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Przy u¿ywaniu urz¹dzeñ elektrycznych nale¿y zawsze przestrzegaæ
podstawowych zasad bezpieczeñstwa podanych poni¿ej:

1. Nie pozostawiaæ urz¹dzenia pod³¹czonego do sieci bez nadzoru.
2. Po zakoñczeniu szycia lub przed czyszczeniem nale¿y od³¹czyæ

urz¹dzenie od Ÿród³a zasilania.
3. Od³¹czyæ Ÿród³o zasilania przed wymian¹ ¿arówki. Stosowaæ ¿arówki

tego samego typu 10 Watt.

1. Nie u¿ywaæ jako zabawki. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ
u¿ywaj¹c maszyny w obecnoœci dzieci.

2. U¿ywaæ urz¹dzenia wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jako
opisano w instrukcji obs³ugi. Stosowaæ wy³¹cznie akcesoria zalecane
przez producenta, opisane w instrukcji obs³ugi.

3. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia z uszkodzonym przewodem zasilaj¹cym,
urz¹dzenia po upadku lub uszkodzeniu, zamoczeniu w wodzie lub
wykazuj¹cego usterki w pracy. Nale¿y wówczas skontaktowaæ siê z
najbli¿szym punktem serwisowym w celu sprawdzenia, naprawy lub
regulacji.

4. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi.
Utrzymywaæ otwory wentylacyjne maszyny i rozrusznika w czystoœci,
wolne od kurzu, zanieczyszczeñ.

5. Nie zbli¿aæ palców do ruchomych czêœci maszyny. Szczególna
ostro¿noœæ zalecana jest w okolicach ig³y.

6. Zawsze u¿ywaæ prawid³owej p³ytki ig³owej, nieprawid³owa mo¿e
powodowaæ ³amanie ig³y.

7. Nie u¿ywaæ zgiêtych igie³.
8. Nie ci¹gn¹æ materia³u podczas szycia. Mo¿e to spowodowaæ z³amanie

ig³y.

9. Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnoœci w okolicach ig³y, takich jak
zak³adanie nitki, wymiana ig³y, zak³adanie dolnej szpulki, wymiana stopki,
itp. nale¿y wy³¹czyæ maszynê prze³¹cznikiem g³ównym do pozycji OFF
("O").

10. Maszynê nale¿y od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania (wy³¹czaj¹c wtyczkê z
gniazdka) przed wykonywaniem czynnoœci serwisowych, regulacyjnych
jak zdejmowanie obudowy, smarowanie, itp.

11. Nie wk³adaæ ¿adnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych maszyny.
12. Nie u¿ywaæ na otwartej przestrzeni.
13. Nie u¿ywaæ w pomieszczeniach, pomieszczeniach których rozpylane

by³y aerozole lub tlen.
14. Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie z sieci nale¿y ustawiæ wszystkie prze³¹czniki w

pozycji OFF ("O"), a nastêpnie wyj¹æ wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.
15. Nie wy³¹czaæ z sieci ci¹gn¹c za przewód zasilaj¹cy, nale¿y chwyciæ

wtyczkê i wyj¹æ j¹ z gniazdka.
16. Poziom ha³asu wytwarzany przez maszynê w standardowych warunkach

u¿ytkowania 75 dB (A).
17. Je¿eli maszyna nie dzia³a prawid³owo nale¿y wy³¹czyæ j¹ prze³¹cznikiem

g³ównym lub wy³¹czyæ wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.
18. Nie ustawiaæ ¿adnych przedmiotów na rozruszniku maszyny.
19. Je¿eli uszkodzony jest kabel zasilaj¹cy po³¹czony z rozrusznikiem, musi

on koniecznie byæ wymieniony przez producenta, punkt serwisowy lub
inn¹ osobê o odpowiednich kwalif ikacjach, aby unikn¹æ
niebezpieczeñstwa.

20. Urz¹dzenie to nie mo¿e byæ u¿ywane przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych mo¿liwoœciach fizycznych lub psychicznych, lub o
niewystarczaj¹cej wiedzy i doœwiadczeniu, chyba ¿e znajduj¹ siê pod
opiek¹ lub zosta³y przeszkolone w zakresie obs³ugi maszyny przez
osobê odpowiedzialn¹ za ich bezpieczeñstwo.

21. Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ywane przez dzieci do zabawy. Nie
pozostawiaæ urz¹dzenia bez nadzoru w obecnoœci dzieci.

Przed u¿yciem maszyny proszê zapoznaæ siê ze wszystkimi
instrukcjami.

- Aby zredukowaæ ryzyko
pora¿enia pr¹dem:

- Aby zredukowaæ ryzyko poparzenia, po¿aru, pora¿enia
pr¹dem lub zranienia:

NIEBEZPIECZEÑSTWO

UWAGA

ZACHOWAJ TĄ  INSTRUKCJĘ
Maszyna przeznaczona jest wy³¹cznie do u¿ytku domowego.

WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA



Szanowni Państwo ,

Gratulujemy zakupu maszyny do szycia. Jesteśmy przekonani, iż będą Państwo zadowoleni z jej funkcji i precyzji szycia. W celu 
podniesienia jakości szycia,  ZALECANE JEST PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIM MASZYNY SMAROWANIE CHWYTACZA.  

 Uwaga WAŻNE!
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Odłącz przewód zasilający od
gniazdka ściennego przed wykonaniem 
jakiejkolwiek konserwacji, w przeciwnym 
razie może dojść do obrażeń lub porażenia 
prądem.

Usuń płytkę ściegową
Przekręć koło ręczne, aż igła zostanie całkowicie 
podniesiona. Usuń pojemnik na akcesoria, a 
następnie otwórz pokrywę na zawiasach. Odkręć 
śrubę płytki ściegowej śrubokrętem. 

 Oczyść powierzchnię urządzenia 
Jeśli powierzchnia maszyny do szycia jest 
zabrudzona, lekko zanurz szmatkę w wodzie 
z płynem, wyciśnij ją mocno, a następnie wytrzyj 
powierzchnię. Wytrzyj powierzchnię ponownie 
suchą szmatką.
Nie używaj żadnych rozpuszczalników 
organicznych ani detergentów

Usuń bębenek. Przesuń dwa ramiona mocujące 
chwytacz na zewnątrz. Zdejmij pierścień i  wyjmij 
chwytacz. Wyczyść miękką szmatką.
1  Bębenek
2  Ramiona mocujące chwytacz 
3  Pierścień mocujący
4 Chwytacz

Bębenek
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Ramię mocujące

Pierścień

Chwytacz

Chwytacz

Pierścień

Trzpień
Szczelina

Ramię mocujące
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Nasmaruj w punktach (1-2 krople) 
olejem wazelinowym do maszyn do szycia.

UWAGA! Nie wolno stosować oleju jadalnego. 

Założyć chwytacz (1) tak aby trzpień (3) 
wszedł w szczelinę (4), pierścień 
chwytacza (2) i zamknąć dwa ramiona mocujące 
(5).Ponownie załóżyć bębenek, 
dolną szpulkę i płytkę ściegową

1 Chwytacz
2  Pierścień mocujący 
3  Trzpień
4 Szczelina
5  Ramiona mocujące chwytacz 

Chwytacz

Pierścień

Trzpień
Szczelina
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Chwytacz

Pierścień

Trzpień
Szczelina

Ramię mocujące

 Uwaga WAŻNE!

 ZALECANE JEST PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIM MASZYNY SMAROWANIE CHWYTACZA.  
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Ramię mocujące
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Œcieg kryty / bieliŸniany

Pikowanie

Stopka krocz¹ca

Spis treœci
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1.

2. Pokrêt³o naprê¿acza nici

3. Regulator nacisku stopki dociskowej

4. Naprê¿acz nici

5. Obcinacz nici

6. Stopka dociskowa

7. P³ytka œciegowa

8. Sk³adany stolik/ Schowek na akcesoria

9. Ogranicznik szpuleczki

10. Pokrêt³o d³ugoœci œciegu

11. Wyœwietlacz œciegów

12. DŸwignia szycia wstecz

Pokrêt³o regulacji szerokoœci œciegu 

Czêœci maszyny
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13. Oœ nawijania szpuleczki

14. Nawlekacz igły
15. Kó³ko rêczne

16. Pokrêt³o wyboru œciegu

17. Prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz

18. Gniazdko zasilania sieciowego

19. Nawijacz szpuleczki

20. Prowadnik nici górnej

21. Uchwyt do transportu

22. DŸwignia stopki dociskowej

Czêœci maszyny
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Akcesoria standardowe

Akcesoria dodatkowe-(opcja)

m. Stopka do œciegu satynowego
n. Stopka do obrzucania
o.
p. Stopka do cerowania / do wyszywania
q. Stopka do obrêbiania
r. Stopka do szycia kordonkiem
s.
t. Stopka do marszczenia
u.
v. Ig³a podwójna

Stopka do œciegu krytego

Stopka do pikowania

Stopka krocz¹ca

Akcesoria

Akcesoria standardowe

a b c d

g

i j

ml

006806008 006905008 006909008 006VG50012

e

h k

f

n

Akcesoria opcjonalne

006804008 006803008

q

006800008

r

006810008

p

006016008

t

006917008

s

006916008

o

006812008

u
006815008

v

xw

a. Stopka wielofunkcyjna
b. Stopka do wszywania zamków
c. Stopka do obrzucania dziurek
d. Stopka do przyszywania guzików
e. Śrubokręt zakrzywiony
f. Nożyk do dziurek/ szczoteczka do czyszczenia
g. Olejarka
h. Zestaw igieł (3)
I. Liniał
j. Szpuleczki (3)
k. Płytka zakrywająca transporter
l. Krążki blokujące nici
m.Drugi trzpień na szpulkę
n. Podkładka filcowa
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Trzymaj sk³adany stolik poziomo i popchnij go w kierunku
strza³ki (1).

Wnêtrze sk³adanego stolika mo¿e s³u¿yæ jako schowek na
akcesoria.

Aby go otworzyæ, podnieœ pokrywê w kierunku strza³ki (2).

Monta¿ sk³adanego stolika
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Pod³¹cz maszynê do zasilania elektrycznego jak pokazano na
rysunku (1). Je¿eli kabel zakoñczony jest wtyczk¹, w której jeden
z zacisków jest szerszy od drugiego, to wtyczka taka musi byæ
bezwzglêdnie pod³¹czona do odpowiadaj¹cego jej gniazdka (2).

Od³¹cz kabel zasilania od sieci, gdy nie u¿ywasz maszyny.

Peda³ s³u¿y do regulowania szybkoœci z jak¹ pracuje maszyna (3).

Je¿eli masz jak¹kolwiek w¹tpliwoœæ co do sposobu
pod³¹czenia maszyny do zasilania elektrycznego, skontaktuj
siê z wykwalifikowanym elektrykiem.
Od³¹cz kabel zasilania od sieci, gdy nie u¿ywasz maszyny.
Maszyna musi byæ u¿ywana razem z peda³em 4C-316B (sieæ
o napiêcia 110-220 V) / 4C-326G, 4C-326C (sieæ o napiêciu
220-240 V) wyprodukowanym przez Panasonic Co., Ltd.(TW)
lub KD-1902 (sieæ o napiêcia 110-220 V) / KD-2902 (sieæ o
napiêciu 220-240 V) wyprodukowanym przez ZHEJIANG
FOUNDER MOTOR CORPORATION Ltd. (China)

Naciœnij prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz (A), aby pod³¹czyæ maszynê
do napiêcia i w³¹czyæ lampê (pozycja "I"). (1)

Dotyczy maszyn, których kabel zakoñczony jest wtyczk¹, której
jeden z zacisków jest szerszy od drugiego. Aby zmniejszyæ
ryzyko pora¿enia pr¹dem elektrycznym, wtyczka mo¿e byæ
w³o¿ona wy³¹cznie w jednym kierunku do odpowiadaj¹cego jej
gniazdka. Je¿eli wtyczka nie wchodzi ca³kowicie do gniazdka,
odwróæ j¹. Jeœli nadal nie wchodzi, zwróæ siê do
wykwalifikowanego elektryka aby zainstalowa³ odpowiednie
gniazdko. W ¿adnym wypadku nie modyfikuj wtyczki.

Uwaga:

Peda³

Uwaga:

Lampa oœwietleniowa

WA¯NE OSTRZE¯ENIE

Pod³¹czenie maszyny do zasilania elektrycznego

Wtyczka z zaciskami
nierównej szerokoœci

Przewód
uziemiaj¹cy

Peda³ reguluje szybkoœæ
z jak¹ pracuje maszyna.
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- Odkrêæ œrubê (A) jak pokazano na rysunku (1).

- Zdejmij obudowê (B).

- Wykrêæ ¿arówkê (C) i wkrêæ na jej miejsce now¹ (2).

- Za³ó¿ z powrotem obudowê i przykrêæ j¹ za pomoc¹ œruby.

W razie problemu skontaktuj siê ze sprzedawc¹, który udzieli
Ci wskazówek.

Wymiana ¿arówki 

Od³¹cz maszynê od Ÿród³a zasilania elektrycznego, wyjmuj¹c 
wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Uwaga!
W przypadku maszyn z nowoczesnym oświetleniem 
LED, wymiana panelu LED jest możliwa jedynie w 
specjalistycznym punkcie serwisowym
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Odkrêæ

Dokrêæ œrubê
regulacji nacisku

Aby zszyæ kilka warstw materia³u lub grube materia³y,
mo¿liwe jest ustawienie stopki dociskowej na drugim z¹bku
aby ³atwiej u³o¿yæ szycie (A).

Nacisk stopki dociskowej zosta³ wstêpnie ustawiony i nie
wymaga ¿adnych szczególnych regulacji zale¿nych od typu
materia³u (lekki lub ciê¿ki). Jeœli mimo wszystko potrzebujesz
wyregulowaæ nacisk stopki dociskowej, obracaj œrubê za
pomoc¹ monety.

Szyj¹c bardzo cienkie materia³y, zmniejsz nacisk obracaj¹c
œrubê w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara; gdy
tkanina jest gruba, zwiêksz nacisk obracaj¹c œrubê zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.

DŸwignia stopki dociskowej dwupozycyjna

Regulacja nacisku stopki dociskowej
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Podnieœ dr¹¿ek stopki dociskowej (a) (1). Umocuj uchwyt
stopki dociskowej (b), jak pokazano na rysunku.

Opuszczaj uchwyt stopki dociskowej (b), a¿ wyciêcie uchwytu
(c) znajdzie siê bezpoœrednio nad osi¹ (d) (2).
Popchnij dŸwigniê (e) w kierunku wskazanym przez strza³kê.
Opuszczaj uchwyt stopki dociskowej (b), tak aby stopka
dociskowa (f) wpasowa³a siê automatycznie.

Podnieœ stopkê dociskow¹ (3).
Popchnij dŸwigniê (e) w kierunku wskazanym przez strza³kê,
a stopka dociskowa zwolni siê.

PrzeprowadŸ prowadnik szycia równoleg³ego (g) przez rowek,
jak pokazano na rysunku. Ustaw go w zale¿noœci od potrzeb
do obrêbków, zak³adek itd.

Podczas wykonywania tych czynnoœci ustaw prze³¹cznik
W³¹cz / Wy³¹cz w pozycji Wy³¹cz. ("O").

Mocowanie stopki dociskowej

Zdejmowanie stopki dociskowej

Mocowanie prowadnika szycia równoleg³ego

Uwaga:

Mocowanie uchwytu stopki dociskowej
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Za³o¿yæ pust¹ szpulkê na trzpieñ do nape³niania dolnej
szpulki (2).

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.

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).

Uwaga:

�

�

Nape³nianie dolnej szpulki
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Aby za³o¿yæ lub wyj¹æ szpuleczk¹, ig³a musi byæ podniesiona
do oporu.

1.Otwórz pokrywkê na zawiasie.

2.Przytrzymaj bêbenek na szpuleczkê jedn¹ rêk¹.
W³ó¿ szpuleczkê w taki sposób, aby niæ rozwija³a siê
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz strza³ka).

3.Przeci¹gnij niæ od wewn¹trz przez sprê¿ynkê naci¹gow¹.

4.Trzymaj bêbenek na szpuleczkê za zatrzask na zawiasie.

5.Umieœæ go na miejscu.

Ustaw prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz w pozycji Wy³¹cz ("O").
Uwaga :

Zak³adanie szpuleczki
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Wymieniaj regularnie ig³ê, zw³aszcza gdy wykazuje ona
oznaki zu¿ycia i przysparza problemów.

Za³ó¿ ig³ê, postêpuj¹c zgodnie z instrukcjami podanymi obok.

A. Odkrêæ œrubê mocuj¹c¹ ig³ê i przykrêæ j¹ ponownie po
w³o¿eniu nowej ig³y (1).

B. P³aska strona najgrubszej czêœci ig³y musi byæ zwrócony
do ty³u.

C/D. Wciœnij ig³ê tak daleko, jak tylko jest to mo¿liwe.

Ustaw prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz w pozycji Wy³¹cz ("O").

Ig³y musz¹ byæ koniecznie w doskona³ym stanie (2).

Mog¹ siê pojawiæ nastêpuj¹ce problemy :

A. Ig³a skrzywiona

B. Ig³a stêpiona

C. Uszkodzone ostrze ig³y

Uwaga:

Zak³adanie ig³y
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Uwaga:
Przed zak³adaniem nitki wy³¹czyæ maszynê prze³¹cznikiem
g³ównym.

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).

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.
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Zak³adanie górnej nitki
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Naprê¿enie nici dolnej

Naprê¿enie nici górne

Uwaga:

Aby sprawdziæ napiêcie nici na szpuleczce, wyjmij bêbenek i
szpuleczkê, nastêpnie trzymaj¹c za niæ pozwól szpuleczce
zwisaæ.
Potrz¹œnij ni¹ raz i drugi. Je¿eli naprê¿enie nici jest w³aœciwe,
rozwinie siê ona o oko³o 3 do 5 cm. Jeœli niæ jest zbyt
naprê¿ona, nie rozwinie siê wcale. Natomiast jeœli naprê¿enie
nici jest za s³abe, bêbenek opadnie zbyt nisko. Aby
wyregulowaæ naprê¿enie nici, obracaj ma³¹ œrubk¹
umieszczon¹ na boku bêbenka.

j
Regulacja normalna naprê¿enia nici : "4". (2)
Aby zwiêkszyæ naprê¿enie nici, obracaj pokrêt³em a¿ do
nastêpnej liczby w kierunku rosn¹cym. Aby zmniejszyæ
naprê¿enie nici, obracaj pokrêt³em a¿ do nastêpnej liczby w
kierunku malej¹cym.

A.Normalne naprê¿enie nici
B.Niæ górna nie doœæ naprê¿ona
C.Niæ górna zbyt mocno naprê¿ona

W zasadzie nie jest konieczne regulowanie naprê¿enia nici
ze szpuleczki.

Naprê¿enie nici
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Przytrzymaj górn¹ niæ lew¹ rêk¹. Obracaj kó³kiem rêcznym do
przodu a¿ do chwili, gdy ig³a ca³kowicie siê podniesie (1).

Poci¹gnij niæ górn¹ w taki sposób, aby niæ dolna przesz³a
przez otwór p³ytki œciegowej. Umieœæ obie nici z ty³u, za
stopk¹ dociskow¹. (2).

Wyprowadzenie nici dolnej
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Zbli¿aj¹c siê do koñca zszywanego odcinka, naciœnij
dŸwigniê szycia wstecz. Przeszyj kilka œciegów wstecz.
Zwolnij dŸwigniê, a maszyna rozpocznie na nowo szycie do
przodu (1/A).

Obracaj kó³kiem rêcznym do przodu, tak aby naprê¿acz nici
znalaz³ siê w najwy¿szym po³o¿eniu, podnieœ stopkê
dociskow¹ i wyjmij materia³, popychaj¹c go do ty³u (2).

Obiema rêkami trzymaj nici z ty³u stopki dociskowej, w³ó¿ je
do rowka "B" i (3).poci¹gnij w dó³

Obcinanie nitki

Szycie wstecz

Wyjmowanie materia³u
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- Podnieœ ig³ê do jej najwy¿szego po³o¿enia.

- Naciœnij dŸwigniê (A), tak aby znalaz³a siê na samym dole.

- Nawlekacz ustawi siê automatycznie w pozycji nawlekania
(B).

- PoprowadŸ niæ wokó³ haczyka (C).

- DoprowadŸ niæ do ig³y, przeci¹gaj¹c j¹ z do³u do góry wokó³
haczyka (D).

- Zwolnij dŸwigniê (A).

- Przeci¹gnij niæ przez uszko ig³y.

Ustaw prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz w pozycji Wy³¹cz ("O").
Uwaga:

Automatyczny nawlekacz ig³y 
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TYP MATERIA£UIG£Y

HA×115×1

15×1/705H(SUK)

15×1/705H (SUK)

130 PCL

WYJAŒNIENIE

Ig³y ze standardowym ostrzem.
Rozmiary od cienkiej do grubej. 9(65) do 18(110)

Ig³a z ostrzem pó³kulkowym, z wciêciem. 9(65)
18(110)à

Ig³a z ostrzem kulkowym. 9(65) 18(110)à

Ig³a do skór. 12(80) 18(110)à

Materia³y tkane naturalne : we³na, bawe³na, jedwab itp. Qiana. Odradzane
do szycia podwójnie dzianych trykotów.

Materia³y tkane naturalne i syntetyczne, poliester z domieszkami.
Dzianina poliestrowa, interlock, trykot pojedynczy i podwójny.
Mog¹ byæ u¿ywane zamiast igie³ 15x1 do szycia wszystkich typów tkanin.

Dzianina typu pull-over, lycra, tkanina na kostiumy k¹pielowe, materia³y elastyczne.

Skóra, winyl, tkaniny obiciowe (pozostawiaj¹ mniejsze dziurki ni¿ grube ig³y
standardowe).

Zale¿noœæ pomiêdzy ig³¹, materia³em i nici¹

TABELA WYBORU IGIE£, MATERIA£ÓW I NICI

WYBÓR IGIE£ W ZALE¯NOŒCI OD TYPU MATERIA£U

Ciê¿kie materia³y we³niane, materia³y ubraniowe, tkaniny obiciowe, niektóre
skóry i winyle.

Materia³y œrednie : grube p³ótno, tkaniny we³niane, grube trykoty, tkaniny
g¹bczaste, denim.

Materia³y ciê¿kie : drelich, tkaniny we³niane, p³ótno namiotowe i tkaniny
podszyte watolin¹, denim, tkaniny obiciowe (lekkie i œrednie).

ROZMIAR IG£Y

9-11(65-75)

12(80)

14(90)

16(100)

18(110)

MATERIA£

Materia³y lekkie: cienkie bawe³ny, woal, ser¿a, jedwab, muœlin, qiana,
interlock, trykoty bawe³niane, d¿ersej, krepa, poliester tkany, tkaniny na
koszule i bluzki koszulowe.

Materia³y œrednie: bawe³na, satyna, gruby muœlin, p³ótno ¿aglowe, trykot
podwójnie dziany, lekkie tkaniny we³niane.

NIÆ

Cienkie nici bawe³niane, nylonowe lub z poliestru.

Wiêkszoœæ dostêpnych w handlu nici jest œredniej
gruboœci i odpowiada tym tkaninom i rozmiarom
ig³y.

Aby uzyskaæ jak najlepsze wyniki, u¿ywaj nici
poliestrowych do szycia tkanin syntetycznych oraz
bawe³nianych do tkanin i materia³ów naturalnych.

Zawsze u¿ywaj identycznej nici górnej i dolnej.

Nici o du¿ej wytrzyma³oœci, nici tapicerskie.
(Wybierz du¿y docisk stopki wy¿sze numery.)

WA¯NE: Dobierz rozmiar ig³y do ciê¿aru materia³u i gruboœci nici.




	

Dla 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 wybraæ wzór " " pokrêt³em
wyboru œciegu (4). Wyregulowaæ d³ugoœæ œciegu pokrêt³em (1)
oraz szerokoœæ œciegu pokrêt³em (2), dostosowuj¹c je do
rodzaju materia³u.

Aby uzyskaæ 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
nale¿y obróciæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu do

pozycji "S1" i wybraæ pokrêt³em wyboru œciegu ¿¹dany œcieg.
Wyregulowaæ szerokoœæ œciegu pokrêt³em.

œciegu prostego

œciegu zygzakowego

inne œciegi

inne œciegi pokazane w drugim rzêdzie na
panelu maszyny

Aby uzyskaæ nale¿y
obróciæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu do pozycji "S2", wybraæ
¿¹dany œcieg pokrêt³em wyboru œciegu i ustawiæ odpowiedni¹
szerokoœæ œciegu.

œciegi pokazane w trzecim rzêdzie
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Wybór œciegu

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu



Pokrêt³o d³ugoœci œciegu

Okienko
wyœwietlacza œciegu

Pokrêt³o wyboru œciegu

DŸwignia szycia wstecz

Pokrêt³o regulacji
szerokoœci œciegu
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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.
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Pokrêt³o d³ugoœci œciegu

Okienko
wyœwietlacza œciegu

Pokrêt³o wyboru œciegu

DŸwignia szycia wstecz

Pokrêt³o regulacji
szerokoœci œciegu

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Œcieg prosty i pozycja ig³y

Œcieg prosty



�


Ustawiæ pokrêt³o wyboru œciegu w pozycji " ".

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¿ "3" (1).

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).

Gdy d³ugoœæ œciegu ustawiona jest w zakresie "0"-"1" œcieg
jest bardzo gêsty. Jest to œcieg satynowy stosowany do
obszywania dziurek lub elementów dekoracyjnych.

Funkcje pokrêt³a szerokoœci œciegu

Funkcje pokrêt³a d³ugoœci œciegu przy œciegu
zygzakowym

Œcieg satynowy
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Dla modeli z 2-ma pokrêt³ami

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Œcieg zygzakowy
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Pokrêt³o
d³ugoœci œciegu

Do obrêbiania zas³on, spodni, spódnic, itd.

Aby wykonaæ obrêbek niewidoczny, trzeba mieæ
doœwiadczenie. Zanim zaczniesz obrêbiaæ, zawsze wczeœniej
poæwicz.

Z³ó¿ materia³ jak na rysunku, lew¹ stron¹ do góry (1).
Wsuñ materia³ pod stopkê. Obracaj ko³em rêcznym do przodu,
a¿ ig³a przesunie siê maksymalnie w lewo. Musi ona tylko
przek³uæ zak³adkê materia³u (2).
Ustaw prowadnik (3) obracaj¹c pokrêt³em (4), tak aby
prowadnik opiera³ siê na zak³adce.
Szyj powoli, lekko naciskaj¹c peda³ i przesuwaj¹c materia³
wzd³u¿ krawêdzi prowadnika.

Zmieñ stopkê dociskow¹ na stopkê do obrêbiania niewidocznego.

Uwaga:

Œcieg kryty do mat. elastycznych
Œcieg kryty do mat. nieelastycznych

Œcieg kryty / bieliŸniany

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

Stosowane jako szwy, wykoñczenie brzegu, ozdobne
podwiniêcia.

Ustawiæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu w pozycji "S1" lub "S2".
Szerokoœæ œciegu powinna byæ dostosowana do rodzaju
materia³u.

Do cienkich dzianin, Jersey, wykoñczeñ dekoltu (A).

Stosowany do cienkich dzianin, jerseyu, wykoñczeñ dekoltu.
(B)

Do cienkich dzianin, ³¹czenia materia³ów (C).

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.

Nale¿y u¿ywaæ nowych igie³, igie³ z zaokr¹glon¹ koñcówk¹
lub do materia³ów elastycznych.

Œcieg overlockowy elastyczny:

Œcieg overlockowy, standardowy:

Œcieg overlockowy zamkniêty:

Uwaga:

�
�

�
�

�

��

�
�

� � �

�

�
�

�

�
�

Œciegi overlockowe

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu
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Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Przyszywanie guzików

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

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).
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Przygotowanie:

Uwaga:

Przygotowanie materia³u:

Porady:

Zdemontuj stopkê zygzakow¹ i za³ó¿ stopkê do obrzucania
dziurek.
Ustaw pokrêt³o d³ugoœci œciegu pomiêdzy "0.5" a "1".
Gêstoœæ œciegu zale¿y od gruboœci materia³u.

Zawsze obszyj najpierw dziurkê próbn¹.

Zmierz œrednicê guzika i dodaj 0.3 cm na œciegi rygluj¹ce. Jeœli
guzik jest bardzo gruby, dodaj nieco wiêcej. Zaznacz miejsce i
d³ugoœæ dziurki na materiale.
Umieœæ materia³ w taki sposób, aby ig³a znalaz³a siê na
oznaczeniu po³o¿onym jak najdalej od Ciebie.
Poci¹gnij do siebie stopkê do obrzucania dziurek tak daleko, jak
tylko siê da.
Opuœæ stopkê.

a. Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu na " ". Szyj z umiarkowan¹
szybkoœci¹ a¿ dojdziesz do koñca zaznaczenia.

b. Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu na " " i wykonaj 5 do 6
œciegów rygluj¹cych.

c. Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu na " " i obrzucaj lew¹ stronê
dziurki a¿ do koñca zaznaczenia najbardziej oddalonego od
Ciebie.

d. Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu na " " i wykonaj kilka œciegów
rygluj¹cych.

Wyjmij materia³ spod stopki. Wyci¹gnij niæ górn¹ na lew¹ stronê
materia³u i zwi¹¿ niæ górn¹ z doln¹. Przetnij œrodek dziurki za
pomoc¹ no¿yka do dziurek uwa¿aj¹c, aby nie przeci¹æ œciegów z
¿adnej strony.

- Zmniejsz nieznacznie naprê¿enie nici górnej, aby uzyskaæ
lepsze wyniki.

- W przypadku materia³ów cienkich i rozci¹gliwych, u¿yj
materia³u wzmacniaj¹cego.

- W przypadku materia³ów rozci¹gliwych i dzianin, zaleca siê
stosowanie wzmocnienia. Œcieg zygzakowy musi przejœæ przez
wzmocnienie (e).

4

2

4

2

Obrzucanie dziurek

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu
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Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Ustaw maszynê jak pokazano na rysunku.

Stopka do zamków b³yskawicznych mo¿e byæ wsuniêta po
prawej lub lewej stronie ig³y, w zale¿noœci od tego, po której
stronie stopki masz zamiar szyæ (1).

Aby szyæ poza zakoñczeniem suwaka, opuœæ ig³ê w materia³,
podnieœ stopkê dociskow¹ i popchnij suwak do ty³u za stopkê.
Opuœæ stopkê i szyj dalej.

Mo¿liwe jest równie¿ wszywanie sznurka do zawiniêtego
materia³u, tak aby powsta³o wzmocnienie (2).

Ustaw pokrêt³o d³ugoœci œciegu miêdzy "1" a "4" (w zale¿noœci
od gruboœci materia³u).

Zamki b³yskawiczne i wzmocnienia sznurkowe
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Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Do obrêbiania materia³ów cienkich i przeŸroczystych.

Ustaw maszynê jak pokazano na rysunku.

Zawiñ brzeg materia³u. Na pocz¹tku obrêbka podwiñ brzeg
dwa razy po oko³o 3 mm i przeszyj 4 do 5 œciegów w miejscu.
Poci¹gnij ³agodnie niæ do ty³u. W³ó¿ ig³ê w materia³, podnieœ
stopkê dociskow¹ i wsuñ zak³adkê w rowek stopki (1).

Poci¹gnij delikatnie brzeg materia³u do siebie i opuœæ stopkê
dociskow¹. Zacznij szyæ, prowadz¹c materia³ wzd³u¿ rowka ;
aby to zrobiæ, unieœ materia³ i trzymaj go, poci¹gaj¹c
delikatnie w lewo (2).

Szycie przy u¿yciu stopki do obrêbiania
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Stosowany jest do przyszywania koronek i gumek, cerowania,
napraw i œciegów wzmocnionych.

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku.

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

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).

Naszywanie gumek

£¹czenie materia³ów

1. U³o¿yæ gumkê na materiale.
2. Podczas szycia naci¹gaæ gumkê przed i poza stopk¹ jak

pokazano na rysunku (3).

Œcieg elastyczny mo¿e byæ stosowany do ³¹czenia dwóch
kawa³ków materia³u, jest szczególnie przydatny do szycia
dzianin. Je¿eli u¿yjemy nici nylonowej œcieg bêdzie
niewidoczny.
1. U³o¿yæ brzegi materia³ów obok siebie, tak aby ich ³¹czenie

znajdowa³o siê na œrodku stopki.
2. Przeszyæ u¿ywaj¹c œciegu elastycznego i zwracaj¹c uwagê

aby brzegi materia³ów przylega³y do siebie, jak na rys (4).
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Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Œcieg zygzakowy trójstopniowy



�	

� �

���
�

� �
�

�
�

�
�

�
�

� �
�

�
�

�
�

�
�

Œcieg prosty potrójny: (1)

Zygzak trójstopniowy: (2)

Przeznaczony do szwów wzmocnionych.
Obróciæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu do pozycji "S1" lub "S2".
Maszyna bêdzie wykonywa³a dwa œciegi do przodu i jeden
œcieg do ty³u, co daje potrójne wzmocnienie szwu.

Przeznaczony do szwów wzmocnionych, podwiniêæ i
elementów dekoracyjnych.
Obróciæ pokrêt³o d³ugoœci œciegu do pozycji "S1" lub "S2".
Ustawiæ pokrêt³o szerokoœci œciegu w zakresie 3-5.
Zygzak trójstopniowy przeznaczony jest do sztywnych
materia³ów jak denim, sztruks, itp.
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Wybór œciegu

Pokrêt³o
d³ugoœci œciegu

Pokrêt³o
d³ugoœci œciegu

Szerokoœæ œciegu

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

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku.

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).

� �

Œcieg plaster miodu

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu



�

��

�

�

�
�

�
�

�


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

Stosowana do elementów dekoracyjnych na poduszkach,
obrusach, itp.

Ustawiæ maszynê jak pokazano na rysunku. Do naszywania
sznurka s³u¿y kilka œciegów np. zygzak, zygzak trójstopniowy,
œciegi dekoracyjne.

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).
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Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

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

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

Zdj¹æ uchwyt stopki (2).

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.
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Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Cerowanie z rêcznym prowadzeniem materia³u
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Ustaw maszynê jak pokazano na rysunku.

Ustaw pokrêt³o d³ugoœci œciegu w zale¿noœci od rodzaju
u¿ywanego materia³u.

Do obrêbiania ozdobnego.
Odpowiedni do wykañczania brzegów materia³ów
przeŸroczystych, cienkich i rozci¹gliwych. Najszerszy œcieg
musi tylko przejœæ przez brzeg materia³u, aby stworzyæ efekt
"muszelek".

Do p³askich szwów, dzianin i materia³ów rozci¹gliwych,
obrêbków widocznych.
Œcieg ten mo¿e byæ u¿ywany w przypadku najmocniejszych i
najgrubszych materia³ów.

Do zszywania, serwetek, obrusów.
Zszywanie dekoracyjne z efektem a¿urowym. Marszczenia
kordonkiem lub gumka marszcz¹c¹.

Obrêbek muszelkowy (1)

Drabinkowy (2)

Klamrowy (3)

� � �

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Praktyczne œciegi
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Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu jak pokazano na rysunku.

WprowadŸ prowadnik do podszywania w uchwyt stopki
dociskowej i ustaw odleg³oœæ zgodnie z ¿yczeniem.

Przesuwaj materia³ i szyj kolejne rzêdy, przesuwaj¹c
prowadnik wzd³u¿ poprzednich rzêdów.
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Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Pikowanie
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Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu jak pokazano na rysunku.

1. Zamontuj stopkê do marszczenia.

2. Szyj jeden lub wiêcej rzêdów œciegiem prostym. Poci¹gnij
za doln¹ nitkê, aby bardziej zmarszczyæ materia³.

3. Je¿eli potrzebujesz zmarszczyæ jeszcze bardziej, rozluŸnij
niæ górn¹ (do po³o¿enia 2), tak aby nic dolna przesz³a na
lew¹ stronê materia³u.

4. Poci¹gnij za doln¹ nitkê, aby bardziej zmarszczyæ materia³.
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Marszczenie

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu
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Œciegi te stosowane s¹ do ³¹czenia brzegów materia³ów, z
pozostawieniem pewnej odleg³oœci pomiêdzy ich brzegami.

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 "S1".

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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Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Patchworki
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- Ustaw pokrêt³o d³ugoœci œciegu na ¿¹danej d³ugoœci.

- Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu na zygzaku o niewielkiej
szerokoœci.

- Wytnij motyw aplikacji i przyfastryguj go na materiale.

- Szyj powoli dooko³a motywu.

- Odetnij nadmiar materia³u poza œciegami. Uwa¿aj, aby nie
przeci¹æ œciegów.

- Wyjmij nitkê fastrygi.

- Zawi¹¿ górn¹ i doln¹ niæ pod aplikacj¹, tak aby unikn¹æ
wszelkiego wystrzêpiania siê.

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Aplikacje
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Zakrywanie z¹bków transportera
- Ustaw maszynê zgodnie z rysunkiem obok.
- Zdejmij stopkê dociskow¹ i jej uchwyt.
- Za³ó¿ p³ytkê zakrywaj¹c¹ transporter.
- Przed rozpoczêciem szycia opuœæ dŸwigniê podnoœnika

stopki.
- Dobierz szerokoœæ œciegu odpowiedni¹ do wielkoœci liter lub

wzoru.

-
- Jak najmocniej naci¹gnij materia³ na tamborku.
- U³ó¿ materia³ pod ig³¹. Upewnij siê, czy dr¹¿ek stopki

dociskowej jest w swojej najni¿szej pozycji.
- Obróæ kó³kiem rêcznym do siebie, tak aby niæ dolna

przesz³a przez materia³. Przeszyj kilka œciegów w miejscu
rozpoczêcia haftu.

- Trzymaj tamborek za pomoc¹ kciuka i palca wskazuj¹cego
obu r¹k, naciskaj¹c jednoczeœnie na materia³ palcami
œrodkowym i serdecznym oraz podtrzymuj¹c tamborek z
zewn¹trz ma³ym palcem.

* Tamborek nie jest dostarczany z t¹ maszyn¹ do szycia.

Przygotowanie do wykonywania monogramów lub
haftowania

Narysuj litery lub wzór na prawej stronie materia³u.

Pokrêt³o
d³ugoœci œcieguSzerokoœæ œciegu

Wykonywanie monogramów i haftowanie przy u¿yciu tamborka*
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Monogramy

Hafty

1. Szyj, przemieszczaj¹c tamborek wzd³u¿ liter ze sta³¹,
niewielk¹ prêdkoœci¹.

2. Po wyszyciu ostatniej litery zakoñcz wykonaniem kilku
œciegów prostych.

1. Wyszyj kontur wzoru przemieszczaj¹c tamborek.
2. Wype³niaj wzór w kierunku od konturu do wewn¹trz i od

wewn¹trz na zewn¹trz, a¿ wype³nienie bêdzie ca³kowite.
Wykonuj œciegi bardzo blisko jeden obok drugiego.
* Œcieg d³ugi powstaje przy szybkim przemieszczaniu

tamborka, a œcieg krótki przy wolnym.
3. Zakoñcz wzór wykonaniem kilku œciegów prostych.

� �
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Wykonywanie monogramów i haftowanie przy u¿yciu tamborka*
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Faktycznie ³atwiej jest prowadziæ materia³ i œledziæ miejsce
zszywania, gdy korzystasz ze standardowej stopki, która jest
normalnie montowana w maszynie.
Pozwala ona wykonywaæ prace o doskona³ej jakoœci na szerokiej
gamie materia³ów, pocz¹wszy od najdelikatniejszych muœlinów
do p³ócien d¿insowych o ró¿nej gruboœci.
Stopka o podwójnym napêdzie dostêpna jako opcja wyrównuje
przesuw warstwy górnej i dolnej materia³u i poprawia wygl¹d
krat, pasków i innych wzorów. Stopka ta pomaga zapobiegaæ
nieregularnym przesuwom bardzo trudnych materia³ów.

1. Zdejmij s³upek stopki dociskowej.

2. Zdejmij "uchwyt stopki" obracaj¹c œrubê mocuj¹c¹ w s³upku
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (3).

3. Umocuj w maszynie stopkê o podwójnym napêdzie postêpuj¹c
w nastêpuj¹cy sposób:
i) Ramiê rozwidlone musi obj¹æ œrubowy mechanizm

mocowania ig³y (2).
ii) Przesuwaj plastikow¹ "g³ówkê mocuj¹c¹" od strony lewej do

prawej, tak aby zacisnê³a siê na "s³upku stopki dociskowej".
iii) Opuœæ "s³upek stopki dociskowej".
iv) Umieœæ na swoim miejscu "œrubê mocuj¹c¹ s³upka stopki

dociskowej" i obracaj j¹ w kierunku ruchu wskazówek
zegara.

4. Upewnij siê, czy obie œruby - "mocuj¹ca ig³ê" i "mocuj¹ca
s³upka stopki dociskowej" s¹ dobrze dokrêcone.

5. Wyci¹gnij niæ ze szpuleczki do góry i umieœæ j¹, jednoczeœnie
z nici¹ z ig³y, z ty³u stopki o podwójnym napêdzie.

Zawsze spróbuj najpierw szyæ bez stopki o podwojnym
napêdzie; mo¿e byæ ona u¿ywana tylko w razie absolutnej
koniecznoœci.

Stopka krocz¹ca jest wyposa¿eniem dostêpnym jako opcja.
Nie jest dostarczana z maszyn¹.
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S³upek stopki
dociskowej

Œruba mocuj¹ca
s³upka stopki dociskowej

Ramiê rozwidlone

G³ówka mocuj¹ca

S³upek ig³y

Ramiê
rozwidlone

Œrubowy
mechanizm
mocowania ig³y

Ig³a

Stopka krocz¹ca
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Uwaga:

Zdejmowanie p³ytki œciegowej:

Czyszczenie z¹bków transportera:

Czyszczenie i smarowanie chwytaka:

Wa¿ne:

Od³¹czaj maszynê od zasilania elektrycznego, wyci¹gaj¹c
wtyczkê kabla z gniazdka sieci. Zawsze podczas
czyszczenia maszyny musi byæ ona od³¹czona od zasilania.

Obracaj ko³em rêcznym a¿ do maksymalnego podniesienia
ig³y. Otwórz przedni¹ pokrywkê na zawiasie i œrubokrêtem
odkrêæ œrubê p³ytki œciegowej (1).

Wyjmij bêbenek na szpuleczkê i u¿yj dostarczonej z maszyn¹
szczotki do wyczyszczenia ca³ej tej strefy (2).

Wyjmij bêbenek na szpuleczkê. Odchyl na zewn¹trz dwa
zatrzaski trzymaj¹ce chwytak (A). Wyjmij pierœcieñ (B) i
chwytak (C) i wyczyœæ je miêkk¹ szmatk¹. Nasmaruj,
wpuszczaj¹c w zaznaczonym miejscu 1 lub 2 krople oleju do
maszyn do szycia (D). Obracaj kó³ko rêczne do momentu, a¿
pierœcieñ (E) znajdzie siê po lewej stronie. Umieœæ chwytak
(C) na miejscu i zamknij mocuj¹ce go zatrzaski. Umieœæ
bêbenek i szpuleczkê na swoim miejscu i za³ó¿ p³ytkê
œciegow¹.

K³aczki i resztki nici musz¹ byæ regularnie usuwane. Ponadto
maszyna powinna byæ oddawana do przegl¹du w jednym z
naszych punktów serwisowych w regularnych odstêpach
czasu.
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Konserwacja



��

Problemy

Zerwanie siê
nici górnej

Zerwanie siê
nici dolnej

Przeskakiwanie
œciegów

Z³amanie ig³y

Œcieg zbyt rzadki

Zszycie
pomarszczone lub
pofa³dowane

Œciegi nieregularne,
przesuw
nieregularny

Maszyna ha³asuje

Maszyna
zablokowa³a siê

Przyczyny

1. Nici nie zosta³y poprawnie nawleczone.
2. Niæ jest zbyt naprê¿ona.
3. Niæ jest zbyt gruba w stosunku do ig³y.
4. Ig³a nie zosta³a zainstalowana poprawnie.
5. Niæ jest owiniêta wokó³ trzpienia szpulki.
6. Ig³a jest uszkodzona.

1. Bêbenek na szpuleczkê nie zosta³ poprawnie zainstalowany.

2. Bêbenek zosta³ Ÿle nawleczony.
3. Niæ dolna jest zbyt naprê¿ona.

1. Ig³a nie zosta³a zainstalowana poprawnie.
2. Ig³a jest uszkodzona.
3. U¿ywana ig³a ma niew³aœciwy rozmiar.
4. Stopka nie zosta³a poprawnie umocowana.

1. Ig³a jest uszkodzona.
2. Ig³a nie zosta³a zainstalowana poprawnie.
3. Rozmiar ig³y nie jest odpowiedni do materia³u.
4. Zainstalowana stopka jest nieodpowiednia.

1. Nici nie zosta³y poprawnie nawleczone.
2. Bêbenek na szpuleczkê jest niepoprawnie nawleczony.
3. Kombinacja ig³a/niæ/materia³ jest niew³aœciwa.
4. Naprê¿enie nici jest niew³aœciwe.

1. Ig³a jest zbyt gruba w stosunku do materia³u.
2. D³ugoœæ œciegu jest Ÿle ustawiona.
3. Niæ jest zbyt naprê¿ona.

1. Niæ jest z³ej jakoœci.
2. Bêbenek jest Ÿle nawiniêty.
3. Materia³ by³ poci¹gany.

1. Maszyna musi koniecznie byæ nasmarowana.
2. K³aczki lub olej zgromadzi³y siê na chwytaku lub na igle.
3. U¿yto oleju z³ej jakoœci.
4. Ig³a jest uszkodzona.

Niæ zablokowa³a siê w chwytaku.

Rozwi¹zania

1. Ponownie nawlecz nici.
2. Zmniejsz naprê¿enie nici (ni¿sza cyfra).
3. Wybierz grubsz¹ ig³ê.
4. Zdejmij ig³ê i zainstaluj j¹ ponownie (p³ask¹ stron¹ do ty³u).
5. Zdejmij szpulkê i nawiñ na ni¹ niæ.
6. Wymieñ ig³ê.

1. Wyjmij bêbenek, ponownie go zainstaluj i poci¹gnij za niæ.
Niæ powinna wychodziæ z ³atwoœci¹.

2. SprawdŸ szpuleczkê i bêbenek.
3. Zmniejsz naprê¿enie nici dolnej zgodnie z opisem.

1. Zdejmij ig³ê i zainstaluj j¹ ponownie (p³ask¹ stron¹ do ty³u).
2. Za³ó¿ now¹ ig³ê.
3. Dobierz ig³ê odpowiedni¹ do nici i materia³u.
4. SprawdŸ i zamocuj j¹ poprawnie.

1. Za³ó¿ now¹ ig³ê.
2. Zainstaluj ig³ê poprawnie (p³ask¹ stron¹ do ty³u).
3. Dobierz ig³ê odpowiedni¹ do nici i materia³u.
4. Dobierz odpowiedni¹ stopkê.

1. SprawdŸ nawleczenie.
2. Nawlecz bêbenek jak pokazano na rysunku.
3. Rozmiar ig³y musi byæ odpowiedni do nici i materia³u.
4. Popraw naprê¿enie nici.

1. Wybierz cieñsz¹ ig³ê.
2. Ponownie ustaw d³ugoœæ œciegu.
3. Zmniejsz naprê¿enie nici.

1. Wybierz niæ lepszej jakoœci.
2. Wyjmij bêbenek, ponownie go nawiñ i w³ó¿ na miejsce.
3. Nie ci¹gnij za materia³ podczas szycia, pozostaw przesuw

materia³u maszynie.

1. Nasmaruj zgodnie z instrukcj¹.
2. Wyczyœæ chwytak i z¹bki transportera zgodnie z instrukcj¹.
3. U¿ywaj tylko dobrej jakoœci oleju do maszyn do szycia.
4. Wymieñ ig³ê.

Wyjmij niæ górn¹ i bêbenek, obracaj kó³kiem rêcznym w przód i w
ty³, po czym wyjmij resztkê nici. Nasmaruj zgodnie z instrukcj¹.

Poradnik rozwi¹zywania problemów



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 5 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.
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.
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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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