
Stopka do wszywania koralików i pereł
200214108

1. Używaj  tylko  lewej  igły  (wymontuj 
prawą)
2. Zmień stopkę na stopkę do koralików
3. Otwórz obie pokrywy maszyny
4. Wyłącz nóż
5. Przestaw przełącznik na pozycję R (ścieg  rolujący)

Zauważ: aby wyłączyć nóż i ustawić pozycję R (ścieg rolujący) zajrzyj do instrukcji  obsługi swojej maszyny

6. Poluzuj śrubkę mocującą maszyny i wsuń  prowadnik koralików od prawej stronie
7. Dokręć śrubkę
8. Zamknij pokrywy maszyny

1.
2.
3.
4.
5.
6. Podnieść stopkę i wprowadź koraliki pod stopką na jej tył. Następnie opuść 

stopkę i przeszyj 2-3 ściegi, aby przytrzymać tymczasowo koraliki.
7. Podnieś  stopkę  ponownie  i  połóż  tkaninę  w  pobliżu  miejsca  wbicia  igły. 

Pamiętaj o właściwym złożeniu tkaniny, rys. poniżej.

Zauważ:
Jeśli to potrzebne popraw pozycję prowadnika koralików.
Szyj krawędź złożenia, średnica koralików 
1-1,5mm.
Dla  lepszego  rezultatu  czasem konieczne  jest  przesuwanie  koralików 
ręką. 
Ustaw długość  ściegu,  tak  aby jeden  koralik  był  łapany  przez  jeden 
ścieg. 

Ustawienia maszyny:

1.

Prowadnik 
200216100

1. Otwórz boczną pokrywę
2. Poluzuj śrubkę znajdującą się przy maszynie. Wsuń prowadnik pod nią od prawej strony  do lewej tak głęboko jak się tylko 

do, a następnie dokręć  śrubkę
3. Poluzuj śrubkę prowadnika i ustaw prowadnik na płytce igły. Dokręć śrubkę prowadnika
4. Zamknij boczną pokrywę

Zauważ:
Można szyć z nożem lub bez.



Stopka do ściegu krytego
200203104

1. Wymontuj lewą igłę. Następnie zdejmij stopkę 
i zamontuj stopkę do ściegu krytego.

2. Ustaw długość ściegu na 4-5 (w zależności od 
rodzaju szytej odzieży)

3. Złóż tkaninę jak na obrazku i lekko zaprasuj

4. Ustaw pozycję prowadnika stopki, poprzez przekręcanie pokrętła regulacji aż do momentu 
gdy  pozycja  igły  będzie  tylko  delikatnie  wkuwać  się  w  zakładkę.  Niech  zakładka  w 
tkaninie biegnie wzdłuż prowadnika stopki.

5. Po przeszyciu otwórz zakładkę i przeprasuj na lewej stronie

Stopka do wszywania wypustki
200220107, 200219103

1. Ustawienia maszyny:
a. Stopka: do wypustki
b. Igły: dwie lub tylko lewa
c. Naciąg nici: około 3 (tak samo jak przy normalnym szyciu)

2. Jak wszyć wypustkę:
a. Podnieś igłę oraz stopkę 

b. Polecamy dwie metody wszywania wypustki
b.i. Szyj 2-3cm wzdłuż wypustki lub

b.ii. Wytnij płaską część wypustki (tą część po której normalnie się szyje), jak pokazano na rysunku „A”
c. Umieść wypustkę pomiędzy dwoma kawałkami tkaniny, tkaninami zwróconymi do siebie prawymi stronami. 

Wypustka powinna wystawać ok 3cm za tkaniny. Postępuj zgodnie z wybraną metodą ad 2
d. Umieść wypustkę  pod stopką, tak aby tkaniny w której znajduje się wypustka znajdowała się przed nożem 

tnącym.

Szyjąc narożniki należy ponacinać wypustkę:
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