pokrêt³ami i 21 œciegami).
Obróciæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu do pozycji "S"
(dla modeli z 3-ma pokrêt³ami, 26 lub 32 œciegów).
Ustawiæ pokrêt³o szerokoœci œciegu w zakresie
"3"-"5" (dla modeli z 3-ma pokrêt³ami).
Zygzak trójstopniowy przeznaczony jest do
sztywnych materia³ów jak denim, sztruks, itp.

1

2

3
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4

Œcieg plaster miodu
2

Stosowany do ³¹czenia materia³ów, podwiniêæ w koszulkach,
bieliŸnie.

1
0

4

3

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku.

4,S
S

0 1 2 3 4 5

4~5

Pokrêt³o wyboru œciegu w pozycji " ".
Pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji 4. (dla modeli z 2-ma lub 3-ma
pokrêt³ami, 21 œciegów).
Pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji "S". (dla modeli z 3-ma
pokrêt³ami, 26 lub 32 œciegów).
Œcieg mo¿e byæ stosowany do wszystkich rodzajów dzianin oraz
tkanin (1).
Przeszyæ w odleg³oœci ok. 1 cm od brzegu materia³u i obci¹æ
materia³ poza œciegiem (2).

2
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Stopka do naszywania sznurka
2

* Stopka do naszywania sznurka nie jest standardowym
wyposa¿eniem maszyny, dostêpna dodatkowo.

1
0

4

3

1~4

Stosowana do elementów dekoracyjnych na poduszkach,
obrusach, itp.

S

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku. Do naszywania
sznurka s³u¿y kilka œciegów np. zygzak, zygzak trójstopniowy,
œciegi dekoracyjne.
0 1 2 3 4 5

3~5

Za³o¿yæ sznurek pomiêdzy sprê¿ynê pokrywaj¹c¹ rowki a stopkê.
Sznurek powinien przesuwaæ siê w rowku stopki. Przy pomocy
stopki mo¿na naszywaæ jeden, dwa lub trzy sznurki jednoczeœnie.
Szerokoœæ œciegu powinna byæ dostosowana do iloœci
naszywanych sznurków i wybranego œciegu (1/2).

2
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Cerowanie z rêcznym prowadzeniem materia³u
2

* Stopka do cerowania nie stanowi standardowego wyposa¿enia
maszyny, dostêpna dodatkowo.

1
0

4

3

0

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku. Przesun¹æ
prze³¹cznik z¹bków transportera w prawo, aby opuœciæ z¹bki (1).

S

Zdj¹æ uchwyt stopki (2).

0 1 2 3 4 5

0

Za³o¿yæ stopkê do cerowania na dr¹¿ek. DŸwignia (A) powinna
znajdowaæ siê za œrub¹ uchwytu ig³y (b). Docisn¹æ stopkê do
cerowania mocno od ty³u palcem wskazuj¹cym i dokrêciæ œrubê
(C). (3)
Przeszyæ najpierw wokó³ uszkodzonego miejsca, aby
zabezpieczyæ nitki materia³u. (4)
Pierwszy rz¹d: nale¿y szyæ od lewej do prawej strony. Obróciæ
materia³ o 90 stopni i przeszyæ ponownie.

a
a

b

b
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Praktyczne œciegi
2

1
0

4

3

1~2

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku.
Ustawiæ d³ugoœæ i szerokoœæ œciegu odpowiedni¹ dla
stosowanego materia³u.
Œcieg muszelkowy (A)
Do dekoracji brzegów.
Odpowiedni do przezroczystych, delikatnych i elastycznych
materia³ów. Wiêkszy œcieg powinien lekko wychodziæ poza brzeg
materia³u, aby tworzyæ efekt muszelki.

S

0 1 2 3 4 5

3~5

Œcieg piórkowy (B) (dla modeli z 3-ma pokrêt³ami, 21 lub 32
œciegów)
Do dekoracyjnego ³¹czenia materia³ów.
Œcieg z¹bkowy (C)
Do delikatnego wykoñczenia brzegu materia³u.
Œcieg trapezowy (D)
Do szwów p³askich ³¹cz¹cych, wszywania gumek, ozdobnych
podwiniêæ.
Œcieg ten mo¿e byæ stosowany do sztywnych, grubszych
materia³ów.

A

B

C
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D

Cerowanie
2

- Ustawiæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu na ¿¹dan¹ d³ugoœæ.
1
0

4

3

2~4

- Pokrêt³o wyboru œciegu ustawione na œcieg prosty z centraln¹
pozycj¹ ig³y.
- U³o¿yæ pod stopk¹ tkaninê, która ma byæ cerowana, wraz z
wzmacniaj¹c¹ tkanin¹ podk³adow¹.

S

- Opuœciæ stopkê i szyæ do przodu i do ty³u.
0 1 2 3 4 5

0

- Powtarzaæ te operacje a¿ ca³a powierzchnia do cerowania
bêdzie pokryta rzêdami œciegów.

Instrukcje dotycz¹ce szycia wstecz podano na str. 17.
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Wszywanie koronek
2

- Ustawiæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu na ¿¹dan¹ d³ugoœæ.
1
0

4

3

- Pokrêt³o wyboru œciegu œcieg prosty, centralna pozycja ig³y.
- Podwin¹æ brzeg materia³u ok. 6 mm.

2~4
S

0 1 2 3 4 5

- U³o¿yæ koronkê pod podwiniêtym brzegiem, tak aby materia³
lekko zachodzi³ na koronkê, odpowiedni do wzoru koronki.
- Przeszyæ po brzegu materia³u.
Dodatkowy efekt dekoracyjny uzyskamy naszywaj¹c koronkê
œciegiem satynowym.

0
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Aplikacje
2

- Ustawiæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu na ¿¹dan¹ d³ugoœæ.
1
0

4

3

- Wybraæ œcieg zygzakowy w¹ski.
- Wyci¹æ aplikacjê i przyfastrygowaæ j¹ do materia³u.

0.5~1

- Przeszyæ wolno po brzegach aplikacji.

S

- Wyci¹æ nadmiar materia³u poza œciegiem. Nale¿y uwa¿aæ, aby
nie uszkodziæ œciegów.
0 1 2 3 4 5

3~5

- Usun¹æ œcieg fastrygowy.
- Zwi¹zaæ górn¹ i doln¹ nitkê pod aplikacj¹, aby zapobiec jej
wysnuwaniu.
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Ig³a podwójna
2

- Ustawiæ pokrêt³em ¿¹dan¹ d³ugoœæ œciegu.
1
0

4

3

1~4

- Pokrêt³o wyboru œciegu ustawione na œcieg prosty, z centraln¹
pozycj¹ ig³y, szerokoœæ œciegu "0" (dla modeli z 3-ma pokrêt³ami).
- Nitki stosowane do ig³y podwójnej powinny mieæ t¹ sam¹
gruboœæ. Mo¿na zastosowaæ jeden lub dwa kolory nitki.

S

- Za³o¿yæ ig³ê podwójn¹ w taki sam sposób jak pojedyncz¹
(p³ask¹ stron¹ trzonka ig³y do ty³u).
0 1 2 3 4 5

0~2.5

- Przy zak³adaniu nitki do ig³y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ dla
igie³ pojedynczych. Nawlec ka¿d¹ ig³ê oddzielnie.
Uwaga:
Przy szyciu ig³¹ podwójn¹ nale¿y szyæ powoli dla zapewnienia
dobrej jakoœci œciegów.
Przy wykonywaniu œciegu zygzakowego ig³¹ podwójn¹ nale¿y
sprawdziæ czy pokrêt³o szerokoœci œciegu ustawione jest w
zakresie "0"-"2,5". Przy ustawieniu powy¿ej "2,5" nie nale¿y
stosowaæ ig³y podwójnej (dla modeli z 3-ma pokrêt³ami).
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Monogramy i hafty na tamborku*
2

1
0

4

3

0
S

0 1 2 3 4 5

1~5

- Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku.
- Zdj¹æ stopkê i uchwyt stopki.
- Opuœciæ z¹bki transportera przesuwaj¹c dŸwigniê w prawo.
- Opuœciæ dŸwigniê podnoszenia stopki przed rozpoczêciem szycia.
- Wyregulowaæ szerokoœæ œciegu stosownie do rozmiaru
monogramu lub wzoru.
Przygotowanie do wykonania monogramu lub haftu*
- Narysowaæ monogram lub wzór na prawej stronie materia³u.
- Mocno napi¹æ materia³ na tamborku.
- U³o¿yæ materia³ pod ig³¹. Dr¹¿ek stopki powinien byæ opuszczony
do najni¿szej pozycji.
- Obróciæ ko³em rêcznym do siebie, aby wyci¹gn¹æ doln¹ nitkê.
Wykonaæ kilka œciegów mocuj¹cych nitkê w pocz¹tkowym punkcie
haftu.
- Przytrzymywaæ tamborek kciukiem i palcem wskazuj¹cym
naciskaj¹c na materia³ kolejnymi dwoma palcami, a ma³ym
palcem os³aniaj¹c obrêcz tamborka.
* Tamborek nie jest zawarty w wyposa¿eniu maszyny.

a
a

1

2
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b

b

Pikowanie
2

* Stopka do pikowania nie jest standardowym wyposa¿eniem
maszyny, dostêpna dodatkowo.

1
0

4

3

1~4
S

Ustawiæ pokrêt³o wyboru œciegu jak na rysunku.
Do uchwytu stopki za³o¿yæ prowadnik do pikowania i ustawiæ
¿¹dan¹ odleg³oœæ prowadnika.

0 1 2 3 4 5

Przesuwaæ materia³ wykonuj¹c kolejne rzêdy œciegów, prowadnik
powinien przesuwaæ siê po poprzednio wykonanym rzêdzie
œciegów.

0

Uwaga:
Stopka do pikowania pokazana na rysunku nie nale¿y do
standardowego wyposa¿enia maszyny. Mo¿na j¹ zast¹piæ stopk¹
standardow¹.
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Marszczenie materia³u
2

* Stopka do marszczenia nie jest standardowym wyposa¿eniem
maszyny, dostêpna dodatkowo.

1
0

4

3

1~4
S

0 1 2 3 4 5

0

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku.
1. Za³o¿yæ stopkê do marszczenia.
2. Wykonaæ jeden lub kilka rzêdów œciegu prostego.
3. Je¿eli wymagane jest silne zmarszczenie materia³u nale¿y
poluzowaæ naprê¿enie górnej nitki poni¿ej 2, tak aby dolna
nitka by³a luŸno u³o¿ona na lewej stronie materia³u.
4. Poci¹gn¹æ doln¹ nitkê aby zmarszczyæ materia³.
Uwaga:
Pokazana stopka do marszczenia nie nale¿y do standardowego
wyposa¿enia maszyny. Mo¿na j¹ zast¹piæ stopk¹ standardow¹.
Nale¿y wówczas obni¿yæ naprê¿enie górnej nitki poni¿ej 2 i
zmarszczyæ materia³ poci¹gaj¹c doln¹ nitkê.

46

Patchworki
2

Œciegi te stosowane s¹ do ³¹czenia brzegów materia³ów, z
pozostawieniem pewnej odleg³oœci pomiêdzy ich brzegami.

1
0

4

3

4,S
S

0 1 2 3 4 5

3~5

1. Podwin¹æ brzegi dwóch kawa³ków materia³u i przyfastrygowaæ
ich brzegi do cienkiego papieru, pozostawiaj¹c niewielk¹
odleg³oœæ pomiêdzy materia³ami.
2. Ustawiæ pokrêt³o wyboru œciegu na " ".
Pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji "4" (dla modeli z 2-ma lub 3ma pokrêt³ami, 21 œciegów).
Pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji "S" (dla modeli z 3-ma
pokrêt³ami, 26 lub 32 œciegów).
3. Szyæ po brzegu materia³u lekko poci¹gaj¹c obie nitki przy
rozpoczêciu szycia.
* U¿yæ grubszej nitki.
4. Po zakoñczeniu szycia usun¹æ fastrygê i papier. Zawi¹zaæ nitki
na supe³ek na lewej stronie materia³u, na pocz¹tku i na koñcu
œciegu.
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Stopka krocz¹ca
* Dostêpna jako akcesoria dodatkowe.

1
a

U¿ywaj¹c stopki standardowej ³atwiej jest prowadziæ
materia³, lepsza jest te¿ widocznoœæ wykonywanego
œciegu. Maszyna oferuje doskona³¹ jakoœæ œciegu na
wielu rodzajach materia³u, od delikatnego szyfonu do
wielu warstw seansu.

b

Stopka krocz¹ca wyrównuje podawanie górnej i
dolnej warstwy materia³u, poprawia dopasowanie
wzorów, pasów. Zapobiega nierównomiernemu
podawaniu trudnych materia³ów.

c

2

a

d

3

e

Nale¿y najpierw wykonaæ próbê szycia bez stopki
krocz¹cej. Powinna byæ stosowana tylko gdy jest
konieczna dla prawid³owego efektu œciegu.

1. Podnieœæ dr¹¿ek stopki.
2. Zdj¹æ uchwyt stopki odkrêcaj¹c œrubê mocuj¹c¹ (3),
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
3. Za³o¿yæ stopkê krocz¹c¹ w nastêpuj¹cy sposób:
i) Widelcowe ramiê stopki powinno obj¹æ œrubê
uchwytu ig³y (2).
ii) Nasun¹æ plastikow¹ g³owicê stopki od lewej
strony do prawej na dr¹¿ek stopki.
iii) Opuœciæ dr¹¿ek stopki.
Iv)Wymieniæ œrubê i dokrêciæ j¹ w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
4. Sprawdziæ czy obie œruby (mocuj¹ca ig³ê i
mocuj¹ca stopkê) s¹ dobrze dokrêcone.
5. Wyci¹gn¹æ doln¹ nitkê i u³o¿yæ obie nitki pod
stopk¹, do ty³u.

f

a. Widelcowe ramiê stopki
b. G³owica stopki
c. Igielnica
d. Uchwyt ig³y ze œrub¹ mocuj¹c¹
e. Dr¹¿ek stopki
f. Œruba mocuj¹ca stopkê
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Konserwacja maszyny
Uwaga:
Maszynê nale¿y wy³¹czyæ z gniazda zasilaj¹cego
oraz prze³¹cznikiem g³ównym do pozycji "O" przed
montowaniem lub wyjmowaniem jej czêœci lub przed
czyszczeniem.

1

Zdejmowanie p³ytki ig³owej:
Obróciæ ko³em rêcznym tak, aby ig³a zosta³a
maksymalnie podniesiona.
Otworzyæ przedni¹ pokrywê maszyny i odkrêciæ p³ytkê
ig³ow¹ bia³ym œrubokrêtem (1).
Czyszczenie z¹bków transportera:
Wyj¹æ bêbenek i wyczyœciæ z¹bki szczoteczk¹
znajduj¹c¹ siê w akcesoriach maszyny (2).

2

Czyszczenie i smarowanie chwytacza:
Wyj¹æ bêbenek. Odsun¹æ dwa wystaj¹ce ramiona
os³ony chwytacza (a) na zewn¹trz .Zdj¹æ pierœcieñ
chwytacza (b) i chwytacz (c), wyczyœciæ miêkk¹
œciereczk¹. Nasmarowaæ w punktach (d),
wpuszczaj¹c 1-2 krople oliwy do maszyn. Obróciæ
ko³em rêcznym a¿ napêd chwytacza(e) znajdzie siê w
lewej pozycji. Za³o¿yæ chwytacz (c), pierœcieñ
chwytacza i zatrzasn¹æ spowrotem dwa wystaj¹ce
ramiona os³ony chwytacza.
Ponownie za³o¿yæ bêbenek, doln¹ szpulkê i p³ytkê
ig³ow¹.
Uwaga: Pozosta³oœci materia³ów i nici musz¹ byæ
regularnie usuwane z maszyny. Maszyna powinna
byæ poddawana okresowym przegl¹dom w
autoryzowanych punktach serwisowych.

d
e

c

b

a
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F

Usuwanie usterek

Usterka
Zrywanie górnej
nitki

Przyczyna
1. Nieprawid³owo za³o¿ona nitka
2. Zbyt silne naprê¿enie
3. Zbyt gruba nitka do ig³y
4. Nieprawid³owo za³o¿ona ig³¹
5. Nitka zablokowana na trzpieniu
6. Uszkodzona ig³¹

Korekta
1. Ponownie za³o¿yæ nitkê.
2. Obni¿yæ naprê¿enie.
3. Za³o¿yæ grubsz¹ ig³ê.
4. Ponownie za³o¿yæ ig³ê (p³ask¹ stron¹ do
ty³u).
5. Odblokowaæ niæ na trzpieniu.
6. Wymieniæ ig³ê.

Zrywanie dolnej
nitki

1. Nieprawid³owo za³o¿ony bêbenek
2. Nieprawid³owo za³o¿ona dolna itka
3. Zbyt silne naprê¿enie donlnej nitki

1. Wyj¹æ i ponownie za³o¿yæ bêbenek,
wyci¹gn¹æ nitkê. Powinna rozwijaæ siê
bez oporu.
2. Sprawdziæ doln¹ szpulkê i bêbenek.
3. Obni¿yæ naprê¿enie dolnej nitki.

Przepuszczone
œciegi

1. Nieprawid³owo za³o¿ona ig³¹
2. Uszkodzona ig³¹
3. Nieprawid³owa gruboœæ ig³y
4. Nieprawid³owo za³o¿ona stopka

1. Ponownie za³o¿yæ ig³ê.
2. Za³o¿yæ now¹ ig³ê.
3. Dobraæ ig³ê do nitki i materia³u.
4. Sprawdziæ mocowanie stopki.

£amanie ig³y

1. Uszkodzona ig³a
2. Nieprawid³owo za³o¿ona ig³¹
3. Nieprawid³owa gruboœæ ig³y
4. Nieprawid³owo za³o¿ona stopka

1. Za³o¿yæ now¹ ig³ê.
2. Ponownie za³o¿yæ ig³ê
3. Dobraæ ig³ê do nitki i materia³u.
4. Sprawdziæ mocowanie stopki.

LuŸny œcieg

1. Nieprawid³owo za³o¿ona nitka
2. Nieprawid³owo za³o¿ony bêbenek
3. B³êdna kombinacja ig³y / materia³u /
nitki
4. Nieprawid³owe naprê¿enie

1. Sprawdziæ za³o¿enie nitki
2. Za³o¿yæ doln¹ nitkê jak pokazano w
instrukcji.
3. Gruboœæ ig³y musi odpowiadaæ gruboœci
materia³u i nitki
4. Wyregulowaæ naprê¿enie.

Œci¹gniête szwy

1. Zbyt gruba ig³¹
2. le dobrana d³ugoœæ œciegu
3. Zbyt silne naprê¿enie nitki

1. Wybraæ cieñsz¹ ig³ê.
2. Wyregulowaæ d³ugoœæ œciegu
3. Obni¿yæ naprê¿enie nitki

Nierówny œcieg,
nierównomierne
podawanie
materia³u

1. Niska jakoœæ nici
2. le za³o¿ona niæ w bêbenku
3. Materia³ by³ ci¹gniêty podczas szycia

1. Wybraæ niæ wy¿szej jakoœci.
2. Wyj¹æ bêbenek i prawid³owo za³o¿yæ
doln¹ nitkê
3. Nie ci¹gn¹æ materia³u podczas szycia,
pozwoliæ na samodzielne podawanie
maszyny

Zbyt g³oœna
praca

1. Maszyna wymaga smarowania.
2. O l i w a i z a n i e c z y s z c z e n i a
nagromadzone na chwytaczu lub
igielnicy
3. Niska jakoœæ stosowanej oliwy
4. Uszkodzona ig³¹

1. Nasmarowaæ maszynê
2. Wyczyœciæ chwytacz i z¹bki transportera
3. U¿ywaæ oliwy wysokiej jakoœci
4. Wymieniæ ig³ê

Niæ zapl¹tana w chwytaczu

Zdj¹æ górn¹ nitkê, wyj¹æ bêbenek. Obróciæ
ko³em rêcznym do przodu i do ty³u i usun¹æ
nitki. Nasmarowaæ maszynê.

Blokada
maszyny
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Za wady maszyny, Producent ,Gwarant i Sprzedawca nie uznaje przyczyn:
• Zrywanie nici, pętelkowanie nici lub głośna praca ponieważ może to być wynikiem błędnej obsługi
maszyny lub subiektywne odczucie, zła jakość ,szerokość ściegu ,nie satysfakcjonująca lub nie prawidłowa
praca maszyny , która może być spowodowana przez złe ustawienie paramentów maszyny lub
nie znajomość obsługi lub brakiem zapoznania się z instrukcja obsługi.
• Złe lub nieprawidłowe ustawienie naprężenie górnej i dolnej nitki ,nieprawidłowa praca chwytacza
oraz maszyny spowodowana złym ustawieniem i regulacją maszyny, do której prawidłowej regulacji jest
zobowiązany klient, który używa maszynę.
• Nieprawidłowe wyświetlanie haftu ,wzoru i rodzaju ściegów lub innych parametrów na ekranie elektronicznym
maszyny lub wyświetlaczu, który może być spowodowany spadkiem napięcia, uszkodzonym
bezpiecznikiem ,innymi przypadkami zewnętrznymi.
• Kupującemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny lub wymiany produktu na nowy, wolny od
wad, jeżeli:
- W okresie gwarancji wykonano 2 napraw tej samej, istotnej wady produktu, a produkt nadal wykazuje
wadę.
- Gwarant stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe. Wymianie podlega tylko ta część
składowa produktu, w której wystąpiła wada.
• Sprzęt zwracany do wymiany musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Jednocześnie
Konsument, który zakupił maszynę ponosi odpowiedzialność z Ustawy z dn.30.05.2014 o prawach
konsumenta.
Przed uruchomieniem maszyny konsument musi się zapoznać z instrukcją obsługi. Przed
rozpoczęciem użytkowania maszyny zaleca się wykonanie testu na danym materiale. Nie każdy
materiał z uwagi na jego grubość, jakość, rozciągliwość nadaje się do szycia na tej maszynie.
ZALECA SIĘ WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH
MASZYNY PRZYNAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY W AUTORYZOWANYM SERWISIE

1. Zu¿yty sprzêt nie mo¿e byæ umieszczany razem z innymi odpadami.
2. Zu¿yty sprzêt nale¿y przekazaæ do punktu zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego, lub
sprzedawcy przy zakupie nowego sprzêtu tego samego rodzaju.
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, i¿ zu¿yty sprzêt zostanie poddany procesowi
przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronê zdrowia ludzi oraz œrodowiska.
4. Za nie przekazanie zu¿ytego sprzêtu punktom zbierania lub umieszczenie go ³¹cznie z
innymi odpadami grozi kara grzywny (Ust. z dn. 29.07.2005. O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym).
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