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Używaj funkcji ''szycia" 
i "OEKAKI", by tworzyć 
oryginalne projekty!
Oprócz szycia ściegów użytkowych takich jak ściegi proste i ściegi dekoracyjne, 

model OEKAKI 50 został wyposażony w funkcję "OEKAKI (swobodne haftowanie), 

pozwalającą na haftowanie własnych wzorów. Ciesz się tworzeniem atrakcyjnych 

projektów za pomocą wykonywania prostych czynności na regulatorze obrotów.                 

Przed przystapieniem do szycia



Zmiana funkcji na panelu sterowania 
za pomocą jednego przycisku
Zmieniaj tryb szycia z "szycia użytkowego" na "OEKAKI (swobodne haftowanie)" 

wciskając jeden przycisk.

* Kiedy tryb jest zmieniany, należy zmienić także stopkę dociskową na stopkę 
odpowiednią do rodzaju szycia.

OEKAKI
(swobodne haftowanie)Szycie użytkowe

OEKAKI
(swobodne haftowanie)Szycie użytkowe

Funkcje regulatora obrotów zmieniają 
się w zależności od wybranego trybu.
Prędkość szycia (podczas ''szycia użytkowego'') lub szerokość ściegu (podczas 

"OEKAKI (swobodne haftowanie)") dostosowywane jest poprzez intensywność 

Regulacja szerokości ścieguRegulacja prędkości szycia

wciskania regulatora obrotów



4

Spis treści
1 Sprawdzenie akcesoriów

Akcesoria ............................................................................................................................................6
Akcesoria sprzedawane oddzielnie ..................................................................................................8

2 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Zanim zaczniesz szyć, przeczytaj poniższe wskazówki ......................................................... ..10

3 Funkcje maszyny
Nazwy części .....................................................................................................................................14
Przyciski panelu sterowania ............................................................................................................16
Funkcje poszczególnych części maszyny ......................................................................................17
Obsługa regulatora obrotów ...........................................................................................................18
Korzystanie z podręcznej instrukcji ze wskazówkami ................................................................20

4 Przygotowanie do szycia
Podłączanie zasilania ......................................................................................................................22
Wybieranie prawidłowej igły .......................................................................................................23
Zmiana igły .......................................................................................................................................24
Zmiana stopki dociskowej ..............................................................................................................25
Zamiana uchwytu stopki dociskowej .........................................................................................26

5 Nawlekanie nici
Nawijanie bębenka ...........................................................................................................................28
Nawlekanie dolnej nici ......................................................................................................................32
Nawlekanie górnej nici .....................................................................................................................34
Nawlekanie igły za pomocą nawlekacza .......................................................................................38
Wyciąganie dolnej nici .....................................................................................................................42

6 Szycie ściegów użytkowych
Wybór ściegu ....................................................................................................................................44
Ustawianie szerokości ściegu .......................................................................................................45
Ustawianie długości odstępu między ściegami ............................................................................46
Zmiana prędkości szycia .................................................................................................................47
Wzory ściegów .............................................................................................................. ...................48
Zależności między igłą, nicią i tkaniną oraz regulacją naprężenia nici ......................................52



5

EN

7 Szycie (ściegi użytkowe)
Podstawowe operacje ..................................................................................................... ................54

Ścieg prosty .............................................................................................................................54
Kończenie szycia .....................................................................................................................55
Ucinanie nici .............................................................................................................................55
Szycie wsteczne .......................................................................................................................55
Szycie pojedyńczego ściegu ..................................................................................................56

Zaawansowane operacje .................................................................................................................57
Szycie zygzakowe ....................................................................................................................57
Obrzucanie ...............................................................................................................................58
Podszywanie (użycie ściegu krytego) ............................................................................. ......60
Wszywanie zamka błyskawicznego .......................................................................................63
Obrzucanie dziurki ............................................................................................................. .....66
Skracanie tkaniny typu jeans .................................................................................................68

8 Podstawy OEKAKI (swobodne haftowanie)

9 Szycie (swobodne haftowanie)

Ćwiczenie swobodnego haftowania ..............................................................................................78
Fastrygowanie ........................................................................................................... .......................84

10 Specjalne wskazówki dotyczące szycia
Przeszywanie grubych lub cienkich tkanin ...................................................................................86
Szycie rękawów i nogawek ..............................................................................................................86
Przeszywanie skóry lub vinylu .......................................................................................................87
Szycie ściegów rozstawionych w równej odległości ................................................................... 87
Regulacja naprężenia nici ...............................................................................................................88

11 Usuwanie usterek

Gdy pojawi się kod błędu ................................................................................................................96

12 Konserwacja i przechowywanie
Konserwacja ząbków i chwytacza ...................................................................................................98
Środki ostrożności przy przechowywaniu ...................................................................................103

13 Sprawy pozostałe
Recykling ........................................................................................................................................104

Specyfikacje ....................................................................................................................................105

Elementy OEKAKI (swobodne haftowanie) ............................................................ ........................72
Zależności między igłą, nicią i tkaniną oraz regulacją naprężenia nici w trybie OEKAKI ........73

OEKAKI (swobodne haftowanie) - przygotowanie ......................................................................74

Kiedy tkaniny nie da się usunąć z maszyny do szycia ..............................................................90

Kiedy maszyna nie działa poprawnie ............................................................................................92

Serwisowanie produktów z podwójną izolacją (230–240 V) ......................................................104



6

Akcesoria
Otwórz opakowanie i sprawdź, czy zawiera ono poniższe akcesoria.

Akcesoria dołączone do opakowania

• Nie należy podłączać innego regulatora (urządze-
nia) niż wymieniony w specyfikacji.

• Nie należy używać złącza kabla zasilającego z 
innymi urządzeniami.

• Nie należy korzystać z przedłużacza kabla zasi-

• Należy używać tylko regulatora obrotów, który 
został dołączony do urządzenia.

1 Sprawdzenie akcesoriów

1 2 3

4 5 6

7 8

1 Miękki pokrowiec (×1)
2 Uchwyt skróconej instrukcji obsługi (×1)
3 Kabel zasilającey (×1)
4 Podręczna instrukcja (×1)
5 Instrukcja użytkownika CD-ROM (×1)
6 Regulator obrotów (×1)
7 Zestaw startowy (×1)

* Do ćwiczenia swobodnego haftowania
8 Karta gwarancyjna (×1)

Uwaga

lającego.
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Akcesoria z wyciąganego stolika

 Notatka
• Należy używać szpulek zapro-

jektowanych specjalnie dla tego 
modelu maszyny do szycia.
Szpulki specjalnie zaprojekto-
wane dla tego modelu maszyny 
do szycia można nabyć na 
http://www.home-sewing.com. 
W innym wypadku należy skon-
taktować się ze sprzedawcą 
detalicznym.

Niektóre akcesoria znajdują się w pojemniku na akcesoria wyciąganego stolika.
Zdejmij pokrywkę wyciąganego stolika i wyjmij akcesoria.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

3121

1 Stopka do ściegu zygzakowego (×1)
* Zamontowana w maszynie do szycia.

2 Stopka do obrzucania (×1)
3 Stopka pływająca (×1)
4 Stopka do zamków błyskawicznych (×1)
5 Stopka do ściegu krytego (×1)
6 Stopka do cerowania (×1)
7 Stopka do dziurek (×1)
8 Stopka plastikowa (x1)
9 Prowadnik do pikowania (×1)

10 Wkrętak do śrub płytki ściegowej (×1)
11 Nożyk do obrabiania dziurek (×1)
12 Igła
13 Plastikowy bębenek (×5)

* Jednen został zamontowany w maszynie

Wskazówka

Pokrywka

Nr 18/110 (×2)
Nr 14/90 (×2)

Nr 11/75 (×1)
Igła z okrągłą końcówką nr 11/75 (×1)
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Akcesoria sprzedawane oddzielnie
Niektóre akcesoria są sprzedawane oddzielnie w celu wzbogacania funkcjonalnościi maszyny do szycia.

Zakup oddzielnie sprzedawanych akcesoriów
Akcesoria można znaleźć na naszej stronie internetowej (http://www.home-sewing.com). 
W innym wypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 Stopka do ściegu prostego
Ten rodzaj stopki dociskowej przeznaczony 
jest wyłącznie do ściegów prostych.
Sprawdza się podczas szycia na cienkich 
tkaninach.

2 Stopka do podwijania (obrębiania) 
Ten rodzaj stopki dociskowej szyje zawinięte 
rąbki brzegów tkaniny. Sprawdza się podczas 
obrębiania brzegów chust i szalików.

3 Stopka dociskowa przezroczysta
Przezroczystość stopki dociskowej sprawia, 
że proces szycia jest widoczny, dzięki czemu 
sprawdza się ona podczas wyszywania ryso-
wanych deseni lub szycia wzdłuż konturów.

4 Stopka do marszczenia
Ten rodzaj stopki może być użyty do tworzenia 
falbanek lub marszczeń w koronce.

5 Stopka do wszywania wypustki (bizy)
Ten rodzaj stopki nie zawiera środkowego 
docisku, dzięki czemu sprawdza się podczas 
tworzenia wypustek.

6 Stopka z górnym transportem
Stopka dociskowa z łatwością porusza się po 
powierzchni tkaniny, dzięki czemu jest przy-
datna do szycia po rozciągliwych lub pikowa-
nych tkaninach, gdyż zapobiega szyciu 
nieprawidłowych szwów.

7 Stopka do haftowania ozdobnych kwiatków
Ten rodzaj stopki sprawdza się podczas 
haftowania okrągłych wzorów.

8 Igła podwójna
Podwójna igła pozwala uzyskać dwa równoległe 
ściegi szyte dwiema nitkami.

9 Dodatkowy sworzeń szpuli
Używany podczas szycia igłą podwójną.
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Zanim zaczniesz szyć, przeczytaj poniższe wskazówki
Zamieszczone poniżej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, pomogą Ci uniknąć niebezpieczeństw lub 
zniszczeń mogących powstawać w związku z nieprawidłowym użytkowaniem maszyny. Prosimy o dokładne 
przestudiowanie wskazówek i obowiązkowe ich przestrzeganie.

Wyjaśnienie określeń "      Ostrzeżenie" i "      Uwaga"

Wyjaśnienie symboli

2 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 Ostrzeżenie Nieprawidłowa czynność. Grozi śmiercią lub kalectwem.

 Uwaga Nieprawidłowa czynność. Grozi zranieniem lub zniszczeniem maszyny.

Nie dotykać.

Czynność zabroniona

Czynność wymagana

Wyjmij wtyczkę ze źródła zasilania.
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 Ostrzeżenie

Używaj źródła prądu zmiennego 220 - 240 V.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub do powstania pożaru.    

Nie niszcz kabla zasilającego, nie przerabiaj go, nie zginaj nadmiernie, nie szarp i nie 
skręcaj.

     

W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub do powstania pożaru.
  

W przypadku zniszczenia kabla zasilającego należy go obowiązkowo wymienić na kabel 
zasilający specjalnie zaprojektowany dla tego modelu maszyny do szycia.

   

 Uwaga

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy pokrywa kasety bębenka została zamknięta. 
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie. 

Przed zmianą igły lub zakładaniem dolnej albo górnej nici wyłącz maszynę przy użyciu 
głównego przełącznika zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie. 

Obsługując maszynę, nie wolno spuszczać wzroku z igły. 
W przeciwnym razie może dojść do okaleczenia.

Nie wolno dotykać ruchomych części, takich jak igła, dźwignia podnoszenia stopki lub koło 
napędowe maszyny. 

W przeciwnym razie możesz ulec wypadkowi.

Nie wolno wkładać dłoni lub palców pod igłę. 
W przeciwnym razie możesz ulec wypadkowi.
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Nie korzystać z maszyny w pobliżu małych dzieci.
Dzieci nie powinny bawić się maszyną, ponieważ mogą dotknąć igły i zostać ranne.

Gdy odchodzisz do maszyny i przerywasz pracę, wyłącz maszynę przy użyciu głównego 
przełącznika zasilania i odłącz ją od prądu.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Przed rozpoczęciem używania maszyny do szycia upewnij się, że śruba dociskowa 
uchwytu stopki dociskowej, śruba dociskowa igły oraz śruba płytki ściegowej są dobrze 
dokręcone i że stopka dociskowa jest prawidłowo umieszczona w uchwycie stopki 
dociskowej.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Przed zdjęciem obudowy, olejowaniem lub wykonywaniem innych czynności konserwa-
cyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi Użytkownika, upewnij się że kabel zasilający został 
odłączony od prądu.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Aby nie doszło do wypadku, nie wolno wykonywać czynności wymienionych poniżej.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

• Nie wolno szyć, gdy stopka dociskowa nie została opuszczona.
• Nie wolno szyć, gdy igła została założona w sposób nieprawidłowy.
• Nie wolno używać wygiętej igły.
• Nie wolno szyć i jednocześnie szarpać tkaniny.

Nie należy dokonywać zmian, napraw, bądź rozbierać maszyny na części, chyba że tak 
nakazuje Instrukcja Obsługi Użytkownika.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ciała.

Maszynę do szycia należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w Instrukcji 
Obsługi Użytkownika.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie lub uszkodzenie maszyny.

Należy używać wyłącznie akcesoriów rekomendowanych przez producena, ich opis
znajduje się w Instrukcji Obsługi Użytkownika.
W przeciwnym razie możesz ulec wypadkowi lub uszkodzić maszynę.

Nie należy wkładać żadnych obcych przedmiotów do otworów po zdjęciu pokrywy 
maszyny lub kasety bębenka.
Może to spowodować okaleczenie lub uszkodzenie maszyny.

Maszyna nie może być używana, w momencie gdy którykolwiek z otworów wentylacyjnych 
zostal zatkany. Należy dbać o czystość maszyny, tak aby kłaczki tkanin, kurz lub inne 
materiały nie zbierały się w regulatorze obrotów lub w otworach wentylacyjnych.
W przeciwnym razie możesz ulec wypadkowi lub uszkodzić maszynę.

Nie należy używać maszyny na zewnątrz pomieszczeń.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub do powstania pożaru.

Nie należy korzystać z maszyny, jeśli w pobliżu są używane spraye w aerozolu lub gdy 
dostarczany jest tlen.
W przeciwnym razie może powstać pożar.

W czasie gdy maszyna nie jest użytkowana, należy przechowywać ją w bezpiecznym 
miejscu, nie na podłodze, aby wystające części maszyny nie spowodowały skaleczeń u 
osoby, która upadłaby na maszynę.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie. 

 Uwaga
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Maszyna może być używana jedynie przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz przez osoby z niedorozwojem
fizycznym, umysłowym lub osoby z  brakiem doświadczenia i wiedzy jedynie gdy są nadzorowane lub 
otrzymały dokładne instrukcje o bezpiecznym użytkowaniu maszyny i całkowicie rozumieją związane z tym 
niebezpieczeństwa.

Nie należy używać maszyny na powierzchniach nierównych, np. tapczanie lub łóżku.
Jeśli maszyna spadnie, może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub ulec uszkodzeniu.

Po wyłączniu maszyny przy użyciu głównego przełącznika zasilania, odłącz ją od prądu.
W przeciwnym razie możesz ulec wypadkowi lub uszkodzić maszynę.

 Uwaga
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Nazwy części

3 Funkcje maszyny

1 Nożyk do nici

2 Pokrywa przednia

3 Dźwignia podnoszenia

4 Prowadnik nici

5 Pokrętło naprężenia 

6 Panel sterowania

7 Sworzeń szpuli

8 Przycisk OEKAKI 
(swobodne haftowanie)

9 Dźwignia szycia 

10 Wyciągany stolik

11 Lampa LED 

12 Śruba dociskowa igły

13 Prowadnik nici igielnej

14 Igła

15 Płytka ściegowa

16 Kaseta bębenka

17 Pokrywa kasety 

18 Ząbki

19 Stopka dociskowa

20 Śruba dociskowa 
uchwytu stopki 
dociskowej

21 Uchwyt stopki 

22 Dźwignia nici igielnej

23 Dźwignia obrzucania 

6

21

20

19

17

16

18

15

14

12
13

4

3

2

1

10

11

9

8

75

23

22

górnej nici

wstecznego

(wbudowana)

bębenka

dociskowej

dziurek
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24 Koło napędowe

25 Prowadnica 

26 Trzpień obrotowy 
nawijania nici

27 Uchwyt do przeno-
szenia maszyny

28 Dźwignia stopki 

29 Dźwignia posuwu

30 Skrytka na regulator 
obrotów

31 Gniazdo podłączenia 

32 Gniazdo w maszynie

33 Główny przełącznik 

34 Regulator obrotów

35 Kabel zasilający

36 Uchwyt podręcznej 
instrukcji ze 
wskazówkami

25

30

35

34

29

28

27
26

31

36

32

33

24

nawijania nici

dociskowej

regulatora obrotów

zasilania
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Przyciski panelu sterowania
Panel sterowania, znajdujący się z przodu maszyny, umożliwia wybór licznych regulacji ściegów.

1 Wyświetlacz LED
Oprócz wybranych ustawień i prędkości szycia wyświetla numer wybranego ściegu. 
Wyświetla również ustawienia funkcji świecenia diody LED.

2  (wybór) przyciski
Przyciski wyboru ściegu i ustawień.

3  (start/stop) przyciski
Naciśnij aby rozpocząć szycie lub je zatrzymać.

4  (podnieś igłę/opuść igłę) przycisk
Naciśnięcie przycisku powoduje podniesienie lub opuszczenie igły. Funkcja ta jest pomocna podczas 
zmiany kierunku szycia lub obszywania skomplikowanych elementów tkaniny.

5   (opcje) przycisk
Każde naciśnięcie przycisku wybiera jedną z funkcji (7 do 10).

6 Opcje diody LED
Świecenie się diody LED wskazuje funkcję wybraną za pomocą przycisku opcji. Ustawienie to można 

zmienić za pomocą przycisku               (wybór), ale tylko dla funkcji po których włączeniu dioda LED 
świeci się automatycznie.

7  Rodzaj ściegu
Pokazuje numer wybranego ściegu w trybie szycia ściegów użytkowego.

8  Szerokość ściegu
Za pomocą przycisku można regulować szerokość ściegu.

9  Odstęp między ściegami
Za pomocą przycisku można regulować długość odstępu między ściegami.

10  Prędkość szycia
Za pomocą przycisku można regulować prędkość szycia. Wciśnij         by zmniejszyć prędkość szycia, 
lub         by ją zwiększyć. Wybrana prędkość szycia zostanie zachowana w pamięci urządzenia, nawet 
przy wyborze innego rodzaju ściegu.

11  (OEKAKI (swobodne haftowanie)) przycisk
Przycisk zmiany trybu szycia z trybu szycia ściegów użytkowych na tryb OEKAKI (swobodne haftowa-
nie). Przy wyborze trybu OEKAKI, przycisk podświetla się na zielono.

5
6
7
8
9
10

11

1
2

3

4
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Funkcje poszczególnych części maszyny
Poszczególne części maszyny pełnią funkcje opisane poniżej.

2

1

3

W góręW dół

Pokrętło naprężenia górnej nici

Obracaj pokrętłem, by zwiększyć lub 
zmniejszyć naprężenie górnej nici.

Przycisk szycia wstecznego

• Przy wyborze ściegu prostego możli-
we jest szycie wsteczne, jednak tylko 
w przypadku wciśnięcia przycisku 
szycia wstecznego. Maszyna zacznie 
szyć wstecznie po naciśnięciu przy-
cisku szycia wstecznego. Przed 
rozpoczęciem szycia wstecznego, nie 
należy wciskać przycisku start/stop.

• Przy wyborze innego ściegu niż ścieg 
prosty, maszyna uszyje trzy ściegi 
wzmacniające, po czym zatrzyma się.

Dźwignia stopki dociskowej

• Podczas szycia, opuszczenie dźwigni spowo-
duje obniżenie stopki dociskowej. (1)

• Przed ułożeniem tkaniny, podnieś dźwignie stop-
ki dociskowej, by unieść stopkę dociskową. (2)

• Stopka dociskowa może zostać podniesiona 
jeszcze wyżej poprzez podniesienie dźwigni do 
poziomu trzeciego.

* Dźwignia stopki dociskowej podniesiona do poziomu 
trzeciego nie pozostanie w tej pozycji, dlatego należy 
ją jedną ręką przytrzymać, a drugą ułożyć tkaninę.
Czynność ta sprawdza się podczas szycia na gru-
bych tkaninach.

Koło napędowe

Obracaj kołem napędowym, 
by podnieść lub opuścić igłę.

 Notatka
• Należy zawsze obra-

cać kołem napędowym 
w swoim kierunku 
(w kierunku strzałki).
Obracanie pokrętłem 
w przeciwnym kierunku 
może spowodować 
zaplątanie się nici.

Dźwignia posuwu 
znajdująca się z tyłu 
maszyny, pozwala 
na opuszczanie lub 
podnoszenie ząbków.

Dźwignia posuwu
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Obsługa regulatora obrotów

• Po podłączeniu regulatora obrotów, nie można uruchomić maszyny poprzez naciśniecie przycisku start/stop.
Po ukończeniu szycia, maszyna może zostać zatrzymana poprzez naciśnięcie  przycisku start/stop.

Czynność

1 Aby wyłączyć maszynę do szycia, przełącz 
główny przełącznik zasilania w pozycję '   '.
* Szczegółowe informacje na temat podłączania zasilania 

2 Włóż złącze regulatora obrotów do gniazda 
podłaczenia regulatora obrotów znajdującego 
się w maszynie.

3 Aby włączyć maszynę do szycia, przełącz 
główny przełącznik zasilania w pozycję ‘|’.

4 Aby uruchomić maszynę, przyciśnij nogą 
regulator obrotów.
Naciskanie regulatora z coraz większą intensywnością, 
spowoduje zwiększenie obrotów pracy maszyny do szycia.
Aby zatrzymać maszynę, zdejmij stopę z regulatora.
* Maksymalna prędkość naciśniętego regulatora obrotów będzie 

identyczna z prędkością ustawioną za pomocą opcji "Prędkość 
szycia" (patrz strona 47).

* W trybie OEKAKI (swobodne haftowanie), poprzez naciskanie 
regulatora obrotów nastepuje zmiana szerkości ściegu (więcej 
na stronie 72).

• Nie wolno podłączać regulatora obrotów o innych specyfika-
cjach, niż zostały określone w Instrukcji Obsługi Użytkownika. 
Przed odłączeniem kabla regulatora obrotów z gniazda, 
wyłącz maszynę do szycia

 Uwaga
Przed podłączeniem regulatora obrotów wyłącz maszynę przy użyciu głównego 
przełącznika zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Uwaga

Uwaga

Złącze

na stronie 22.

Główny 
przełącznik 
zasilania
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Przechowywanie regulatora obrotów
Kiedy regulator obrotów nie jest używany, może być przechowywany w skrytce znajdującej się z tyłu 
maszyny do szycia.

1 Zwiń kabel i umieść go w regulatorze obrotów.

2 Umieść regulator obrotów w skrytce znajdującej 
się z tyłu maszyny, w sposób pokazany na ilustracji.

* Dopasuj elementy, znajdujące się na brzegach regulatora, do 
rowków w skrytce.

Wyjmowanie regulatora obrotów ze skrytki

Naciśnij palcami na brzegi regulatora obrotów, 
następnie pociągnij go do siebie.

Groove

Tab
1

2
3

2

1

1

2
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Korzystanie z podręcznej instrukcji ze wskazówkami
Skorzystaj z podręcznej instrukcji ze wskazówkami, gdy chcesz sprawdzić procedurę podstawowych operacji 
maszyny lub wybrać ścieg.

Instalacja
W momencie, gdy podręczna instrukcja ze wskazówkami została zainstalowana na maszynie, możesz w 
łatwy sposób sprawdzić podstawowe procedury maszyny i zasięgnąć informacji na temat ściegów.

 

Zaczep uchwyty podręcznej instrukcji ze wskazów-
kami na uchwycie znajdującym się z tyłu maszyny 
do szycia.

* W momencie, gdy podręczna instrukcja ze wskazówkami nie jest 
używana, można ją ukryć poprzez złożenie jej w dół.

* Aby zapobiec wywróceniu się maszyny do szycia, podczas 
składania podręcznej instrukcji ze wskazówkami, przytrzymaj ją.

 Notatka
• Gdy podręczna instrukcja ze wskazówkami zostanie zainstalowana, nie naciskaj na nią 

z nadmierną siłą. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

Wklęsły 
otwór na 
uchwyt

Uchwyt
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Umieszczanie podręcznej instrukcji ze wskazówkami na stole
Podręczna instrukcja ze wskazówkami może zostać usunięta z maszyny do szycia i umieszczona 
nieopodal na przykład na stole.

Odchyl nóżki podręcznej instrukcji ze wskazówkami 
w sposób jaki został pokazany na ilustracji.
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Podłączanie zasilania

1 Włóż złącze kabla zasilającego do gniazda w maszynie.

2 Włóż złącze kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego po upewnieniu się, że jest ono 
bezpieczne i znajduje się w łatwo dostępnym miejscu.

3 Przełącz główny przełącznik zasilania w pozycję ‘|’.
Zasilanie zostało włączone.

4 Przygotowanie do szycia

 Ostrzeżenie
Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego mokrymi rękoma.
Może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

Podczas podłączania lub odłączania zasilania należy trzymać wtyczkę.
W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić kabel, ulec porażeniu prądem, spowodować 
pożar lub doznać innych obrażeń.

 Uwaga
Przed podłączeniem kabla zasilającego wyłącz maszynę do szycia przy użyciu 
głównego przełącznika zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Kabel zasilający

Gniazdo

Wtyczka Wtyczka zasilająca

‘ I ’   (włącz)

‘ O ’ (wyłącz)

Główny przełącznik zasilania
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Wybieranie prawidłowej igły
Wygięta igła podczas użytkowania może się złamać i stanowić duże zagrożenie dla zdrowia. Przed użyciem 
połóż igłę płaską stroną na płaską powierzchnie i upewnij się, że igła nie jest wygięta. Nie wolno używać igły, 
jeśli przestrzeń pomiędzy igłą, a płaską powierzchnią jest nierówna.

Inne problemy związane z igłą

 Notatka
• Jeśli nie jesteś w stanie ocenić, czy igła jest zgięta lub stępiona, a wydajność szycia jest słaba, 

• Ostrze igły jest 
stępione/zniszczone.

• Ostrze igły jest wygięte.

 Uwaga
Nie wolno używać wadliwych igieł.
Jeżeli użyjesz wadliwej igły, nie tylko zakłóci to proces prawidłowego szycia, ale możesz
również uszkodzić płytkę ściegową lub chwytacz, lub złamać igłę.

Płaska 
strona igły

wymień igłę.

Płaska powierzchnia

Płaska powierzchnia
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Zmiana igły

Zalecane jest umieszczenie tkaniny lub papieru na płytce ściegowej, aby uchronić igłę przed wpadnięciem do 
jej otworów.

1 Przekręć kołem napędowym w kierunku do siebie, aby unieść igłę w najwyższe położenie.
* Użycie wkrętaka do śrub płytki ściegowej będzie możliwe tylko po podniesieniu igły do najwyższego położenia.

2 Przytrzymaj igłę w jednej ręce, poluzuj śrubę 
dociskową igły za pomocą wkrętaka do śrub 
płytki ściegowej i zdejmij igłę.
* Odkręcaj śrubę mocującą igłę do momentu, w którym będzie 

można swobodnie usunąć igłe.

3 Ustaw płaską powierzchnie igły w kierunku 
tylnej części maszyny, następnie wsuń ją 
maksymalnie w górę, tak aby weszła w sworzeń.
* Maszyna nie będzie szyła poprawnie, jeśli igła nie zostanie

umieszczona w sworzniu.

 Uwaga
Przed zmianą igły wyłącz maszynę przy użyciu głównego przełącznika zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.
Pamiętaj, aby pozbyć się wadliwej igły w bezpieczny sposób.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodowac okaleczenie.

Wskazówka

Śruba 
dociskowa 
igły

strona igły

Wkrętak do śrub 
płytki ściegowej

Płaska 

Sworzeń
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Zmiana stopki dociskowej
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Zdejmowanie stopki

1 Unieś dźwignię stopki dociskowej.

2 Przekręć koło napędowe w kierunku do siebie, 
aby unieść igłę.

 Notatka
• Upewnij się, że kręcisz kołem napędowym w kierunku 

do siebie. Kręcenie kołem napędowym w przeciwnym 
kierunku spowoduje zaplątanie się nici.

3 Aby zwolnić stopkę dociskową, wciśnij przycisk 
uchwytu stopki dociskowej w kierunku strzałki.

 Uwaga
Przed zmianą stopki dociskowej wyłącz maszynę przy użyciu głównego przełącznika 
zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Przycisk uchwytu 
stopki dociskowej

Stopka dociskowa

Dźwignia stopki 
dociskowej

Koło napędowe
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Zakładanie stopki

1 Ustaw sworzeń stopki dociskowej bezpośrednio 
pod rowkiem na uchwycie stopki dociskowej.

2 Aby założyć stopkę dociskową opuść dźwignię 
stopki dociskowej.
* Ponownie podnieś dźwignię stopki dociskowej, aby sprawdzić 

czy stopka dociskowa została bezpiecznie założona.

Aby nie zgubić stopki dociskowej, zalecamy przechowywanie 
maszyny ze stopką dociskową i igłą umieszczonymi w obniżonej 
pozycji.
Aby zabezpieczyć ząbki zalecamy umieszczenie pod stopką 
dociskową kawałek tkaniny.

Zamiana uchwytu stopki dociskowej

Zdejmowanie uchwytu stopki dociskowej

1 Unieś uchwyt stopki dociskowej.

2 Aby zmienić stopkę dociskową, postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się w sekcji pod 
nazwą "Zmiana stopki dociskowej" (strona 25).

3 Przytrzymaj uchwyt stopki dociskowej prawą 
ręką, następnie lewą ręką przekręć wkrętak do 
śrub płytki ściegowej do tyłu, tak aby śruba 
dociskowa uchwytu stopki dociskowej została 
poluzowana.

Wskazówka

 Uwaga
Przed zamianą uchwytu stopki dociskowej wyłącz maszynę przy użyciu głównego 
przełącznika zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Rowek

Wkrętak do 
śrub płytki 
ściegowej

Śruba dociskowa 
uchwytu stopki 
dociskowej

Uchwyt stopki 
dociskowej

Dźwignia stopki 
dociskowej

Sworzeń 
stopki 
dociskowej

Dźwignia 
stopki 
dociskowej
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Zakładanie

1 Unieś uchwyt stopki dociskowej.

2 Dopasuj uchwyt stopki dociskowej do pręta stopki.

3 Dociskaj uchwyt stopki dociskowej dopóki nie 
zetknie się on ze śrubą dociskowa uchwytu stopki 
dociskowej, następnie prawą ręką chwyć uchwyt 
stopki dociskowej, a lewą przekręć wkrętak do śrub 
płytki ściegowej w kierunku do siebie, tak aby śruba 
dociskowa uchwytu stopki dociskowej została 
dokręcona.

 Notatka
• Jeżeli uchwyt stopki dociskowej nie zostanie poprawnie przymocowany, igła będzie uderzać w 

stopkę dociskową lub maszyna nie będzie szyła ściegów w poprawny sposób.

 Uwaga
Za pomocą wkrętaka mocno dokręć śrubę, następnie sprawdź, czy igła nie uderza w 
stopkę dociskową.
Jeżeli śruba nie zostanie mocno dokręcona, igła będzie uderzać w stopkę dociskową, co 
spowoduje złamanie lub wygięcie igły i zagrożenie dla zdrowia.

Pręt stopki

Śruba dociskowa 
uchwytu stopki 
dociskowej

Uchwyt stopki 
dociskowej

Śruba dociskowa 
uchwytu stopki 
dociskowej
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Nawijanie bębenka
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

 Notatka
• Przygotuj szpulkę nici i specjalnie zaprojektowany bębenek.

Specjalnie zaprojektowane bębenki można nabyć na naszej 
stronie (http://www.home-sewing.com). 
W innym wypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą 
detalicznym.

5 Nawlekanie nici

Prowadnik nici
Szpulka nici

Bębenek
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1 Wyłącz maszynę do szycia.

2 Wyciągnij sworzeń szpulki. Nałóż szpulkę z nicią 
i kołpak szpuli na trzpień.

3 Pociągnij za nić na szpulce i przytrzymaj ją jedną 
ręką, nawijając ją jednocześnie drugą ręką wokół 
prowadnika nici.

4 Przełóż koniec nici przez otwór w bębenku w 
kierunku od wewnątrz, tak jak pokazuje ilustracja.
Umieść szpulkę na trzpieniu obrotowym nawijania 
nici, w taki sposób, aby rowek pasował do wysta-
jącej części wałka.

5 Włącz maszynę.

 Uwaga
W trakcie nawijania bębenka nie dotykaj trzpienia obrotowego ani koła napędowego.
W przeciwnym razie możesz ulec wypadkowi.

Szpulka nici

Sworzeń szpulki

12

Prowadnik nici

Nić

Otwór
Rowki

Bębenek

Wystająca 
część wałka

Główny 
przełącznik 
zasilania

Trzpień 
obrotowy 
nawijania 
nici

Główny 
przełącznik 
zasilania
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6 Nasuń trzpień obrotowy nawijania nici w 
kierunku wskazywanym przez strzałkę tak, 
aby znalazła się na swoim miejscu.

7 Trzymaj nić w swojej prawej ręce, zaś lewą 
wciśnij przycisk        (start/stop). Nawijanie 
bębenka można rozpocząć  także poprzez 
naciśnięcie regulatora obrotów.

Po dziesięciokrotnym nawinięciu bębenka, 
wciśnij przycisk        (start/stop). W przypadku 
użycia regulatora obrotów, nawijanie bębenka 
można zatrzymać poprzez zdjecie stopy z 
regulatora obrotów.

8 Utnij naddatek nici powyżej otworu w bęben-
ku.
* Utnij nić tak, aby nie wystawała z otworu bębenka.

Diody na wyświetlaczu 
migają według wzoru 
wskazując, że bębenek został wyjęty.
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9 Aby zmienić prędkość nawijania bębenka, wciskaj 

przycisk        (opcje) dopóki nie zapali się             

dioda LED, po czym ustaw prędkość za pomocą 
przycisków         i         (wybór). (Więcej na stronie 47.)
* Wartość prędkości nawijania bębenka pojawi się na wyświetlaczu 

tylko na chwilę.

10 Wciśnij przycisk         (start/stop). W przypadku 
użycia regulatora obrotów, aby kontynuować 
nawijanie bębenka, należy położyć na nim stopę.
W przypadku, gdy tempo nawijania bębenka 
zmniejszy się, wciśnij ponownie przycisk         
(start/stop). W przypadku użycia regulatora 
obrotów, nawijanie bębenka można zatrzymać 
poprzez zdjecie stopy z regulatora obrotów.

11 Przesuń ponownie trzpień obrotowy nawijania nici, 
przesuwając go w kierunku wskazywanym przez 
strzałkę.

 Notatka
• Jeśli trzpień obrotowy nawijania nici nie zostanie z 

powrotem przesunięty, igła nie będzie się ruszać i 
szycie nie będzie możliwe.

1

2

Trzpień 
obrotowy 
nawijania 
nici
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Nawlekanie dolnej nici
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Otwórz pokrywę kasety bębenka i włóż bębenek do kasety.
Jeżeli bębenek nie został prawidłowo włożony do kasety bębenka, ściegi nie będą szyte w prawidłowy sposób.

1 Wyłącz maszynę do szycia.

2 Pociągnij pokrywę kasety bębenka do siebie.

3 Włóż kasetę bębenka tak, aby bębenek przy podawaniu nici obracał się w lewo.

Pokrywa kasety 
bębenka

Bębenek

Sprawdź ułożenie bębenka.

Kierunek odwijania nici

W lewo W prawo

Kaseta bębenka

Główny przełącznik 
zasilania
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4 Przeciągnij nić pod znakiem A i B, a następnie 
pociągnij ją do tyłu, jak przedstawiono poniżej.

5 Wyciągnij do tyłu ok. 15 cm nici.

6 Dopasuj elementy wystające na pokrywie kasety bębenka do rowków i popchnij pokrywę 
tak, aby została zamknięta.

Ułoż nić wzdłuż rowka.

B

A

15 cm

Pokrywa kasety 
bębenka

Rowek
Prowadnica

Pokrywa 
kasety 
bębenka
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Nawlekanie górnej nici
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

1 Wyłącz maszynę do szycia.

2 Unieś dźwignię stopki dociskowej.

3 Przekręć koło w kierunku do siebie, unosząc 
dźwignię podnoszenia stopki do najwyższej 
pozycji.

W innym przypadku, przed przystąpieniem do 
czynności opisanych w punkcie 1 (wyłączenie 

* Igła i dźwignia podnoszenia stopki nie mogą zostać 
nawleczone, dopóki nie zostaną uniesione.

Prowadnik nici igielnej Szpulka nici
Dźwignia 
podnoszenia 
stopki

Koło 
napędowe Dźwignia 

podnoszenia stopkimaszyny do szycia), wciśnij klawisz         (pod-
nieś igłę/opuść igłę), by unieść dżwignię pod-
noszenia stopki do najwyższej pozycji.

Główny przełącznik 
zasilania

Dźwignia stopki 
dociskowej
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4 Wyciągnij sworzeń szpulki i nałóż na niego 
szpulkę z nićmi.

5 Rozwiń trochę nici ze szpuli i przytrzymaj 
ją jedną ręką (1), nastepnie drugą ręką (2) 
poprowadź nić wokół prowadnika nici.

6 Pociągnij nić z prowadnika w dół wzdłuż 
rowka.

7 Nawiń nić wokół płyty prowadnika nici,
zaczynając od prawej, a kończąc na lewej 
stronie.

Szpulka nici

Sworzeń szpulki

12

Prowadnik nici igielnej

Rowek

Płyta 
prowadnika 
nici igielnej
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8 Poprowadź nić ku górze rowka, tak aby 
po wyciągnięciu znajdowała się obok płyty 
prowadnika nici. Następnie przeprowadź nić 
przez dźwignię podnoszenia stopki przez 
otwór znajdujacy się po prawej stronie.

9 Pociągnij nić wzdłuż  tego samego rowka.

10 Przełóż nić przez prowadnik nici igielnej.

ją w lewej ręce i podsuwając ją prawą tak, jak to pokazano.

Rowek

* Nić można łatwo przeciągnąć przez prowadnik, trzymając 

Dźwignia podnoszenia stopki

Płyta 
prowadnika 
nici

Prowadnik 
nici igielnej
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11 Przełóż nić przez prowadnik nici igielnej przez 
otwór znajdujący się z tyłu jego prawej strony.

12 Pociągnij nić, by sprawdzić czy przechodzi 
ona przez prowadnik nici w sposób pokazany 
na ilustracji.

13 Przełóż nić przez przednią stronę ucha igły.
* Jeżeli używasz nawlekacza igły zajrzyj na stronę 38.

14 Przeprowadź nić przez stopkę dociskową i 
wyciągnij do tyłu ok. 15 cm nici.

15 cm
Szczelina w stopce 
dociskowej

Ucho igły
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Nawlekanie igły za pomocą nawlekacza
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

* Przy nawlekaniu igły za pomocą nawlekacza, należy używać igieł do szycia w rozmiarach od 11/75 do 
18/110. (Igła nr 14/90 jest dołączona do zestawu maszyny.)
Przy użyciu zbyt grubej nici, nawlekacz nie będzie w stanie nawlec jej na igłę. Szczegółowe informacje na 
temat możliwych połączeń igieł oraz nici można znaleźć w części „Zależności między igłą, nicią i tkaniną 
oraz regulacją naprężenia nici” na s. 52.

Przygotowanie do pracy z nawlekaczem igły

1 Przekręcaj koło w swoją stronę, dopóki igła 
nie znajdzie się w najwyższym położeniu.

W innym przypadku, przed wyłączeniem maszyny 
do szycia, wciśnij klawisz         (podnieś igłę/opuść 

* Igła nie może zostać nawleczona, dopóki nie znajdzie się w 

2 Unieś dźwignię stopki dociskowej.

3 Sprawdź, czy nić została przeciągnięta przez 
prowadnik.

 Uwaga
Przed rozpoczęciem nawlekania igły za pomocą nawlekacza, wyłącz maszynę przy 
użyciu głównego przełącznika zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Dźwignia stopki 
dociskowej

igłę), by unieść igłę do najwyższej pozycji

najwyższej pozycji.

Prowadnik 
nici igielnej
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Zasada działania mechanizmu nawlekacza igły

Używanie nawlekacza igły

1 Obniż do oporu dźwignię nawlekacza, 
jednocześnie zaczepiając nić na pro-
wadnicy A, jak pokazano na ilustracji.

2 Całkowicie obróć dźwignię nawlekacza 
nici do tylnej części maszyny, a następ-
nie przeciągnij nić przez otwóry w naw-
lekaczu igły.

3 Powoli odciągnij do oporu nawlekacz 
igły w swoją stronę.

Obniż

Przekręć

1

2

Igła

Prowadnik A
Prowadnik B

Chwytacz
Prowadnik B

Otwory w 
nawlekaczu igły

Chwytacz znajduje się wewnątrz pro-
wadnika B. Chwytacz przechodzi przez 
igłę, chwyta za nić, a następnie prze-
ciąga ją przez igłę.

Dźwignia 
nawlekacza 
igły

Prowadnik A

Otwory w 
nawlekaczu 
igły

Sprawdź, czy 
chwytacz złapał nić
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4 Sprawdź, czy nić przeszła przez ucho igły, 
następnie zwolnij dźwignię nawlekacza, 
jednocześnie puszczając końcówkę nici.
* Jeśli igła nie została nawleczona, należy sprawdzić, czy igła 

została podniesiona do najwyższego położenia, a następnie 

5 Pociągnij za pętlę utworzoną za igłą w kie-
runku do tyłu maszyny. 

6 Przeprowadź nić przez stopkę dociskową, 
nastepnie wyciągnij ok. 15 cm nici w stronę 
tyłu maszyny.

Otwór w stopce 
dociskowej

15 cm

powtórzyć procedurę od punktu 1.
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Wyciąganie dolnej nici
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

1 Unieś dźwignię stopki dociskowej. Przytrzymaj 
luźno górną nić lewą ręką i wykonaj jeden pełny 
obrót kołem napędowym w kierunku do siebie.

W innym przypadku, włącz maszynę i unieś 
dźwignie stopki dociskowej.
Przytrzymaj luźno górną nić lewą ręką, a prawą 
dwukrotnie wciśnij przycisk        (podnieś igłę/
opuść igłę).
* Przy pierwszym naciśnięciu przycisku, igła obniży się. 

Dwukrotne wciśnięcie przycisku powoduje że, górna nić 
łapie dolną nić, a igła unosi się w góre. 

2 Lekko pociągnij górną nić lewą ręką. Zostanie 
pociągnięta dolna nić.

Nie 
naprężaj 
nici.

Dolna nić
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3 Przeciągnij dolną nić do przodu.

4 Wyrównaj dwie nici, przeprowadź je 
przez rowek (zgodnie ze strzałką) i 
stopkę dociskową i wyciągnij do tyłu 
ok. 15 cm nici.

Dolna nić

15 cm

Stopka 
dociskowa

Otwór w stopce 
dociskowej
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Wybór ściegu
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Szczegółowe informacje na temat dostępnych ściegów użytkowych i stopek dociskowych znajdują się na 
stronie 48.

1 Wciśnij przycisk        (opcje) i przytrzymaj go, dopóki 
nie zapali się              dioda LED.

* Numer wybranego ściegu wyświetli się na wyświetlaczu LED.
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie pod-

2 Aby dokonać wyboru ściegu, wciśnij przycisk             
(wybór). 
* Aby dokonać wyboru ściegu w szybki sposób, przytrzymaj przycisk 

[Przykład] Aby wybrać ścieg kryty:

Wciśnij przycisk                    i przytrzymaj go, dopóki na wyświetlaczu 
nie pojawi się "9".

6 Szycie ściegów użytkowych

świetla się. 

                 (wybór). 
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Ustawianie szerokości ściegu
Szerokość ściegu (szerokość zygzaku) można dostosować, tak aby ścieg stał się szerszy lub węższy.

1 Wciśnij przycisk        (opcje) i przytrzymaj go, dopóki 
nie zapali się            dioda LED.
* Szerokość ściegu ukaże się na wyświetlaczu LED.

2 Wciśnij przycisk               (wybór) i dostosuj szerokość ściegu.
* Ustawienia, które są dostępne, mogą się różnić, jest to zależne od rodzaju wybranego ściegu. Szczegóły w sekcji 

Przy każdym wciśnięciu przycisku          , szerokość ściegu (szerokość 
zygzaka) zwiększa się.

Przy każdym wciśnięciu przycisku          , szerokość ściegu (szerokość 
zygzaka) zmniejsza się.

 Notatka
• W niektórych rodzajach ściegów owe zmiany są niedostepne.
• Jeżeli po zmianie ustawienia, maszyna do szycia zostanie wyłączona lub zostanie wybrany inny 

rodzaj ściegu, ustawnienie to zmieni wartość na domyślną. 
• Po wyborze ściegu prostego ze zmienionym skrajnym punktem wkłucia igły, zmiana szerokości 

ściegu spowoduje zmianę położenia igły.

 Uwaga
Po zmianie szerokości ściegu, powoli zakręć kołem napędowym,  by sprawdzić, czy 
igła nie uderza w stopkę dociskową.
W takim przypadku może dojść do zgięcia lub złamania się igły.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

"Wzory ściegów" na stronie 48.

Lewy skrajny punkt wkłucia igły
Wyświetlacz LED wskazuje

wartość "0,0"

Środkowy skrajny punkt wkłucia igły
Wyświetlacz LED wskazuje

wartość "2,5"

Prawy skrajny punkt wkłucia igły
Wyświetlacz LED wskazuje

wartość "5,0"
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Ustawianie długości odstępu między ściegami
Długość odstępu między ściegami można dostosować, tak aby ściegi znajdowały się dalej lub bliżej siebie.

1

2

 Notatka
• W niektórych rodzajach ściegów owe zmiany są niedostepne.
• Jeżeli po zmianie ustawienia maszyna do szycia zostanie wyłączona lub zostanie wybrany inny 

rodzaj ściegu, ustawnienie to zmieni wartość na domyślną.

 Uwaga
Jeżeli ściegi znajdą się zbyt blisko siebie, zwiększ długość odstępu między nimi.
Próba szycia ściegów znajdujących się zbyt blisko siebie, może doprowadzić do zgięcia lub 
złamania się igły, co może spowodować okaleczenie.

Wciśnij przycisk        (opcje) i przytrzymaj go, dopóki 
nie zapali się            dioda LED.
* Długość odstępu między ściegami ukaże się na wyświetlaczu LED.

Wciśnij przycisk               (wybór), by dostosować długość odstępu między ściegami.
* Ustawienia, które są dostępne, mogą się różnić, jest to zależne od rodzaju wybranego ściegu. Szczegóły w sekcji 

Przy każdym wciśnięciu przycisku          , długość odstępu między 
ściegami zwiększy się.

Przy każdym wciśnięciu przycisku          , długość odstępu między 
ściegami zmniejszy się.

"Wzory ściegów" na stronie 48.
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Zmiana prędkości szycia
Prędkość maszyny można zwiększać lub zmniejszać.

1

2
* Wartość prędkości szycia może być ustawiona między 01 (wolno), a 10 (szybko).

• Jeżeli regulator obrotów został podłączony do maszyny do szycia, to wartość prędkości szycia ściegów 
użytkowych można dostosować tylko przy naciśnięciu regulatora obrotów.

Uwaga

Wciśnij przycisk        (opcje) i przytrzymaj go, dopóki 
nie zapali się            dioda LED.
* Wartość prędkości szycia pojawi się na wyświetlaczu LED.

Wciśnij przycisk               (wybór) i dostosuj prędkość szycia.
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Wzory ściegów
Nr ściegu

Aplikacja Stopka dociskowaWzór
ściegu

Ścieg prosty (środkowy) 
1,0–4,0

(2,0)

—
(2,5)

* Położenie
igły

 

Stopka ściegu
zygzakowego

Ścieg prosty ze 
zmienionym skrajnym 
punktem wkłucia igły

1,0–4,0
(2,0)

0–5,0
(0)

* Położenie
igły

Stopka ściegu 
zygzakowego

Ścieg prosty wzmocniony 1,0–3,0
(3,0)

—
(2,5)

* Położenie 
igły

  

Szycie zygzakowe, aplikacja 0–4,0
(4,0)

0,5–5,0
(5,0)

Trójskok, 
obrzucanie tkanin cienkich

0,5–4,.0
(1,0)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg zygzakowy 
wzmocniony

1,0–3,0
(3,0)

2,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 1,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Obrzucanie tkanin cienkich
1,0–3,0

(3,0)
3,0–5,0

(5,0)

Stopka ściegu 
zygzakowego

Podszywanie (ścieg kryty) 2,0–4,0
(2,0)

2,0–5,0
(3,0)

Stopka ściegu
zygzakowego

Obrzucanie 2,0–4,0
(2,0)

2,0–5,0
(5,0)

Stopka ściegu 
zygzakowego

Szycie stretch
2,5–4,0

(3,5)
1,5–5,0

(2,0) Stopka ściegu 
zygzakowego

Ścieg dekoracyjny 1,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Stopka 
pływająca

Szerokość
ściegu

(domyślne
ustawienie)

Stopka do zamków 
błyskawicznych

 

Stopka do
obrzucania

Stopka do ściegu krytego 

Stopka do 
obrzucania

Długość
odstępu
między

ściegami
(domyślne
ustawienie)
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Obrzucanie 1,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Stopka ściegu
zygzakowego

Stopka do
obrzucania

Aplikacja 2,0–3,0
(3,0)

2,0–5,0
(5,0) Stopka ściegu

zygzakowego

Szycie zakładki 
muszelkowej 2,0–3,0

(3,0)
2,0–5,0

(5,0)

Podszywanie 2,0–4,0
(2,0)

3,0–5,0
(3,5)

Stopka ściegu
zygzakowego

Stopka ściegu krytego

Ścieg dekoracyjny 2,0–4,0
(2,0)

3,0–5,0
(3,5)

Stopka ściegu
zygzakowego

 

Ścieg dekoracyjny 2,0–4,0
(2,0)

2,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–4,0
(2,0)

2,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–4,0
(2,0)

2,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–4,0
(2,0)

2,0–5,0
(3,5)

Ścieg dekoracyjny 2,0–4,0
(2,0)

2,0–5,0
(3,5)

Ścieg dekoracyjny 0,5–4,0
(1,0)

2,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 1,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 1,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nr ściegu

Wzór
ściegu

Aplikacja

Długość
odstępu
między

ściegami
(domyślne
ustawienie)

Szerokość
ściegu

(domyślne
ustawienie) Stopka dociskowa
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Stitch no.

Ścieg dekoracyjny 1,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Stopka ściegu
zygzakowego

Ścieg dekoracyjny 1,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny, 
szycie półokrągłych wycięć

0,5–3,0
(0,5)

3,0–5,0
(5,.0)

Ścieg dekoracyjny 0,5–3,0
(0,5)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–3,0
(3,0)

2,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 0,5–3,0
(0,5)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 0,5–3,0
(0,5)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–4,0
(2,0)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 0,5–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–3,0
(3,0)

—
(2,5)

* Położenie 
igły

  

  

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Nr ściegu

Wzór
ściegu

Aplikacja

Długość
odstępu
między

ściegami
(domyślne
ustawienie)

Szerokość
ściegu

(domyślne
ustawienie) Stopka dociskowa
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Ścieg dekoracyjny 0,5–4,0
(0,5)

3,0–5,0
(4,0)

Stopka ściegu
zygzakowego

Ścieg dekoracyjny 2,0–3,0
(2,0)

3,0–5,0
(4,0)

Ścieg dekoracyjny 0,5–3,0
(0,5)

3,0–5,0
(4,0)

Ścieg dekoracyjny 0,5–3,0
(0,5)

3,0–5,0
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 0,5–3,0
(2,0)

3,0–5,0
(4,0)

Ścieg dekoracyjny —
(5,0)

Ścieg dekoracyjny —
(5,0)

Ścieg dekoracyjny —
(5,0)

Ścieg dekoracyjny 2,0–3,0
(3,0)

3,0–5,0
(5,0)

Dziurka (normalna) 0,5–1,4
(0,5)

3,0–5,0
(4,0)

Stopka do dziurek
Dziurka z okrągłą 
końcówką

0,5–1,1
(0,5)

3,0–5,0
(4,0)

Dziurka w kształcie 
dziurki od klucza

0,5–1,1
(0,5)

4,0–5,0
(5,0)

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

2,0

—

—

 

Nr ściegu

Wzór
ściegu

Aplikacja

Długość
odstępu
między

ściegami
(domyślne
ustawienie)

Szerokość
ściegu

(domyślne
ustawienie) Stopka dociskowa
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Zależności między igłą, nicią i tkaniną oraz 
regulacją naprężenia nici
Jakość wykończenia szycia zwiększa się, gdy zmieniamy igłę i nić, dopasowując je do typu tkaniny.
Skorzystaj ze wskazówek zawartych w tabeli poniżej.

• Używaj igły z okrągłą końcówką przy przeszywaniu równoległym na tkaninie typu strecz (rozciągliwej).
• Przy zakupie igieł dodatkowych upewnij się, że są one przeznaczone do maszyn do szycia domowego 

użytku.
• Do nici górnej i dolnej używaj tego samego rodzaju nici.
• Im większy jest numer igły, tym grubsza jest igła. Im wyższy jest numer nici, tym cieńsza jest nić.
• Może się okazać, że naprężenie górnej nici trzeba dostosować do kombinacji tkaniny, nici i igły.

(Informacje na stronie 88.)

<Wybieranie igły odpowiedniej dla danej tkaniny>
Przełóż nić przez ucho igły, następnie złap za oba końce nici, tak aby nić zwi-
sała luźno, a igła mogła przesuwać się wzdłuż nici, tak jak pokazano na ilustra-
cji.
Jeżeli igła nie zahacza o nić, oznacza to, że igła i nić stanowią dobre połączenie.
Połączenie zbyt grubej igły (zbyt ciężkiej) ze zbyt cienkimi nićmi będzie skutko-
wać słabą jakością szycia, w tym wypadku należy zmienić igłę na igłę możliwie 
najmniejszego numeru, tak aby igła swobodnie poruszała się po nici.
Jeżeli igła często zahacza o nić lub nie porusza się swobodnie po luźnej nici, to 
maszyna nie będzie szyła dobrej jakości ściegów. W tym przypadku wybierz igłę 
z innym numerem lub zmień rodzaj nici.

Zwylke, podczas szycia, maksymalna wartość naprężenia nici wynosi "      ".

Tkaniny cienkie Tkaniny normalne Tkaniny grubsze

Za
le

żn
oś

ci
 m

ię
dz

y 
ig

łą
, n

ic
ią

 i 
tk

an
in

ą

Igła 

Nr 11/75

Nić

Poliester nr 90
Wełna nr 80 - 120
Jedwab nr 80

Poliester nr 50 - 60
Wełna nr 60 - 80
Jedwab nr 50 - 80

Poliester nr 30 - 50
Wełna nr 40 - 50
Jedwab nr 50

Tkanina

Podszewka
Jedwab miedziowy
Żorzeta
Cienkie płótno lniane lub 
bawełniane
Koronka itd.

Normalne tkaniny na 
ubrania 
Szeroki
Miękki Jeans
Atłas
Tkanina meszkowa
Gingham itd.

Zasłony
Jeans
Tkanina pikowana
Polar (wełna)
Tweed
Filc itd.

R
ef

er
en

cy
jn

e
na

pi
ęc

ie
 n

ic
i

Pokrętło 
naprężenia 
górnej nici

5+ – 1+3- – 1-

Wskazówka

+1
+2

-1

-2
-1

-3

+1
+2

-1

+2
+3
+4

+1

Nić

Igła

Nr 18/110Nr 14/90
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Podstawowe operacje

Ścieg prosty
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

1 Wybierz ścieg poprzez panel sterowania.
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie podświetla się.
* Więcej w dziale "Wybór ściegu" na stronie 44.

2 Wybierz długości ściegu.
* Więcej w dziale "Ustawianie długości ściegu" na stronie 46.

3 Wciśnij przycisk         (podnieś/opuść igłę), by unieść igłę.

4 Umieść tkaninę pod stopką dociskową i opuść dźwignię stopki dociskowej.

5 Za pomocą rąk lekko ułóż tkaninę, następnie wciśnij przycisk         (start/stop).
Możesz także zacząć szyć poprzez naciśnięcie na regulator obrotów.
* Szczegóły na temat zmiany prędkości szycia zostały omówione w sekcji "Zmiana prędkości szycia" na stronie 47.

• Po podłączeniu regulatora obrotów, nie można uruchomić maszyny do szycia poprzez naciśniecie 
przycisku start/stop. Po ukończeniu szycia, maszyna może zostać zatrzymana poprzez wciśnięcie 
przycisku start/stop.

7 Szycie (ściegi użytkowe)

 Uwaga
Przed zmianą stopki dociskowej wyłącz maszynę przy użyciu głównego przełącznika 
zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Podczas szycia nie ciągnij nadmiernie tkaniny.
Może to spowodować złamanie igły i wypadek.

Uwaga

1 2 Stopka ściegu 
zygzakowego

Używana stopkaOdpowiedni ścieg

Przycisk 
OEKAKI nie 
podświetla się
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Kończenie szycia
Aby zakończyć szycie, wciśnij przycisk start/stop lub zdejmij 
stopę z regulatora obrotów.
Jeżeli szycie zostało ukończone, unieś stopkę dociskową, 
następnie usuń tkaninę.
* Jeżeli nie możesz usunąć tkaniny, zakręć kołem napędo-

wym w kierunku do siebie, dopóki igła nie znajdzie się w 
najwyższym położeniu, następnie usuń tkaninę.

Ucinanie nici
Ustaw w linii dwie nici i utnij je za pomocą nożyka 
umieszczonego na pokrywie maszyny.

Szycie wsteczne
Szycie wsteczne jest wykonywane na początku i na końcu 
szycia, co zapobiega pruciu się nici.
Szycie wsteczne jest możliwe tylko po wciśnięciu przycisku 
szycia wstecznego.
* Przeszyj ściegiem wstecznym, wykonując od 3 do 4 

szwów na końcu szycia, by zapobiec spruciu się nici.
* Aby powrócić do trybu szycia do przodu, zdejmij palec 

z dźwigni szycia wstecznego.
* Przy wyborze innego ściegu niż ścieg prosty, maszyna 

uszyje trzy ściegi wzmacniające, po czym zatrzyma się.

Przycisk szycia 
wstecznego

Nożyk do nici
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Szycie pojedyńczego ściegu
Pomocne przy zmianie kierunku szycia.

1 Kiedy praca maszyny została zatrzymana, 

a igła jest podniesiona, wciśnij przycisk          
(podnieś/opuść igłę).
Igła zostanie opuszczona na tkaninę.

2 Podnieś dźwignię stopki dociskowej i ułóż 
tkaninę w pożądanym kierunku szycia.

3 Opuść dźwignię stopki dociskowej i kontynuuj szycie.
* Wciśnięcie przycisku podnieś/opuść igłę ponownie uniesie igłę.
* Poprzez powtarzanie operacji szycia pojedyńczego  ściegu, możliwe jest szycie krok po kroku.
* To samo działanie można wykonać poprzez naciśnięcie regulatora obrotów.

Dźwignia stopki 
dociskowej
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Zaawansowane operacje

Szycie zygzakowe

1 Wybierz ścieg poprzez panel sterowania.
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie podświetla się.
* Więcej w dziale "Wybór ściegu" na stronie 44.

2 Ustaw szerokość ściegu i długość odstępu między ściegami.
* Więcej w sekcjach "Ustawianie szerokości ściegu" (strona 45) oraz "Ustawianie długości odstępu między 

3 Wciśnij przycisk         (podnieś/opuść igłę), by unieść igłę.

4 Umieść tkaninę pod stopką dociskową i opuść dźwignię stopki dociskowej.

5 Za pomocą rąk lekko ułóż tkaninę, następnie wciśnij przycisk         (start/stop).
Możesz także zacząć szyć poprzez naciśnięcie na regulator obrotów.
* Szczegóły na temat zmiany prędkości szycia zostały omówione w sekcji "Zmiana prędkości szycia" na stronie 47.

• Po podłączeniu regulatora obrotów, nie można uruchomić maszyny poprzez wciśniecie przycisku start/
stop. Po ukończeniu szycia, maszyna może zostać zatrzymana poprzez wciśnięcie przycisku start/stop.

 Uwaga
Przed zmianą stopki dociskowej wyłącz maszynę przy użyciu głównego przełącznika 
zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Uwaga

4 5 6 Stopka do ściegu 
zygzakowego

Odpowiedni ścieg Używana stopka

ściegami" (strona 46).

Przycisk 
OEKAKI nie 
podświetla się
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Obrzucanie
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Obrzucanie zapobiega pruciu brzegów tkaniny.

Szycie za pomocą stopki do obrzucania

1 Wybierz ścieg poprzez panel sterowania.
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie podświetla się.
* Więcej w dziale "Wybór ściegu" na stronie 44.

2 Ustaw szerokość ściegu i długość odstępu między ściegami.
* Więcej w sekcjach "Ustawianie szerokości ściegu" (strona 45) oraz "Ustawianie długości odstępu między ściegami" 
    (strona 46).

3 Wciśnij przycisk         (podnieś/opuść igłę), by unieść igłę.

4 Umieść tkaninę pod stopką dociskową i opuść dźwignię stopki dociskowej.

5 Szyj, przytrzymując krawędź tkaniny przy prowad-
niku stopki.
* Poprzez szycie tkaniny przy prowadniku stopki, ściegi mogą być 

szyte bez konieczności ciągłego sprawdzania skrajnego punktu 
wkłucia igły.

 Uwaga
W przypadku korzystania ze stopki do obrzucania, wybierz numer ściegu 4, 8, 10 lub 
13, następnie zmień szerokość ściegu na wartość równą 5,0.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować uderzeniem igły w stopkę 
dociskową, co skutkuje złamaniem igły i okaleczeniem.

 Uwaga
Po zmianie szerokości ściegu, powoli zakręć kołem napędowym,  by sprawdzić, czy 
igła nie uderza w stopkę dociskową.
Niezastosowanie się do do tych wskazówek może spowodować złamanie igły i okaleczenie.

Odpowiedni ścieg

4 8 10 13

Używana stopka

Stopka do 
obrzucania

Prowadnik

Przycisk 
OEKAKI nie 
podświetla się
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Szycie za pomocą stopki do ściegu zygzakowego

1 Wybierz ścieg poprzez panel sterowania.
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie podświetla się.
* Jeżeli zamierasz szyć na tkaninach cienkich, zmień numer ściegu na pozycję 5.
* Jeżeli zamierasz szyć na tkaninach rozciągliwych, zmień numer ściegu na pozycję 13, 15, 18, 22 lub 26.
* Więcej w dziale "Wybór ściegu" na stronie 44.

2 Ustaw szerokość ściegu i długość odstępu między ściegami.
* Więcej w sekcjach "Ustawianie szerokości ściegu" (strona 45) oraz "Ustawianie długości odstępu między 
    

3 Wciśnij przycisk         (podnieś/opuść igłę), by unieść igłę.

4 Umieść tkaninę pod stopką dociskową i opuść dźwignię stopki dociskowej.

5 Tkaninę należy umieścić tak, aby igła wystawała 
delikatnie za krawędź tkaniny przy ruchu igły w
prawo.

Odpowiedni ścieg

135 15 18 22 26

Używana stopka

Stopka do ściegu
zygzakowego

Prawy skrajny punkt wkłucia igły

ściegami" (strona 46).

Przycisk 
OEKAKI nie 
podświetla się
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Podszywanie (użycie ściegu krytego)
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Tą metodę wykorzystuje się podszywania brzegów spódnic i spodni za pomocą ściegu krytego. Dzięki temu 
szwy nie są widoczne od przodu tkaniny.

1 Wybierz ścieg poprzez panel sterowania.
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie podświetla się.
* Więcej w dziale "Wybór ściegu" na stronie 44.

2 Ustaw szerokość ściegu i długość odstępu między ściegami.
* Więcej w sekcjach "Ustawianie szerokości ściegu" (strona 45) oraz "Ustawianie długości odstępu między ściegami" 

3 Obrzuć brzeg tkaniny i złóż ją tak, jak 
pokazano.
* Zafastryguj lub zaprasuj zmarszczenie w odleg-

łości od 6 do 8 mm od brzegu.
* Aby dowiedzieć się jak zafastrygować materiał 

za pomocą maszyny, zajrzyj do sekcji "Fastry-
gowanie" (strona 84), lub zafastryguj materiał 
ręcznie.

4 Na fastrydze lub zaprasowanym pomar-
szczeniu ułóż tkaninę tak, aby do góry 
skierowana była druga strona.

5 Wciśnij przycisk         (podnieś/opuść igłę), by unieść igłę.

9 16

Odpowiedni ścieg Używana stopka

Stopka 
do ściegu 
krytego

Prawa 
strona Prawa 

strona

Lewa 
strona Lewa 

strona

Obrzucanie Fastryga lub 
zaprasowanie

6 – 8 mm

Krawędź

Lewa strona

Fałda

Obrzucanie

(strona 46).

Przycisk 
OEKAKI nie 
podświetla się
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6 Zakręć kołem napędowym w kierunku do 
siebie tak, aby igła znalazła się jak najdalej 
po lewej stronie.

7 Umieść tkaninę tak, aby igła delikatnie zaha-
czała o fałd.
* Zahacz 2-3 nitkami o fałd projektu, tak jak pokazano 

poniżej na diagramie poprawnego szycia.

8 Obniż stopkę dociskową, wyreguluj śrubę 
tak, aby fałd przylegał do prowadnika.

Podczas szycia używaj niewidocznej nici.
Przeźroczystej do jasnych i kolorowych tkanin
Ciemnej do ciemnych kolorowych tkanin

Wskazówka

Poprawnie Niepoprawnie
Malutkie szwy zostały równomiernie 
uszyte po prawej stronie tkaniny

(Po odsłonięciu)

Igła zbytnio zahacza o fałd

(Duże szwy po prawej stronie)

Igła nie zahacza o fałd

(Szwy kryte nie przechodzą przez 
tkaninę)

* Zastosuj się do kroku 6 i 8, postępuj zgodnie z instrukcją.

Igła po 
lewej stronie

Fałd 
projektu

Igła po lewej stronie

Śruba 
regulująca

Prowadnik

Fałd projektu

Prawa stronaLewa stronaLewa strona Lewa stronaPrawa strona Prawa strona
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Wszywanie zamka błyskawicznego
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Przy tej metodzie najpierw wszywana jest lewa strona zamka.

1 Na panelu sterowania wybierz ścieg nr 1 (ścieg prosty (środkowy)).
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie podświetla się.
* Więcej w dziale "Wybór ściegu" na stronie 44.

2 Ustaw długość odstępu między ściegami.
* Więcej w dziale "Ustawianie długości ściegu" na stronie 46.

 Uwaga
Podczas szycia należy uważać, aby igła nie uderzyła w ząbki zamka błyskawicznego.
W przeciwnym razie igła mogłaby złamać się i spowodować okaleczenie.

1

Używana stopka
Stopka do wszywania
zamków błyskawicznych

Odpowiedni ścieg

Przycisk 
OEKAKI nie 
podświetla się
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Wszywanie lewej strony zamka błyskawicznego

1 Wyrównaj w linii zamek błyskawiczny i tkaninę, a nas-
tępnie zafastryguj je razem.
* Aby dowiedzieć się jak zafastrygować materiał za pomocą maszyny, 

zajrzyj do sekcji "Fastrygowanie" (strona 84), lub zafastryguj materiał 
ręcznie.

2 Dopasuj sworzeń na prawej stronie stopki do zamków 
błyskawicznych do uchwytu stopki dociskowej.

3 Ułóż tkaninę w taki sposób, aby zamek błyskawiczny 
znajdował się na prawej stronie stopki dociskowej.

4 Kontynuuj obszywanie aż do momentu, gdy stopka
dociskowa zetknie się z sankami, następnie zatrzy-
maj maszynę do szycia.

5 Przekręć koło napędowe w kierunku do siebie, aby 
opuścić igłę do tkaniny. Aby opuścić igłę możesz 
również użyć przycisku         (podnieś/opuść).

Fastryga

Sworzeń na 
prawej stronie

Punkt wkłucia 
igły

Stopka do wszywania 
zamków błyskawicznych

Zamek 
błyskawiczny

Sanki
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6 Unieś stopkę dociskową.

7 Przesuń sanki za stopkę dociskową, następnie 
opuść dźwignię stopki dociskowej i zakończ szycie.

Przyszywanie prawej strony zamka błyskawicznego
Zwolnij stopkę dociskową i przestaw na sworzeń na lewej stronie.
Obszyj prawą stronę zamka błyskawicznego, wykorzystując ten 
sam schemat co w przypadku lewej strony.

Szyjąc w tym samym kierunku co po lewej stronie, unikniesz 
tworzenia się nierówności.

Wskazówka

Suwak

Sworzeń na 
lewej stronie
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Obrzucanie dziurki
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Możliwe jest obszywanie dopasowane do rozmiaru dziurki. Przy przeszywaniu tkanin cienkich czy tkanin 
typu strecz (rozciągliwych) zaleca się stosowanie usztywniacza, dzięki któremu końcowy wynik szycia będzie 
lepszej jakości.

1 Wybierz ścieg poprzez panel sterowania.
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie podświetla się.
* Więcej w dziale "Wybór ściegu" na stronie 44.
* Przed rozpoczęciem obrzucania dziurki, sprawdź szerokość ściegu oraz długość odstępu między ściegami. Możesz 

to zrobić poprzez próbne obrzucanie dziurki na kawałku niepotrzebnej tkaniny.
* Maksymalna średnica guzika nie może być wieksza niż 25,4 mm.

Dziurka będzie szyta automatycznie według kolejności, jaką przedstawia ilustracja.

2 Oznacz pozycję początkową obrzucania dziurki.

3 Wyciągnij płytkę uchwytu guzika znajdującą się 
na stopce dociskowej, następnie połóż guzik i 
dopasuj go do uchwytu.
* Rozmiar szytej dziurki zależy od rozmiaru guzika znajdującego 

się w płytce uchwytu guzika.

Używana stopka

Stopka 
do dziurek

Odpowiedni ścieg

48 49 50

1 5 3 6
10

8

92

74

Przycisk 
OEKAKI nie 
podświetla się

Linia środkowa

Ilustracja 
przedstawiająca 
ukończone 
obrzucanie

Zanaczona początkowa 
pozycja obrzucania dziurki

Płytka 
uchwytu 
guzika

Guzik
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4 Dopasuj oznaczenia znajdujące się 
na tkaninie ze stopką dociskową, 
następnie opuść dźwignie stopki 
dociskowej.

5 Opuść dźwignię obrzucania dziurek, 
tak aby znajdowała się za uchwytem 
stopki do obrzucania dziurek, tak jak 
pokazano.

6 Lekko przytrzymaj górną część nici, 
następnie zaczniij szyć.
* Szycie rozpoczniesz poprzez naciśnięcie przycisku 

start/stop, lub poprzez naciśnięcie regulatora obrotów.
* Po ukończeniu szycia, maszyna automatycznie uszyje 

szwy wzmacniające, potem zatrzyma się.

7 Korzystając z nożyka do dziurek, przetnij środek, 
ostrożnie jednak by nie poprzecinać ściegów.
* Wbicie szpilki bezpośrednio przed rygielkami, pomoże uniknąć 

przecięcia rygielka przez nożyk do dziurek.

 Uwaga
Podczas wycinania dziurek za pomocą nozyka do dziurek, nie można umieszczać 
palców naprzeciwko nożyka.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie dłoni.

Oznaczenia

Uchwyt

Pozycja początkowa 
obrzucania dziurki

Linia pozycji środkowej
Przełóż nić pod 
stopką dociskową.

Dźwignia 
obrzucania 
dziurek

Dźwignia 
obrzucania 
dziurek
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Skracanie tkaniny typu jeans
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Do szycia na tkaninach różnej grubości, szczególnie podczas obrębiania tkaniny typu jeans, używaj stopki 
pływającej.

1 Na panelu sterowania wybierz ścieg nr 1 (ścieg prosty (środkowy)).
* Upewnij się, że przycisk OEKAKI (swobodne haftowanie) nie podświetla się.
* Więcej w dziale "Wybór ściegu" na stronie 44.

2 Zwiększ długość odstępu między ściegami z wartości "3,0" na "4,0" (wartość zalecana).
* Więcej w sekcji  "Ustawianie długości odstępu między ściegami" (strona 46).

Maksymalna grubość Jeansu w trybie szycia ściegów użytkowych 
Do 12 warstw miękkiego Jeansu (340 g)
Do 9 warstw miękkiego Jeansu (400 g) 
Do 9 warstw twardego Jeansu (340 g)

 Notatka
• Przed rozpoczęciem szycia umieść materiał pod stopką dociskową.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia stopki dociskowej.

3 Wciśnij przycisk        (podnieś/opuść igłę), by unieść igłę.

 Uwaga
Grubość warstw nie może przekraczać 8 mm. Nie wpychaj warstw tkaniny pod stopkę 
dociskową. 
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

 Uwaga
Używaj tej stopki dociskowej tylko po wybraniu ściegu nr 1 (ścieg kryty (środkowy)).
W innym przypadku igła może uderzyć w stopkę dociskową, co może spowodować 
wypadek.

Wskazówka

Odpowiedni ścieg

1

Używana stopka

Stopka 
pływająca

Używana igła

Nr 18/110

Przycisk OEKAKI 
świeci się
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4 Złóż jeansy, następnie zwiń nogawki w nowy 
rąbek, prawą stroną do prawej strony.

5 Odmierz 4 cm w górę od rąbka i narysuj linię 
markerem.

6 Przekręć jeansy na lewą stronę, następnie 
przytnij nogawki wzdłuż czterocentymetrowej 
linii.

7 Zawiń 2 cm tkaniny i zaprasuj linię zgięcia, 
następnie zawiń kolejne 2 cm tkaniny i zaprasuj 
w miejscu zgięcia.

Jeżeli szew wewnątrz nogawki jest zbyt duży, odetnij jego część 
przy pierwszym dwucentymetrowym zawinięciu materiału.

Wskazówka

Rąbek

Poprawna 
strona

Niepoprawna strona

Poprawna 
strona

4 cm

Niepoprawna 
strona

2 cm

Linia pierwszej 
fałdy

Linia drugiej 
fałdy

2 cm

Niepoprawna 
      strona
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8 Podczas zaprasowywania tkaniny, zalecamy użyć 
żelazka ze spryskiwaczem.

Jeżeli boczne szwy okażą się zbyt masywne, spłaszcz je na 
przykład za pomocą drewnianego młotka, co ułatwi szycie.

9 Wyjmij wyciągany stolik (pudełko na akcesoria), 
następnie ułoż rąbek jeansów na wolnym ramieniu, 
tak jak pokazano na ilustracji.

10 Obszywaj rąbek jeansów, zaczynając szycie około 
2 cm naprzeciwko wewnętrznego szwu nogawki 
(tak jak pokazano na ilustracji).
Zabezpiecz początek i koniec szwu poprzez uszycie 
kilku szwów wstecznych.

Wskazówka

 Uwaga
Nie należy szyć wstecznie po elementach szwów.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować złamanie igły i okaleczenie.

Niepoprawna 
strona Poprawna 

strona

Wyciągany stolik
Wolne ramie

2 cm

Rozpoczynanie 
szycia

Elementy szwu
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Elementy OEKAKI (swobodne haftowanie)
O = oficjalny tytuł, E = zdjęcie, KAKI = rysować
Nazwa OEKAKI pochodzi od japońskiego słowa "rysować". Chcieliśmy, aby maszyna do szycia, zaprojek-
towana przez nas, pomogła Ci w stworzeniu wyjatkowych, unikalnych i osobliwych projektów i jednocześnie 
dostarczała dobrą zabawę.

Dzięki temu, że ząbki w trybie OEKAKI (swobodne haftowanie) są obniżone, można łatwo przesuwać 
materiał.

W trybie OEKAKI (swobodne haftowanie), szerokość ściegu można dostosowywać za pomocą inten-
sywności naciskania regulatora obrotów.

* Poprzez lekkie naciśnięcie regulatora obrotów wybierz waską szerokość ściegu, kolejne naciśnięcia regulatora 
obrotów zwiększą szerokość ściegu. Poprzez lekkie zmniejszenie intensywności naciskania regulatora obrotów, 
zmiejszysz szerokość ściegu.

• Po podłączeniu regulatora obrotów, nie można uruchomić maszyny poprzez naciśniecie przycisku start/
stop. Po ukończeniu szycia, maszyna może zostać zatrzymana poprzez naciśnięcie przycisku start/stop.

• W trybie OEKAKI (swobodne haftowanie), prędkości szycia ściegu nie można dostosowywać za pomocą 
regulatora obrotów, tak jak w szyciu ściegów użytkowych. Więcej informacji na temat zmiany prędkosci 
szycia znajduje się na stronie 47.

• W trybie OEKAKI nie można używać przycisku szycia wstecznego.

8 Podstawy OEKAKI (swobodne haftowanie)

Uwaga

Szwy

Szerokość 
ściegu

Operowanie 
regulatorem 
obrotów

WąskiWąski Szeroki
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Zależności między igłą, nicią i tkaniną oraz 
regulacją naprężenia nici w trybie OEKAKI
Jakość wykończenia szycia zwiększa się, gdy zmieniamy igłę i nić, dopasowując je do typu tkaniny.
Postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi poniżej.

• Przy zakupie igieł dodatkowych upewnij się, że są one przeznaczone dla maszyn do szycia domowego 
użytku.

• Do nici górnej i dolnej używaj tego samego rodzaju nici.
• Im większy jest numer igły, tym grubsza jest igła. Im wyższy jest numer nici, tym cieńsza jest nić.
• Może się okazać, że naprężenie górnej nici trzeba dostosować do kombinacji tkaniny, nici i igły.

(Informacje na stronie 88.)

<Wybieranie igły odpowiedniej dla danej tkaniny>
Przełóż nić przez ucho igły, następnie złap za oba końce nici, tak aby nić 
zwisała luźno, a igła mogła przesuwać się wzdłuż nici, tak jak pokazano 
na ilustracji.
Jeżeli igła nie zahacza o nić, oznacza to, że igła i nić stanowią dobre połą-
czenie.
Połączenie zbyt grubej igły (zbyt ciężkiej) ze zbyt cienkimi nićmi będzie 
skutkować słabą jakością szycia, w tym wypadku należy zmienić igłę na 
igłę możliwie najmniejszego numeru, tak aby igła swobodnie poruszała 
się po nici.
Jeżeli igła często zahacza o nić lub nie porusza się swobodnie po luźnej 
nici, to maszyna nie będzie szyła dobrej jakości ściegów. W tym przypadku 
wybierz igłę z innym numerem lub zmień rodzaj nici.

Tkaniny cienkie Tkaniny normalne

Za
le

żn
oś

ci
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ię
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y 
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łą
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ią

 i 
tk
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Igła

Nr 14/90Nr 11/75

W trybie OEKAKI nie można używać igły o numerze 18/110 lub igły z okrągłą końcówką.
Odwołaj się do sekcji "Wybieranie igły odpowiedniej dla danej tkaniny" i dobierz odpowied-
nią igłę.

Nić

Tkanina

Pamiętaj, aby dołączyć usztywniacz do średniej grubości tkanin.
Upewnij się, że usztywniacz pasuje do tkaniny. Przed rozpoczęciem szycia w trybie 
OEKAKI (swobodne haftowanie), uszyj kilka próbnych wzorów.

Za
le

żn
oś

ć
na

pr
ęż

en
ia

 n
ic

i

Pokrętło
naprężenia
górnej nici

Za pomocą poktętła naprężenia górnej nici, ustaw naprężenie górnej nici w przedziale od 
"-1" do "-3" i upewnij się, że dolna nić nie jest widoczna z górnej strony tkaniny.

-1 – -3

Wskazówka

-2
-1

-3

Nić

Igła
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OEKAKI (swobodne haftowanie) - przygotowanie

1 Zmień stopkę dociskową na stopkę do 
haftowania.
Usuń stopkę dociskową i uchwyt stopki dociskowej.
Ustaw sworzeń stopki do haftowania nad śrubą 
dociskową igły i dopasuj zacisk znajdujący się na 
lewej dolnej stronie stopki do haftowania ze śrubą 
dociskową uchwytu stopki dociskowej.

2 Zabezpiecz stopkę do haftowania.
Podczas trzymania stopki do haftowania za pomocą 
prawej ręki, dokręć śrubę dociskową uchwytu stopki 
dociskowej za pomocą wkrętaka do śrub płytki ście-
gowej.

9 Szycie (swobodne haftowanie)

 Uwaga
Przed zmianą stopki dociskowej wyłącz maszynę przy użyciu głównego przełącznika 
zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

 Uwaga
Dokręć mocno śrubę za pomocą wkrętaka i upewnij się, że igła nie uderza w stopkę 
dociskową.
Niedokręcona śruba sprawi, że igła uderzy w stopkę dociskową i złamie się lub wygnie, co 
może spowodować okaleczenie.

Zacisk

Sworzeń
Śruba płytki 
dociskowej

Śruba dociskowa 
uchwytu stopki dociskowej

Stopka do 
haftowania

Śruba dociskowa 
uchwytu stopki 
dociskowej
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3 Obniż ząbki.
Podnieś dźwignię stopki dociskowej i przesuń dźwignię 
posuwu znajdującą się na tyle maszyny do          (w lewo 
patrząc od tyłu), by obniżyć ząbki.
* Jeżeli nie możesz przesunąć dźwigni posuwu, obniż igłę i 

spróbuj ponownie.

4 Podłącz regulator obrotów.
Regulator obrotów dostosowuje szerokość ściegu w trybie OEKAKI (swobodne haftowanie).
* W trybie OEKAKI, maszyna do szycia nie zadziała, jeżeli nie zostanie do niej podłączony regulator obrotów. 

Jeżeli przycisk start/stop zostanie wciśnięty, to zamiast uruchomienia maszyny, na wyświetlaczu LED pojawi się kod 
błędu "F9".

<Notatki dotyczące szerokości ściegu>
Poprzez lekkie naciśnięcie regulatora obrotów wybierz waską szerokość ściegu, kolejne naciśnięcia regulatora 
obrotów zwiększą szerokość ściegu. Poprzez lekkie zmniejszenie intensywności naciskania regulatora obrotów, 
zmiejszysz szerokość ściegu.

 Uwaga
Przed podłączeniem regulatora obrotów wyłącz maszynę przy użyciu głównego 
przełącznika zasilania.
W przeciwnym wypadku możesz ulec wypadkowi.

Wskazówka

Dźwignia posuwu

W góre

Dźwignia posuwu 
(widziana z 
persperktywy tyłu 
maszyny)

Szerokość 
ściegu

Operowanie 
regulatorem 
obrotów

WąskiWąski Szeroki

W dół
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5 Zmiania trybu na OEKAKI.
Włącz maszynę do szycia, następnie zmień tryb na 
OEKAKI (swobodne haftowanie) poprzez wciśnięcie 

przycisku           (swobodne haftowanie), tak aby 

zaświecił się na zielono.
* Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę trybu 

na tryb szycia ściegów użytkowych.

6 Za pomocą panelu sterowania wybierz numer ściegu A1 lub A2.
Wciśnij przycisk             dopóki nie zapali się dioda LED, następnie wciśnij przycisk                 (wybór) 
i wybierz numer ściegu A1 lub A2.
* Numer wybranego ściegu wyświetli się na wyświetlaczu LED.

<Ściegi, które mogą zostać użyte>

* Podczas szycia ściegów zygzakowych z lewym skrajnym punktem wkłucia igły, szerokość ściegu zmienia się 
wraz z punktem odniesienia.

* Podczas szycia ściegu zygzakowego ze środkowym skrajnym punktem wkłucia igły, szerokość ściegu zmienia 
się wraz z punktem odniesienia.

7 Umieść tkaninę pod stopką dociskową i opuść 
dźwignię stopki dociskowej.

Nr Aplikacja Stopka dociskowa

A1
Stopka do ściegu zygzakowego 
z lewym skrajnym punktem 
wkłucia igły

Stopka do haftowania

A2
Stopka do ściegu zygzakowego 
ze środkowym skrajnym 
punktem wkłucia igły

Przycisk 
OEKAKI

Dźwignia 
stopki 
dociskowej
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8 Delikatnie przytrzymaj tkaninę rękoma, pokieruj 
nią i zacznij szyć.
* Aby rozpocząć szycie, lekko naciśnij regulator obrotów.
* Aby zakończyć szycie, zdejmij nogę z regulatora.

W trybie OEKAKI, tkaniną można poruszać tkaniną nawet przy 
opuszczonej stopce dociskowej.

* Aby zmienić prędkość szycia, wciśnij przycisk         (opcje) i przytrzymaj go dopóki dioda LED              
(prędkość szycia) się nie zapali, następnie zmień ustawienie.

* Za pomooą regulatora obrotów można dostosować szerokość ściegu, można także zmienić wartość 

maksymalną szerokości ściegu. Aby zmienić wartość maksymalną, wciśnij przycisk         (opcje) i 

zaczekaj aż zapali się dioda LED             (szerokość ściegu), następnie zmień ustawienie.

Wskazówka

 Uwaga
Nie wolno dotykać ruchomych części, takich 
jak igła.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może 
spowodować okaleczenie.

 Uwaga
W trybie OEKAKI, dostosuj tempo przesuwania tkaniny do prędkości szycia.
Przesuwanie tkaniny w tempie szybszym niż prędkość maszyny może spowodować 
złamanie igły i okaleczenie.

Nie szarp nadmiernie tkaniny.
W przeciwnym razie może dojść do złamania igły i okaleczenia.

Nie dotykaj górnej 
części stopki dociskowej.
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Ćwiczenie swobodnego haftowania
Do ćwiczeń swobodnego haftowania użyj zestawu startowego.

Przygotowania
Wprasuj usztywniacz  w tkaninę uprzednio przekręconą na 
lewą stronę.

KROK 1 (praktyka swobodnego haftowania)
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Za pomocą ściegu prostego.

1 Lekko naciśnij na regulator obrotów i rozpocznij 
szycie.
* Zbyt mocne naciśnięcie regulatora obrotów spowoduje, że 

szyty ścieg będzie miał kształt zygzaku.

Jeżeli trudno jest Ci dostosować regulator obrotów, ustaw 
wartość szerokości ściegu na "0". Igła będzie poruszać się 
do przodu i do tyłu, co ułatwi szycie ściegów prostych.

2 Za pomoca rąk poruszaj tkaniną, tak aby igła poruszała się wzdłuż zarysu rysunku.

3 Szyj poprzez przesuwanie tkaniny we wszystkie kierunki (do przodu, do tyłu, na boki).

Podczas wyszywania koła za pomocą ściegu prostego, poruszaj tkaniną w ruchu kołowym.

Wskazówka

Wskazówka

Tkanina / 
warstwa górna 
(zła strona)

Usztywniacz

Klejąca strona
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KROK 2 (Praktyka wyszywania kształtów)
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Za pomocą ściegu prostego spróbuj wyhaftować prosty kształt.

1 Zacznij od wyszywania zarysu rysunku.

2 Poprowadź tkaninę za pomoca rąk.

3 Prowadź tkaninę w kierunkach, które pokazują strzałki.

* Aby uzyskać pomoc w ćwiczeniu szycia w trybie OEKAKI (swobodne haftowanie), obejrzyj filmy na stronie 
producenta.
http://www.toyotaoekakisewing.com
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KROK 3 (dostosowywanie szerokości ściegu)
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Dzięki kilkukrotnej praktyce, nauczysz się dostosowywania szerokości ściegu przy pomocy regulatora 
obrotów i odpowiedniego poruszania tkaniną.

1 Za pomocą panelu sterowania wybierz numer ściegu A1 lub A2.

2 Podczas wolnego przesuwania tkaniny, delikatnie połóż stopę na regulatorze obrotów.

3 Powoli naciskaj na regulator obrotów i zwiększ 
szerokość ściegu, tak aby dostosować jego 
szerokość do konturu rysunku.

4 Po całkowitym naciśnięciu regulatora obrotów, powoli zmniejszaj intensywność 
naciskania by zmienić szerokość ściegu. 

5 Powtórz krok 3 i 4.
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Notatki dotyczące szerokości ściegu

Obsługa regulatora obrotów
Poprzez lekkie naciśnięcie regulatora obrotów wybierz waską szerokość ściegu, kolejne naciśnięcia 
regulatora obrotów zwiększą szerokość ściegu. Poprzez lekkie zmniejszenie intensywności naciskania 
regulatora obrotów, zmiejszysz szerokość ściegu.

Przesuwanie tkaniny
Poprzez szybkie przesuwanie tkaniną, stworzysz chropowate wykończenie, a poprzez wolne przesuwanie 
tkaniną, stworzysz gładkie wykończenie.

Wolne przesuwanie tkaninySzybkie przesuwanie tkaniny

Szerokość 
ściegu

Operowanie 
regulatorem 
obrotów

WąskiWąski Szeroki
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KROK 4 (praktyka wyszywania znaków)
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Spróbuj wyszyć literę za pomocą ściegów 
zygzakowych.

1 Wyszywanie rozpocznij od środka kręgu, 
poszerzaj go, następnie wróć z powrotem 
na środek kręgu.

2 Naciskaj lekko na regulator obrotów i po-
woli przesuwaj tkaninę wzdłuż konturu.

3 Poprzez mocniejsze naciśnięcie na regula-
tor obrotów, zwiększ szerokość ściegu.

4 Powoli zdejmij stopę z regulatora obrotów.

5 Podczas lekkiego naciskania na regulator 
obrotów, przesuń tkaninę w kierunku po-
ziomym.

* Aby uzyskać pomoc w ćwiczeniu szycia w trybie OEKAKI (swobodne haftowanie), obejrzyj filmy na stronie 
producenta.
http://www.toyotaoekakisewing.com
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Fastrygowanie
Aby obejrzeć samouczek, odwiedź http://www.toyotaoekakisewing.com

Fastrygowanie (tymczasowe szwy) za pomocą maszyny do szycia sprawia, że nałożone na siebie warstwy 
materiału zostają równo zszyte.

1 Postępuj zgodnie z krokami od 1 do 5 znajdującymi się w sekcji "Szycie (swobodne 
haftowanie)" (strona 74).

2 Na panelu sterowania wybierz ścieg nr A3.

Wciśnij przycisk             dopóki nie zapali się dioda LED, 

następnie wciśnij przycisk                (wybór) i wybierz 
numer ściegu A3.
* Numer ściegu wyświetli się na wyświetlaczu LED.

<Ściegi, które mogą zostać użyte>

3 Ustaw naprężenie górnej nici.
Ustaw naprężenie górnej nici na wartość "-1".

4 Umieść tkaninę pod stopką dociskową 
i opuść dźwignię stopki dociskowej.

5 Za pomocą rąk lekko ułóż tkaninę i naciśnij regulator obrotów.
* Po wybraniu ściegu nr 3 i naciśnięciu regulatora obrotów, zostanie uszyty tylko jeden szew. Maszyna uszyje 

tylko jeden szew, nawet jeśli regulator obrotów zostanie naciśnięty z największą intensywnością.

Nr Aplikacja Stopka dociskowa

A3

Stopka do haftowania

Dźwignia 
stopki 
dociskowej

Fastrygowanie 
(lewa pozycja igły)
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6 Przesuń tkaninę 1 lub 2 cm w kierunku, w którym 
tkanina będzie fastrygowana.

7 Aby zafastrygować materiał, powtórz kroki 5 i 6.

8 Przełącz maszynę na tryb szycia ściegów użytko-
wych, uszyj niezbę dne szwy, po ukonczeniu wyjmij 
nitkę fastrygi.

Fastryga

1 – 2 cm

Krawędź
Zaplanowana 
linia szycia
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Przeszywanie grubych lub cienkich tkanin
Przeszywanie grubych tkanin
Podczas przeszywania grubej tkaniny może się zdarzyć, że stopka 
dociskowa się odchyli i niemożliwy stanie się przesuw.
Pod stopkę dociskową umieść tkaninę lub gruby papier tej samej 
grubości co ta tkanina, którą chcesz przeszyć. Ten sposób znacznie 
ułatwia szycie.

Przeszywanie cienkich tkanin
Przy przeszywaniu tkaniny cienkiej zdarza się czasem, że tkanina 
marszczy się lub nie jest prawidłowo podawana.
Można ułatwić sobie szycie, podkładając pod tkaninę bibułkę.
* Po ukończeniu szycia ostrożnie usuń bubułę.

Szycie rękawów i nogawek 
1 Wyjmij wyciągany stolik w kierunku wskaza-

nym przez strzałkę.

2 Szycie rękawów i nogawek odbywa się w 
sposób pokazany na rysunku, przez nakła-
danie rękawa lub nogawki na wolne ramię.

10 Specjalne wskazówki dotyczące szycia

Tkanina lub 
cienki papier

Cienki 
papier

Wyciągany stolik
Wolne ramie

Obszywany 
materiał



87

EN

Przeszywanie skóry lub vinylu
Szycie przy użyciu stopki plastikowej
Ten rodzaj stopki dociskowej używany jest do szycia na tkaninach 
ciężkich do podawania, takich jak skóra lub vinyl, by poprawić posuw.

Szycie ściegów rozstawionych w równej 
odległości

Szycie przy pomocy prowadnika do pikowania
Prowadnik do pikowania sprawdza się podczas szycia ściegów 
rozstawionych w róznej odległości, tak jak przy pikowaniu.

1 Włóż prowadnik do pikowania w otwór znaj-
dujący się w stopce.
* Dopasuj prowadnik do prawidłowej pozycji poprzez 

poruszanie nim na boki.

2 Za pomocą markera naszkicuj pierwszą linię 
i szyj wzdłuż niej. Podczas szycia po drugiej 
linii, szyj z prowadnikiem podążającym wzdłuż 
pierwszej linii.
* Odstęp między liniami ściegu można dostosować poprzez 

przesunięcie prowadnika w kierunku pokazywanym przez 
strzałkę.

 Uwaga
Przed umieszczeniem prowadnika do pikowania, wyłącz maszynę za pomocą 
głównego przełącznika zasilania.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Stopka plastikowa

Prowadnik 
do pikowania

Otwór w stopce 
dociskowej
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Regulacja naprężenia nici
Metoda regulacji naprężenia górnej nici.

Jeżeli naprężenie nie ulegnie zmianie nawet po regulacji naprężenia górnej nici, ponownie nawlecz górną i 
dolną nić.
Podczas używania nici do szycia na dużych skrętach, zmiana naprężenia górnej nici (na -3 lub -2) sprawi, 
że podczas szycia nie zostanie pominięty żaden szew.

Górna nić jest naprężona. Górna nić jest luźna.

Zmniejsz naprężenie górnej nici.

Wskazówka

Zwiększ naprężenie górnej nici.
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Kiedy tkaniny nie da się usunąć z maszyny do szycia
W przypadku, gdy nie da się usunąć tkaniny z maszyny do szycia, możliwe jest że pod płytką ściegową doszło 
do zaplątania nici. W takiej sytuacji nie należy szarpać tkaniną. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.

1 Podnieś stopkę dociskową i igłę.

• W przypadku, gdy igła znajduje się w tkaninie, 
należy przekręcić kołem napędowym do tyłu, 
tak aby usunąć igłę z tkaniny, następnie należy 
odciąć nić jak najbliżej igły.

2 Wyjmij pokrywę kasety bębenka.

3 Odetnij zaplątaną nić.
* Po usunięciu tkaniny:

Udaj się na stronę 98 do sekcji "Konserwacja ząbków 
i chwytacza".

* Jeżeli nadal nie da się usunąć tkaniny:

Wróć do kroku 4.

 Uwaga
Aby zachować bezpieczeństwo, za pomocą głównego przełącznika zasilania wyłącz 
maszynę do szycia, następnie wyjmij wtyczkę zasilania z prądu.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować wypadek.

Uwaga

Koło napędowe

Pokrywa kasety 
bębenka
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4 Użyj dołączonego wkrętaka do śrub 
płytki ściegowej do wykręcenia dwóch 
śrub płytki ścigowej.

5 Unieś nieco płytkę ściegową, odetnij 
zaplątaną nić, następnie wyjmij płytkę 
ściegową.

6 Wyjmij kasetę bębenka, następnie usuń nić wokół chwytacza i ząbków.
* Więcej informacji w sekcji "Konserwacja ząbków i chwytacza" na stronie 98.
* Jeżeli nadal nie da się usunąć tkaniny, skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym.

 Uwaga
Wszystkie czynności wykonuj z należytą ostrożnością, tak aby uniknąć ucięcia palców.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować okaleczenie.

Płytka 
ściegowa

Wkrętak do śrub płytki ściegowej

Śruby płytki ściegowej

Płytka 
ściegowa
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Kiedy maszyna nie działa poprawnie
Co się stało?
Zanim skontaktujesz się z serwisem, sprawdź poniżej zamieszczone informacje.

11 Usuwanie usterek

StronaŚrodki zaradczePrzyczynaUsterka

Maszyna nie 
działa

Wtyczka jest wyciągnięta.

Wyłącznik główny został przestawiony w 
pozycję wyłączoną.

Włącz maszynę do szycia.

89 ,09Oczyść rowki.Nić zaplątała się w rowkach.

W rowku znajduje się złamana igła.

Trzpień obrotowy został przesunięty w 
prawo.

Popchnij trzpień obrotowy w lewo. 31

Stopka dociskowa jest uniesiona.

Przycisk start/stop został wciśnięty po 
podłączeniu regulatora obrotów.

Odłącz regulator obrotów, lub zacznij 
szyć przy użycia regulatora obrotów.

18

Maszyna 
pracuje bardzo 
hałaśliwie i 
bardzo wolno

W chwytaczu lub ząbkach znajduje się 
kurz lub rozdrobniony materiał.

Oczyść chwytacz lub ząbki z kurzu i 
rozdrobnionego materiału.

Nie da się 
nawlec igły

Igła nie znajduje się w poprawnej 
pozycji.

Wciśnij przycisk podnieś igłę/opuść 
igłę by unieść igłe.

16

Chwytacz nawlekacza igły nie 
przechodzi przez ucho igły.

Wciśnij przycisk podnieś igłę/opuść 
igłę by unieść igłe.

16, 38

Igła została niepoprawnie zainstalowana.

32Zmień igłę.Igła jest wygięta.

Igła łamie się

Śruba dociskowa igły jest za słabo 
dokręcona.

Igła jest za cienka do tego typu tkaniny.

Naprężenie górnej nici jest zbyt duże lub 
zbyt małe.

Dostosuj naprężenie górnej nici.

Kaseta bębenka znajduje się w 
nieprawidłowym położeniu.

Prawidłowo zainstaluj kasetę bębenka.

Stopka dociskowa nie nadaje się do 
szycia danego rodzaju ściegu.

Wybierz stopkę odpowiednią do 
rodzaju ściegu.

48

22

22Prawidłowo podłącz wtyczkę zasilacza.

26Opuść stopkę dociskową.

98

24Zainstaluj igłe w poprawny sposób.

24Igła została niepoprawnie zainstalowana. Zainstaluj igłe w poprawny sposób.

24Mocno dokręć śrubę.

52, 73Stosuj igły o rozmiarze odpowiednim 
do szytej tkaniny.

88

100
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Górna nić 
rwie się

Górna i dolna nić nie zostały poprawnie 
nawleczone.

Nawlecz poprawnie górną i dolną nić. 32, 34

Nić zaplątała się w kasecie bębenka lub 
w rowkach.

Usuń resztki materiału z ząbków i 
rowków.

98

Nić jest zbyt cienka w stosunku do igły. Użyj igły odpowiedniej do grubości igły. 52

Naprężenie górnej nici jest zbyt duże lub 
zbyt małe.

Dostosuj naprężenie górnej nici.

32Zmień igłę.Igła jest wygięta.

Koniec igły jest stępiony/zniszczony.

Igła została niepoprawnie zainstalowana.

—

Zainstaluj igłe w poprawny sposób.

Nić jest zbyt stara.

Dolna nić 
rwie się

Dolna nić została niepoprawnie 
nawleczona.

Szwy nie 
zostały uszyte / 
Igła bez nici 
dziurawi tkaninę

Górna nić została nawleczona od tyłu 
igły do przodu.

Nawlecz górną nić zaczynając od 
przodu igły, lub użyj nawlekacza.

37, 38

Maszyna szyje nicią o silnym skręcie. Zmień nić, lub zmień naprężenie górnej 
nici na wartość między -3 do -2.

52

Nić jest zbyt cienka w stosunku do igły. Użyj igły odpowiedniej do grubości igły. 52

Uszyto słabej 
jakości szwy

Szycie szwów wstecznych nie jest 
używane.

Napręzenie górnej nici jest niepoprawne.

Dolna nić nie 
porusza się

32Zmień igłę.Igła jest wygięta.

Igła została niepoprawnie zainstalowana.

Tkanina nie 
przesuwa się

Użyj dźwigni posuwu do podniesienia 
ząbków.

75

W ząbkach znajdują się resztki 
materiału.

Wyjmij resztki materiału z ząbków i 
rowków.

98

Szerokość ściegu została ustawiona do 
wartości równej "0".

Dostosuj szerokość ściegu do 
odpowiedniej wartości.

46

Maszyna szyje na syntetycznej skórze 
lub vinylu.

Nie można 
zmienić 
prędkości szycia

Próbujesz zmienić prędkość w trybie 
OEKAKI (swobodne haftowanie) za 
pomocą regulatora obrotów.

Aby zmienić prędkość szycia w trybie 
OEKAKI, użyj przycisków panelu 
sterowania.

47

StronaŚrodki zaradczePrzyczynaUsterka

88

24

Użyj nowej nici.

32Nawlecz poprawnie dolną nić.

55Szyj szwy wsteczne.

Dostosuj naprężenie górnej nici. 88

24Zainstaluj igłe w poprawny sposób.

Ząbki znajdują się zbyt nisko.

7Użyj stopki teflonowej.
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Maszyna omija 
szwy

Igła nie została zainstalowana w 
poprawny sposób.

42 ,32Zmień igłę.Igła jest wygięta.

Igła i nić zostały źle dobrane do tkaniny. Dobierz odpowiedni rodzaj igły i nici 
do tkaniny.

52, 73

Górna nić nie została nawleczona w 
poprawny sposób.

Nawlecz górną nić w poprawny sposób.

87Przymocuj usztywniacz.Usztywniacz nie jest używany w trybie 
OEKAKI.

Tkanina 
marszczy się, 
zwija

Napręzenie górnej nici jest zbyt mocne.

Górna i dolna nić nie zostały poprawnie 
nawleczone.

Nawlecz górną i dolną nić w poprawny 
sposób.

32, 34

Igła jest zbyt cienka w stosunku do 
tkaniny.

Igła jest zdarta lub wygięta.

Maszyna szyje po stretchu.

Wybierz odpowiedni rodzaj ściegu z 
posuwem odpowiednim dla tkanin 
rozciągliwych.

48

Usztywniacz nie jest używany w trybie 
OEKAKI.

Przymocuj usztywniacz, szczególnie 
do tkanin cienkich lub rozciągliwych, 
tkanin o szorstkim splocie, lub tkanin 
kurczących się.

78

Zbyt duża ilość 
dolnej nici 
znajduje się po 
prawej stronie 
tkaniny

Dolna nić nie została poprawnie 
nawleczona.

Naprężenie górnej nici jest zbyt duże.

Bębenek nie został poprawnie włożony 
do kasety bębenka.

Włóż bębenek do kasety bębenka w 
poprawny sposób.

32

Maszyna nie używa specjalnie 
zaprojektowanego bębenka.

Użyj specjalnie zaprojektowanego 
bębenka.

Maszyna używa metalowego bębenka.

Zbyt duża ilość 
górnej nici 
znajduje się na 
niepoprawnej 
stronie tkaniny

Górna i dolna nić nie zostały poprawnie 
nawleczone.

Nawlecz górną i dolną nić w poprawny 
sposób.

32, 34

Naprężenie górnej nici jest zbyt luźne. Dostosuj naprężenie górnej nici.

Górna nić nie została nawleczona w 
poprawny sposób (nie została 
przewleczona przez prowadnik nici).

Nawlecz górną nić w poprawny sposób.

Nić zaplątała 
się pod tkaniną

Nić wystaje spod dźwigni podnoszenia 
stopki.

Unieś stopkę dociskową, następnie 
nawlecz części maszyny w poprawny 
sposób.

34

Górna nić została nawleczona w 
niepoprawny sposób.

Dolna nić wystaje z rowka kasety 
bębenka.

Nawlecz dolną nić w poprawny sposób.

StronaŚrodki zaradczePrzyczynaUsterka

24Zainstaluj igłe w poprawny sposób.

34

88Dostosuj naprężenie górnej nici.

52, 73Użyj igły odpowiedniej do grubości 
tkaniny.

24Zmień igłę.

—Użyj igły z okrągłą końcówką.

32Nawlecz dolną nić w poprawny sposób.

88Dostosuj naprężenie górnej nici.

7

88

34

32
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Jeśli powyższe środki zaradcze nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym w sposób opisany 
w gwarancji.

Przed skontaktowaniem się z serwisem naprawczym, zanotuj sobie wcześniej NUMER MODELU i SERIĘ 
maszyny, znajdujące się z tyłu maszyny.

Nie można 
zmienić 
szerokości 
ściegu w trybie 
OEKAKI

Regulator obrotów nie został podłączony 
do maszyny.

Przycisk OEKAKI (swobodne 
haftowanie) nie świeci się.

Wciśnij przycisk OEKAKI, tak aby 
zaświecił się.

76

Wybrano ścieg o numerze A3 w trybie 
OEKAKI.

Wybierz ścieg A1 lub A2.
(A3 to numer ściegu fastrygi.)

76

Na panelu operacyjnym, szerokość 
ściegu została ustawiona do wartości "0" 
lub mniejszej.

Zwiększ ustawieie szerokości ściegu, 
lub wybierz odpowiednie ustawienia.

77, 78

StronaŚrodki zaradczePrzyczynaUsterka

18Podłącz regulator obrotów.
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Gdy pojawi się kod błędu

Po wykonaniu niepoprawnej operacji, na wyświetlaczu LED pojawił się kod błędu od F1 do F9. 
Spróbuj ponownie wykonać poprawną procedurę.

Wyświetlacz LED Przyczyna Środki zaradcze

F1

Po wyświetleniu tego błedu, maszyna do 
szycia zatrzymuje się w momencie 
przeciążenia silnika, na przykład podczas 
szycia na zbyt grubej tkaninie.

Wymień tkaninę na cieńszą.

F2

Błąd pojawia się na wyświetlaczu po 
uruchomieniu maszyny za pomocą 
przycisku start/stop lub regulatora obrotów, 
a stopka dociskowa jest uniesiona.

Opuść stopkę dociskową.

F3

Błąd pojawia się na wyświetlaczu w mo-
mencie, gdy dźwignia obrzucania dziurek 
nie została opuszczona do poziomu stopki 
do obrzucania, nawet jeśli wybrano ścieg 
obrzucania.

Opuść dźwignię obrzucania dziurek do 
poziomu stopki do obrzucania.

F4

Błąd pojawia się po wybraniu innego 
rodzaju sciegu, niż ścieg obrzucania, 
dźwignia obrzucania dziurek została 
opuszczona, stopka do obrzucania nie 
została zamontowana.

Zmień stopkę dociskową na stopkę 
odpowiednią do wybranego rodzaju ściegu, 
następnie podnieś dźwignię obrzucania 
dziurek.

F5

Błąd pojawia się po zatrzymaniu się 
maszyny do szycia, kiedy regulator 
obrotów został podłączony do gniazda w 
momencie pracy maszyny.

Zatrzymaj maszynę, następnie podłącz 
regulator obrotów.

F6

Błąd pojawia się po nagłym zatrzymaniu 
się maszyny, a złącze regulatora obrotów 
jest odłączone od gniazda podczas pracy 
maszyny.

Po zatrzymaniu się maszyny, odłącz 
złącze regulatora obrotów.

F7

Błąd pojawia się, gdy maszyna do szycia 
nagle zatrzymuje się, trzpień obrotowy 
nawijania nici przesunął się na prawo 
podczas pracy maszyny.

Przesuń trzpień obrotowy nawijania nici na 
pozycję gotowości (lewa strona).

F8

Błąd pojawia się, gdy maszyna do szycia 
nagle zatrzymuje się, trzpień obrotowy 
nawijania nici przesunął się na lewo 
podczas nawijania bębenka.

Po zatrzymaniu się maszyny do szycia, 
porusz trzpień obrotowy nawijania nici.
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* Powyższy kod zniknie po 2 lub 3 sekundach, jednakże użytkownik pownien podjąć odpowiednie środki 
zaradcze.

 Notatka
• Jeżeli problem nie został rozwiązany po podjęciu odpowiednich środków zaradczych, 

przestań korzystać z maszyny i jak najszybciej skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym.
• Kody od E1 do E9 wskazują na uszkodzenie maszyny do szycia. Natychmiast przestań 

korzystać z maszyny do szycia i skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym.

F9

Błedy pojawiają się na wyświetlaczu tylko 
w przypadku wykonania nieprawidłowych 
operacji na maszynie do szycia.
(Maszyna do szycia nie działa.)

1 Próbujesz włączyć maszynę do szycia 
za pomoca przycisku start/stop podczas 
gdy regulator obrotów został podłączony.

1 Po podłączeniu regulatora obrotów, 
zacznij szyć za jego pomocą.

2 Przycisk start/stop lub przycisk szycia 
wstecznego został wciśnięty w trybie 
OEKAKI.

2 Użyj regulatora obrotów w trybie 
OEKAKI.

3 Przycisk szycia wstecznego został 
wciśnięty po wyborze ściegu obrzuca-
nia.

3 Przy wyborze ściegu obrzucania użyj 
przycisku start/stop lub regulatora 
obrotów.

4 Gdy nawijany jest bębenek naciśnięty 
jest przycisk podnoszenia/opuszczania 
igły lub przycisk szycia wstecz.

4 Kiedy nawijany jest bębenek użyj 
przycisku start/stop lub regulatora 
obrotów.

P0 – 9
lub PF

Błąd pojawia się po wykonaniu nieodpo-
wiedniej operacji przy włączonej maszynie 
do szycia.

Jeżeli maszyna do szycia znajduje się w 
trybie użytkowym, wyłącz ją, następnie 
włącz.

Wyświetlacz LED Przyczyna Środki zaradcze
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Konserwacja ząbków i chwytacza

 Notatka
• Nie czyść maszyny za pomocą detergentów, wybielaczy, benzyny, rozpuszczalników ani ściere-

czek nasączonych detergentami. Może to spowodować odbarwienia lub pęknięcia.
* Jeżeli zauważysz zaplątaną nić w kasecie bębenka albo w rowkach, lub przemieszczanie się kasety 

bębenka, zastosuj się do poniższych zaleceń.
• Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

Czyszczenie

1 Usuń igłę, stopkę dociskową, pokrywę kasety 
bębenka i bębenek.
Za pomocą wkrętaka do śrub płytki ściegowej wykręcaj 
śruby płytki ściegowej w lewo, następnie wyjmij je.
* Szczegóły na temat usuwania igły na stronie 24.

Szczegóły na temat usuwania stopki dociskowej na stronie 25.

2 Wyjmij płytkę ściegową.

12 Konserwacja i przechowywanie

 Uwaga
Dla zachowania środków bezpieczeństwa wyłącz maszynę 
przy użyciu głównego przełącznika zasilania i odłącz ją od 
prądu.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować 
okaleczenie.

Płytka 
ściegowa

Wkrętak do śrub 
płytki ściegowej

Śruby płytki ściegowej

Płytka 
ściegowa

Główny przełącznik zasilania

Wtyczka zasilająca
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3 Podnieś kasetę bębenka, tak aby element „a“ 
przesunął się za element „b“, jak przedstawiono 
na ilustracji.

4 Pociągnij kasetę bębenka w kierunku wskazanym 
przez strzałkę, a następnie ją wyjmij.

 Notatka
• Nie ciągnij kasety przy użyciu dużej siły. 

Może to spowodować porysowanie kasety.
* Jeśli nie możesz wyciągnąć kasety, powtórz procedurę 

od punktu 3.

5 Usuń strzępki i kurz osiadłe na ząbkach i chwyta-
czu, następnie wytrzyj je miękką ściereczką.

 Uwaga
Podczas czyszczenia rowków nie 
dotykaj ostro zakończonych ele-
mentów.
W przeciwnym wypadku może dojść 
do okaleczenia.

a b

Ząbki

Chwytacz

Chwytacz

Zakończenia
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Montaż kasety bębenka

1 Umieść kasetę bębenka tak, aby jej część „c“ 
znajdowała się poniżej części „d“ na maszynie
do szycia.

2 Przy kasecie przechylonej na lewo włóż lewą 
stronę kasety na chwytacz tak, jak to pokazano.

3 Włóż prawą stronę kasety bębenka na chwytacz 
tak, aby część „a“ kasety znajdowała się po lewej 
stronie części „b“ maszyny do szycia.

c

d

a b

Prawa strona 
kasety bębenka

Lewa strona 
kasety bębenka
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4 Upewnij się, że kaseta bębenka została całkowicie zamontowana na rowkach.

 Notatka
• Jeżeli kaseta bębenka chwieje się podczas dwukrotnego lub trzykrotnego kręcenia kołem 

napędowym w kierunku do siebie, lub jeśli bębenek został zamontowany w niepoprawny sposób, 
który opisano powyżej, powtórz procedurę zaczynając od kroku 1.

5 Zamontuj płytkę ściegową z czerwo-
nym znakiem „c“ na kasecie bębenka 
ustawionym do lewej strony „e“ płytki 
ściegowej.

Poprawnie Niepoprawnie

• Cała kaseta jest zamocowana na chwytaczu tak, 
że widać jego brzeg.

• Część „a“ kasety znajduje się po lewej stronie 
części „b“ maszyny.

• Prawa strona kasety bębenka zakryje brzeg 
chwytacza, a kaseta zostanie przechylona.

• Część „a“ kasety znajduje się po prawej stronie 
części „b“ maszyny.

a b a b

e

c

Krawędź chwytacza

Płytka 
ściegowa
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6 Za pomocą wkrętaka do śrub płytki 
ściegowej wkręć śruby płytki ście-
gowej (kręć w prawo).

7 Zamontuj stopkę dociskową i igłę.

8 Przekręć kołem napędowym, by sprawdzić czy igła prawidłowo wchodzi w otwór płytki 
ściegowej.
* Jeżeli kaseta bębenka nie została prawidłowo zamocowana, koło będzie się ciężko obracać. W takim przypadku 

zdemontuj płytkę ściegową i kasetę bębenka, a następnie zamontuj je ponownie.
* Szczegóły na temat instalacji igły znajdziesz na stronie 24.

Szczegóły na temat instalacji stopki dociskowej znajdziesz na stronie 26.

 Uwaga
Podczas sprawdzania, czy igła prawdidłowo wchodzi w otwór płytki ściegowej, nie 
wykonuj żadnych operacji na maszynie, oprócz kręcenia kołem napędowym.
W przeciwnym razie może dojść do wypadku.

Śruby płytki ściegowej

Płytka 
ściegowa
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Środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywanie
Podczas przechowywania należy przestrzegać następujące środki ostrożności. Niezastosowanie się do tych 
wskazówek może spowodować uszkodzeniem, odbarwieniem lub pęknięciem części maszyny.
• Nie należy przechowywać maszyny w miejscach narażonych na działanie wilgoci lub nadmiernego kurzu.

* Zalecamy nakrywać maszynę dołączonym miękkim pokrowcem.
• Nie należy przechowywać maszyny w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych lub w 
     pobliżu kaloryfera.
• Nie należy kłaść maszyny na niestablinych powieżchniach.
• Nie należy kłaść maszyny do góry nogami lub na boku.
• Nie należy przechowywać maszyny w miejscach zadymionych lub wypełnionych parą wodną.

 Notatka
• Nie należy używać maszyny do szycia w celach przemysłowych. Może to doprowadzić do uszko-

dzenia maszyny spowodowanego przeciążeniem.

• Gwarancja maszyny do szycia nie obejmuje naprawy uszkodzeń wynikających z zastosowań przemysłowych.
• Ze względu na poprawę jakości produktu, specyfikacja lub wygląd maszyny moze ulec zmianie bez uprze-

dzenia.
• Zawartość niniejszej Instrukcji Obsługi Urzytkownika nie może być powielana bez zezwolenia.
• Zawartość niniejszej Instrukcji Obsługi Urzytkownika może ulec zmianie bez uprzedzenia.

 Uwaga
Przechowuj maszynę w miejscu niedostępnum dla dzieci.
W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
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Recykling

Jesteśmy oddani sprawie ochrony środowiska. Walczymy o zminimalizowanie wpływu naszych produktów 
na środowisko naturalne poprzez stałe ulepszanie projektowania naszych produktów oraz naszych metod 
produkcji.

Prosimy o pozbycie się niniejszego produktu po zakończeniu okresu eksploatacji w sposób odpowiedzialny 
dla środowiska naturalnego.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony powyżej, a także na tabliczkach znamionowych 
produktu oznacza, że produkt ten objęty jest dyrektywą Unii Europejskiej. Dotyczącą zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywą dotyczącą ograniczeń w wykorzystaniu niektórych nie-
bezpiecznych substancji będących składnikami urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ROHS) i nie po-
winien być wyrzucany razem ze śmieciami domowymi. Po zakończeniu okresu eksploatacji są Państwo zo-
bowiązani do upewnienia się, że niniejszego produktu pozbywają się Państwo zgodnie z zasadami i prawem 
danego państwa i że w ramach sortowania znajdzie się on w kategorii 2 „Małe urządzenia użytku domowe-
go” zgodnie z dyrektywą WEEE. Pozbycie się produktu niezgodnie z powyższymi zasadami może narazić 
Państwa na odpowiedzialność na mocy prawa narodowego lub uregulowań lokalnych. Aby pozbyć się na-
szych produktów w dozwolonym trybie, należy zapoznać się poprzez Internet z właściwymi regulacjami lub 
skonsultować się z kompetentnymi organami państwowymi lub instytucjami lokalnymi odnośnie do pozbywa-
nia się tego rodzaju produktów oraz systemów ich gromadzenia, a także lokalizacji punktów zajmujących się 
ich wtórnym przetwarzaniem (recyklingiem). Jeżeli zakupią Państwo produkt bezpośrednio od nas, odbierze-
my od Państwa Wasz stary produkt, bez względu na producenta, o ile jest podobny do produktu sprzedawa-
nego.

Jako klienci indywidualni mogą Państwo wywierać pozytywny wpływ na ponowne wykorzystanie, recykling 
oraz inne formy odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawione w dyrekty-
wie WEEE. W rezultacie ograniczone zostanie wykorzystanie składowisk odpadów, zminimalizowane też zo-
stanie oddziaływanie produktu, który Państwo wykorzystują, na środowisko naturalne.

Niebezpieczne substancje będące składnikami urządzeń elektrycznych i elektronicznych mogą szkodliwie 
oddziaływać na ludzkie zdrowie oraz na środowisko naturalne.

Serwisowanie produktów z podwójną izolacją (230-240 V)
W produktach o podwójnej izolacji zastosowane są zamiast uziemienia dwa systemy izolacji. Brak uziemienia 
nie oznacza jednak, że należy je dodawać. Serwisowanie produktów z podwójną izolacją wymaga szczególnej 
ostrożności i może być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel, który ma wiedzę na temat systemu, 
za który jest odpowiedzialny. Części zamienne w przypadku podwójnie izolowanych produktów powinny być 
takie same jak części wymieniane. Produkty z podwójną izolacją oznaczane są symbolami.

13 Sprawy pozostałe

NIE WYRZUCAĆ!

Dotyczy tyko Unii Europejskiej
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Specyfikacje

Model OEKAKI
PoziomyTyp chwytacza

Igła do maszyny domowego użytku (HA-1)Igła

Wyłącznie plastikowy bębenek TOYOTABębenek

Maksymalna długość ściegu

Maksymalna szerokość ściegu

Ułożenie igły do ściegu prostego

Ciężar maszyny do szycia 
(jednostka główna)

Wymiary maszyny do szycia
Głębokość:  234 mm
Wysokość:  294 mm

V 042–022CANapięcie znamionowe

zH 05Częstotliwość znamionowa

Znamionowe zużycie mocy 
(zużycie mocy diody LED)

50 W (0,05 W)

Regulator obrotów
01EJD-065876Rodzaj

Prąd stały / Napięcie / Prąd elektryczny

4 mm

5 mm

Środkowe położenie igły, lewe położenie igły

6,5 kg

Szerokość: 470 mm

DC5V (brak prądu elektrycznego)



 Strona internetowa: www.home-sewing.com
Oddział główny Avenue de l’Industrie 21, Parc Industriel, 1420 Braine-L’Alleud Belgia

TEL: +32 (0) 2 387 1817  FAX: +32 (0) 2 387 1995
Oddział w 
Wielkiej Brytanii

Unit 4, Swan Business Park, Sandpit Road, Dartford, Kent, DA1 5ED Wielka Brytania
TEL: +44 (0) 1322 291137  FAX: +44 (0) 1322 279214

Oddział we 
Francji

70 chemin de la chapelle Saint Antoine 95300 Ennery, Francja
TEL: +33 (0) 1 34 30 25 00  FAX: +33 (0) 1 34 30 25 01

Oddział w 
Holandii

Energieweg 14, 2382 NJ Zoeterwoude (Rijndijk), Holandia
TEL: +31 (0) 71 5410251   FAX: +31 (0) 71 5413707

Oddział w 
Austrii

Donaufelder Straße 101/5/1, A-1210 Wien, Austria
TEL: +43 (0) 1 812 06 33  FAX: +43 (0) 1 812 06 33-11 

Import / Imported by / Importé par :

Dotyczy tyko Unii Europejskiej
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