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Przyciski operacyjne maszyny
1  Przycisk start/stop
Wci nij ten przycisk aby uruchomi /zatrzyma  maszyn . 
Maszyna wykona kilka pierwszych ciegów powoli, a 
nast pnie przyspieszy do pr dko ci ustawionej przez suwak 
kontroli pr dko ci szycia.  
Je eli przycisk ten zostanie przytrzymany to maszyna 
b dzie pracowała powoli do czasu jego zwolnienia.  
Podczas pracy maszyny przycisk pod wietla si  na 
czerwono (gdy maszyna jest zatrzymana - na zielono). 
Wci ni cie i przytrzymanie tego przycisku podczas pracy 
maszyny spowoduje spowolnienie pracy, po puszczeniu 
przycisku, maszyna zatrzyma si .  

UWAGA:

  1 
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  4 
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2  Przycisk szycia wstecznego

Gdy wybrany jest cieg 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (tryb 1), 
01, 04, 08, 09, 10 (tryb 2) lub 01, 02, 03, 46, 47 (tryb 3), 
maszyna b dzie szyła wstecz tak długo, jak długo wci ni ty 
b dzie ten przycisk. 

Gdy wybrany jest cieg 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (tryb 1), 01, 04, 
08, 09, 10 (tryb 2) lub 01, 02, 03, 46, 47 (tryb 3), a pedał nie 
jest podł czony - maszyna b dzie szyła wstecz tak długo, jak 
długo wci ni ty b dzie ten przycisk. 
Je eli wci niesz ten przycisk szyj c innym ciegiem ni  te 
wy ej wymienione, maszyna automatycznie wykona cieg 
zamykaj cy i zako czy szycie. 

3 Przycisk automatycznego blokowanie szwu

Gdy wybrany jest cieg 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (tryb 1), 
01, 04, 08, 09, 10 (tryb 2) lub 01, 02, 03, 46, 47 (tryb 3), 
maszyna natychmiast wykona cieg zamykaj cy i zako czy 
szycie. 
Podczas szycia innym ciegiem ni  te wy ej wymienione 
maszyna doko czy szycie aktualnego wzoru, a nast pnie 
wykona cieg zamykaj cy i zako czy szycie. 
Je eli zostanie ustawiona odpowiednia opcja - po wykonaniu 
ciegu zamykaj cego, maszyna automatycznie przytnie ni . 

4 Przycisk podnoszenia/opuszczania igły
Wci nij ten przycisk aby podnie  b d  opu ci  igł . 
Maszyna zatrzyma si  z igł  w pozycji opuszczonej. 
Mo esz zmieni  t  pozycj  w menu ustawie  (patrz strona 26). 

5 Przycisk przycinarki nici
Wci nij ten przycisk po zako czeniu szycia aby przyci  nici. 
Igła zostanie automatycznie podniesiona po przyci ciu nici 
(patrz strona 29). 

UWAGA:
Dla nici #30 i grubszych, u yj przycinarki nici znajduj cej  
si  na przedniej pokrywie (patrz strona 29).

Gdy do maszyny podł czony jest pedał, przycisk 
start/stop jest nieaktywny,. 
Je eli uruchomisz maszyn  z podniesion  stopk  - 
maszyna nie uruchomi si , a na wy wietlaczu zostanie 
wy wietlony komunikat (6). Wówczas obni  stopk  i 
wci nij przycisk start/stop. 
Mo esz wybra  po dan  pr dko  startow
(wolna/ rednia/szybka) (patrz strona 26). 



Kontrolowanie pr dko ci szycia

Suwak pr dko ci szycia

Mo esz ograniczy  maksymaln  pr dko  szycia u ywaj c 
suwaka pr dko ci szycia. 
Aby zwi kszy  pr dko  szycia przesu  suwak w prawo. 
Aby zmniejszy  pr dko  szycia przesu  suwak w lewo. 

Pedał
Wciskanie pedału pozwala na kontrolowanie pr dko ci szycia. 
Im mocniej pedał jest wci ni ty, tym szybciej maszyna szyje. 

UWAGA:
Maszyna szyje z maksymaln  pr dko ci  ustawion
przez suwak pr dko ci szycia, gdy pedał nie jest 
wci ni ty. 

Informacja:
Do szycia z t  maszyn  przeznaczony jest pedał YC-485EC-1. 
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1 Wy wietlacz LCD

Przyciski funkcyjne

17 18 19 20 

Wy wietlacz LCD pokazuje podczas pracy maszyny 
nast puj ce informacje: 

2 Wzór ciegu 
3 Tryb 
4 Numer wybranego wzoru ciegu 
5 Zalecany rodzaj stopki dociskowej 
6 Szeroko ciegu 
7 Długo ciegu 

8 Przyciski kursora (patrz strony 79, 80) 
Wci nij“ <-” lub “->” aby przesun  kursor w celu 
sprawdzenia b d  zmiany w aktualnej kombinacji ciegu. 

9 Przycisk dostosowywania szeroko ci ciegu
(patrz strony 30, 39, 49) 
Wci nij ten przycisk aby zmodyfikowa  szeroko ciegu. 

10 Przycisk dostosowywania długo ci ciegu
(patrz strony 30, 39, 49) 
Wci nij ten przycisk aby zmodyfikowa  długo ciegu. 

11 Przycisk trybu (patrz strona 25) 
Wci nij ten przycisk aby zmieni  tryb. 
Po uruchomieniu maszyny domy lnie wybierany jest tryb 1. 

12 Klawiatura numeryczna (patrz strona 24) 

15 Przycisk pami ci (patrz strona 70) 
Wci nij ten przycisk aby zapami ta  wybran  kombinacj
ciegu. Mo na zapisa  do 50 kombinacji ciegów. 

16 Przycisk czyszczenia (patrz strony 26, 80) 
Wci nij ten przycisk aby usun  zapami tan  kombinacj
ciegu. 

Wci nij i przytrzymaj ten przycisk aby usun  zapami tane 
kombinacje. 

17 Przycisk ustawienia (patrz strona 25) 
Wci nij ten przycisk aby wej  w dane menu ustawie . 

18 Przycisk wydłu enia (patrz przycisk 67) 
Wci nij ten przycisk w celu wydłu enia ciegów ozdobnych. 

19 Przycisk ponownego startu (patrz strona 74) 
Wci nij ten przycisk, aby rozpocz  wyszywanie ciegu od 
pocz tku. 

20 Przycisk blokady (patrz strona 13) 

Wci nij ten przycisk aby zablokowa  maszyn  podczas jej 
nawlekania, wymiany akcesoriów itp. 
Aby zminimalizowa  ryzyko wypadku, do czasu odblokowania 
maszyny (poprzez ponowne wci ni cie tego przycisku) 
wszystkie pozostałe przyciski s  nieaktywne. 

  

13 Przycisk podwójnej igły (patrz strona 69) 
Wci nij ten przycisk podczas szycia podwójn  igł . 

14 Przycisk odbicia lustrzanego (patrz strona 73) 
Wci nij ten przycisk aby wyszy  lustrzane odbicie 
wybranego wzoru. 
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Bezpo redni wybór wzoru
Mo esz dokona  bezpo redniego wyboru ciegu od 
0 do 9 w trybie 1. 
Numeryczny wybór wzoru
Wprowad  2-cyfrow  kombinacj  cyfr oznaczaj c
po dany wzór ciegu w trybach 2-6.
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Przycisk blokady
Wci nij ten przycisk aby zablokowa  maszyn  podczas jej 
nawlekania, wymiany akcesoriów itp. 

Aby zminimalizowa  ryzyko wypadku do czasu odblokowania 
maszyny przez ponowne wci ni cie tego przycisku wszystkie 
pozostałe przyciski s  nieaktywne. 

Wymiana stopki dociskowej

     OSTRZE ENIE:
Przed wymian  stopki dociskowej zawsze upewnij si , 
e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady) b d

odł cz zasilanie maszyny. 

Podnie  igł  do najwy szej mo liwej pozycji i podnie
podno nik stopki dociskowej. 
Wci nij czarn  d wigni  na tyle uchwytu stopki. 
Stopka sama odpadnie. 
  1 D wignia 
  2 Stopka dociskowa 

Doł czanie stopki dociskowej
Umie  stopk  dociskow  w taki sposób, e pr cik na stopce 
le y dokładnie pod wyci ciem na uchwycie stopki. 
Opu  uchwyt stopki aby zablokowa  stopk  dociskow  na 
wła ciwym miejscu. 
Ka da stopka dociskowa oznaczona jest liter  identyfikuj c . 
  3 Wyci cie 
  4 Pr cik na stopce dociskowej 
  5 Litera identyfikuj ca 
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Wymiana płytki ciegowej
Podczas pracy z cienkimi materiałami oraz podczas u ywania 
stopki podwójnej u ywaj płytki ciegowej do ciegów prostych. 

     OSTRZE ENIE:
Przed wymian  płytki ciegowej zawsze upewnij si , 
e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady) b d

odł cz zasilanie maszyny. 

A Przekr caj c koło obrotowe umie  igł  w najwy szej   
mo liwej pozycji. Podnie  podno nik stopki dociskowej do 
najwy szej pozycji (patrz strona 10). 
      1 Podno nik stopki dociskowej 
      2 Igła 

B Przesu  dodatkowy stolik do lewej aby go usun . 
Wci nij d wigni  zwalniaj c  płytk ciegow , a płytka odskoczy. 
      3 D wignia zwalniaj ca płytk ciegow
      4 Płytka ciegowa 

C Umie  płytk ciegow  do ciegów prostych na maszynie. 
Umie  lew  kraw d  płytki w wyci ciu. 

D  Naci nij na płytk  w zaznaczonym miejscu w celu 
wepchni cia jej na miejsce. 
Wł cz zasilanie maszyny, albo odblokuj j  przyciskiem a 
nast pnie powoli przekr  koło obrotowe aby upewni  si , e    
igła nie uderza o płytk ciegow . 

5 Zaznaczone miejsce na płytce ciegowej 

      

     OSTRZE ENIE:
Nigdy nie u ywaj d wigni zwalniaj cej płytk ciegow
podczas pracy maszyny. 







A 

2 

e 

1 
B 

Nawijanie szpulki

A Wyci gnij ni  ze szpulki. 
Przytrzymaj ni  obiema r kami i przepu  j  przez 
prowadnic . 
     1 Prowadnica 

B Poci gnij ni  w lewo i do przodu dookoła prowadnicy nici. 
Nast pnie poci gnij ni  w tył i w prawo pod płytk
prowadz c . Ostro nie poci gnij ni  w prawo trzymaj c j
obiema r kami. 

2 Prowadnica nici 
3 Płytka prowadz ca 

C Przewlecz ni  przez otwór w szpulce od wewn trz na 
zewn trz. Umie  szpulk  na trzpieniu nawijacza.  
Popchnij szpulk  wraz z trzpieniem w prawo. 

C D 

E 

6 

 4 
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Znak szpulki wy wietli si  na ekranie. 
4 Otwór 
5 Znak szpulki 

D Przytrzymaj wolny koniec nici r k  i uruchom maszyn . 
Zatrzymaj maszyna kiedy na szpulk  nawinie si  kilka 
warstw nici i odetnij koniec nici blisko otworu w szpulce 

  UWAGA: 
Ustaw suwak kontroli pr dko ci na najszybsz  pozycj . 

E Ponownie uruchom maszyn . Zatrzymaj maszyn  kiedy 
szpulka wypełni si  nici  i przestanie si  kr ci .  
Przesu  trzpie  w jego pocz tkowe poło enie. Zdejmij 
szpulk  i przetnij ni  u ywaj c przecinarki do nici. 

6 Przecinarka do nici 

  UWAGA: 
  Ze wzgl dów bezpiecze stwa maszyna automatycznie 

zatrzyma si  po około 1,5 minuty po rozpocz ciu     
nawijania nici. 
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Wybudowany nawlekacz igły
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A Wł cz zasilanie maszyny. 
Podnie  igł  do jej najwy szej pozycji. 
Zablokuj maszyn . 
Obni  d wigni  nawlekacza igły maksymalnie do dołu. 
Haczyk nawlekacza przejdzie przez ucho igły od tyłu. 

1 Przycisk podnoszenia/opuszczania igły 
2 D wignia 
3 Haczyk nawlekacza 

B Przeci gnij ni  z lewej strony do prawej, dalej pod lew
prowadnic , przez haczyk i do prawej prowadnicy. 
Przeci gnij ni  przez praw  prowadnic  do siebie. 

4Lewa prowadnica 
5Prawa prowadnica 

C Podnie  nawlekacz powoli tak, aby p tla na nici przeszła przez 
ucho igły. 

6 P tla na nici 

D Przeci gnij koniec nici przez ucho igły 

UWAGA: 
Nawlekacz nie mo e by  u ywany do podwójnej igły.

UWAGA:
Do nawlekacza nale y u ywa  igieł od #11 do #16 
Lub igły #11 (niebieskiej). 
Nale y u ywa  tak e nici od rozmiarze od 50 do 90. 

    OSTRZE ENIE:
Przed u yciem nawlekacza zawsze upewnij si , 
e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady) b d

odł cz zasilanie maszyny
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Wybieranie ciegów

Tryb 1
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Przykład: Aby wybra cieg 4 w trybie 1
Po uruchomieniu maszyny, tryb 1 jest wybierany automatycznie. 

Wci nij przycisk ciegu 4 aby wybra cieg 4. 

Tryby 2 – 6
Aby wybra ciegi z trybów 2 do 6, najpierw wci nij przycisk 
trybu w aby wybra  po dany tryb. Ka dorazowe wci ni cie 
tego przycisku spowoduje przej cie do kolejnego trybu, 
oznaczonego na ekranie. Dost pne tryby to: 
Tryb 1:  Bezpo redni wybór ciegu 
Tryb 2:  ciegi u ytkowe 
Tryb 3:  ciegi dekoracyjne 
Tryb 4:  Cyfry i litery 
Tryb 5:  Europejskie litery z akcentami 
Tryb 6:  9 mm monogramy 

Przykład: Aby wybra cieg 53 w trybie 3
A Wł cz zasilanie. 
Dwukrotnie wci nij przycisk trybu, aby przej  do trybu 3.

B Wprowad  numer ciegu na klawiaturze. 
Wci nij przycisk 5, a nast pnie przycisk 3. 

C Wybrano po dany cieg.



3  1 Dostosowywanie ustawie  maszyny
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Mo esz dostosowa  ustawienia maszyny, aby były one 
dostosowane do Twoich potrzeb. 

Wci nij przycisk ustawie  „SET” (1), a na ekranie zostanie 
wy wietlony tryb ustawie . 

Wci nij przycisk trybu „MODE” (2), w aby wybra  po dane 
ustawienie. W tym trybie mo esz zmieni  nast puj ce 
ustawienia: 

  3 Ustawienia brz czyka 
  4 Ustawienie pozycji zatrzymania igły 
  5 Ustawienie pr dko ci pocz tkowej 
  6 Przywrócenie ustawie  domy lnych 
  7 Kalibracja ekranu 

Aby wyj  z trybu ustawie  naci nij ponownie przycisk 
ustawie (1). 

Ustawienia brz czyka
Brz czyk mo na wł czy  lub wył czy  u ywaj c 
powy szego ustawienia. Domy lnie, brz czyk jest 
wł czony. 

Aby wył czy  brz czyk wci nij przycisk “->”,  
a ustawienie “oF” zacznie miga . 

Aby wł czy  brz czyk wci nij przycisk “<-”,  
a ustawienie “on” zacznie miga . 



1 

Ustawienie pozycji zatrzymania igły

Maszyna zawsze b dzie si  zatrzymywała z igł  opuszczon
na dole, za wyj tkiem szycia guzików, monogramów itp. 
Mo esz jednak e zmieni  to ustawienie. 

Wejd  do trybu ustawie . Wci nij przycisk trybu, aby wej       
w ustawienie pozycji zatrzymania igły. 
Domy lne ustawienie to dół „dn”. 
Aby zmieni  ustawienie na gór  wci nij przycisk „<-”  
a napis „UP” zacznie mruga . 

Ustawienie pr dko ci pocz tkowej

Maszyna rozpoczyna szycie powoli i stopniowo przyspiesza 
do pr dko ci maksymalnej po przytrzymaniu przycisku 
start/stop. Mo esz wybra  po dan  pr dko  z zakresu 1-3, 
gdzie (1) to najwolniej, a (3) to najszybciej. 

2 

3 

Wejd  do trybu ustawie . Wci nij przycisk trybu dwukrotnie,    
aby wej  do ustawienia pr dko ci pocz tkowej. 
Domy lnym ustawieniem jest „1” (powoli). Aby zmieni  to 
ustawienie wciskaj przyciski „->” oraz „<-„, a wybrana pr dko
zacznie mruga . 

Przywracanie ustawie  domy lnych
Przywracanie ustawie  domy lnych (fabrycznych) dotyczy 
nast puj cych wła ciwo ci: 
- d wi k brz czyka,  
- górna pozycja igły 
- pr dko  pocz tkowa maszyny.  

Wejd  do trybu ustawie . Wci nij trzykrotnie przycisk trybu 
(„MODE”) – wejdziesz wówczas do menu przywrócenia ustawie
fabrycznych (domy lnych). 
Wci nij i przytrzymaj przycisk czyszczenia (patrzy rysunek obok) 
do czasu pikni cia brz czyka aby zresetowa  wszystkie 
ustawienia. 
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Kalibracja ekranu

Je eli przyciski wydaj  si  by  nie wyrównane, mo na 
wykona  kalibracj  ekranu w nast puj cy sposób. 

A Wejd  do trybu ustawie  („SET”). Wci nij przycisk ustawie
czterokrotnie aby wej  do trybu kalibracji ekranu. 

B Wci nij przycisk start/stop (1). 

C Na wy wietlaczu pojawi si  ekran kalibracji ekranu. 
Zostanie wy wietlony napis „t1”. 
Przy pomocy rysika wci nij pole 3 (t1) zaznaczone na 
rysunku. 

D Zostanie wy wietlony napis „t2”. 
Przy pomocy rysika wci nij pole 4 (t2) zaznaczone na 
rysunku.

E Zostanie wy wietlony napis „t3”. 
Przy pomocy rysika wci nij pole 5 (t3) zaznaczone na 
rysunku.

F Zostanie wy wietlony napis „t4”. 
Przy pomocy rysika wci nij pole 6 (t4) zaznaczone na 
rysunku.

G Zostanie wy wietlony napis „t5”. 
Przy pomocy rysika wci nij pole 7 (t5) zaznaczone na 
rysunku. 

H  Ekran powróci do ustawienia kalibracji ekranu. Wci nij przycisk 
ustawie  aby zaakceptowa  kalibracj .
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Szycie
A Zwi  tolerancj  dla szwu po lewej stronie. Zwi  spód 
tolerancji po prawej stronie aby zakładka miała ok. 0.3 cm. 
Umie  z bki zamka przy zakładce i przypnij je. 
Przywró  oryginalne ustawienia dla długo ci ciegu i 
napr enia nici. 

1 Margines 0.2 do 0.3 
2 Z bki zamka 
3 Zakładka 
4 Koniec otwarcia zamka 
5 Rozmiar otwarcia 

B Załó  stopk  do zamków błyskawicznych. 
Ustaw szeroko ciegu na 7.5–8.5. 
Obni  stopk  do górnej cz ci, przy otwarciu zamka. Ustaw 
stopk  tak, aby igła przechodziła przy zakładce i ta mie 
zamka. Szyj wzdłu  zamka, prowadz c z bki zamka wzdłu
brzegu stopki. 

     OSTRZE ENIE:

Upewnij si , e igła nie uderzy w stopk  dociskow  ani     
w z b zamka po zało eniu stopki do zamków 
błyskawicznych i ustawieniu szeroko ci ciegu. 

C Zatrzymaj maszyn  na ta mie zamka na ok. 5 cm przed 
suwakiem. Obni  igł  do materiału, po czym podnie  stopk . 
Otwórz zamek, po czym obni  stopk . 
Teraz wykonaj pozostały szew. 

6 Suwak 
7 5 cm









1 2 cieg zygzakowy
Ustawienia maszyny
1 Wzór:   Tryb 1: 6, 7 

Tryb 2: 08, 09 

3 

1 

4 
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(A) (B) 
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2 Napr enie nici:   AUTO 
3 Stopka dociskowa:  Zygzakowa A 
4 Nacisk stopki:  5 

Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych 
ciegów. Mo e słu y  do obr biania, cerowania, aplikacji, 

a tak e jako cieg dekoracyjny. 

Regulowanie długo ci ciegu
Szeroko ciegu mo na modyfikowa , zgodnie z potrzeb .
Naciskaj na “+” na przycisku dostosowywania długo ci ciegu, 
aby zwi kszy  długo ciegu. 
Naciskaj na “–” na przycisku dostosowywania długo ci ciegu, 
aby zmniejszy  długo ciegu. 
  1 Długo ciegu 

Regulowanie szeroko ci ciegu
Szeroko ciegu mo na modyfikowa , zgodnie z potrzeb . 
Naciskaj na “+” na przycisku dostosowywania szeroko ci 
ciegu, aby zwi kszy  szeroko ciegu. 

Naciskaj na “–” na przycisku dostosowywania szeroko ci 
ciegu, aby zmniejszy  szeroko ciegu. 

  1 Szeroko ciegu 

(A):  Wzory numer 6 (tryb 1) i 08 (tryb 2) maj  ustawion
centraln  pozycj  igły, tak wi c szeroko ciegu zmienia si
symetrycznie. 
(B):  Wzory numer 7 (tryb 1) i 09 (tryb 2) maj  igł
spozycjonowan  po prawej stronie, tak wi c zmiana 
szeroko ci ciegu, zmienia si  lewa pozycja igły 

  2 Igła spozycjonowana po prawej stronie 





1 2 cieg dziany
Ustawienia maszyny
1 Wzór:   Tryb 2: 12 
2 Napr enie nici:   AUTO 

3 4 
3 Stopka dociskowa:   
4 Nacisk stopki:   

Obr biaj ca M 
4 

2 

 1 

cieg ten polecany jest do materiałów syntetycznych i 
rozci gliwych, poniewa  jest jednocze nie wytrzymały i 
elastyczny. 
Umie  kraw d  materiału przy prowadnicy na stopce i szyj. 

q  Kraw d  materiału 
w  Prowadnica 

UWAGA:
Nie da si  modyfikowa  szeroko ci ciegu.

3 

2 

 1 

1 

4 

2 
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cieg kraw dziowy
Ustawienia maszyny
1 Wzór:   Tryb 2: 13 
2 Napr enie nici:   AUTO 
3 Stopka:   Obr biaj ca M 
4 Nacisk stopki:   5 

cieg ten mo e by  u ywany do materiałów, które maj
tendencj
do mocnego strz pienia si  - jak płótno czy gabardyna. 
Wykonywane s  jednocze nie dwa rz dy ciegu 
zygzakowego 
aby zapewni  dokładniejsze obr bianie. 
Umie  kraw d  materiału przy prowadnicy na stopce i szyj. 

1 Kraw d  materiału 
2 Prowadnica 

UWAGA:
Nie da si  modyfikowa  szeroko ci ciegu. 















w 

w 

q 

e 

q 

e 
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Ustawienia r czne 

Regulowanie szeroko ci dziurki

Szeroko  dziurki mo e by  regulowana przyciskiem regulacji 
szeroko ci ciegu (1). 

Naciskaj na “ + “ na przycisku regulacji szeroko ci ciegu,      
aby zwi kszy  szeroko  dziurki. 

Naciskaj na “ – “ na przycisku regulacji szeroko ci ciegu,             
aby zmniejszy  szeroko   dziurki. 

   1  Przycisk regulacji szeroko ci ciegu  
   2  W sza dziurka  
   3  Szersza dziurka  

UWAGI:
  Szeroko  dziurki mo e by  regulowana od 2.5 do 7.0

Regulowanie g sto ci ciegów w dziurce 

Szeroko  dziurki mo e by  regulowana przyciskiem regulacji 
długo ci ciegu (1). 

Naciskaj na “ + “ na przycisku regulacji długo ci ciegu,       
aby zmniejszy  g sto ciegu. 

Naciskaj na “ – “ na przycisku regulacji długo ci ciegu,       
aby zwi kszy  g sto ciegu.

   1  Przycisk edycji  
   2  G stsza dziurka    

 3  Rzadsza dziurka  

UWAGA:

  G sto ciegów mo e by  regulowana od 0.3 do 1.0. 





1 2 Dziurki zaokr glone i dziurki do materiałów delikatnych
Ustawienia maszyny
1  Wzór: TRYB 2:  20, 21
2  Napr enie nici: AUTO
3  Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4  Docisk stopki: 5

Procedura szycia jest taka sama, jak przy dziurce 
prostok tnej (patrz strony 45-47). 
Maszyna wykonuje dziurk  w kolejno ci pokazanej    
na rysunku obok.   

1 Punkt pocz tkowy 

UWAGA:
1 Szeroko  dziurki mo e by  regulowana od 2.5 do 5.5.

G sto ciegu mo e by  regulowana od 0.3 do 1.0.

1 2 Dziurki odzie owe
Ustawienia maszyny 
1  Wzór: TRYB 2: 22
2 Napr enie nici: AUTO
3  Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4 Docisk stopki: 5

Procedura szycia jest taka sama, jak przy dziurce 
prostok tnej (patrz strony 45-47). 
Maszyna wykonuje dziurk  w kolejno ci pokazanej    
na rysunku obok.   
U yj dziurkacza do otwarcia dziurki.

1 Punkt pocz tkowy 
2 Dziurkacz

1   2 
UWAGA:
Szeroko  dziurki mo e by  regulowana od 5.5 do 7.0. 
G sto ciegu mo e by  regulowana od 0.3 do 1.0.

1 2 Dziurki elastyczne
Ustawienia maszyny
1  Wzór: TRYB 2: 23, 24
2  Napr enie nici: AUTO
3  Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4 Docisk stopki: 5

Procedura szycia jest taka sama, jak przy dziurce 
prostok tnej (patrz strony 45-47). 
Maszyna wykonuje dziurk  w kolejno ci pokazanej    
na rysunku obok.   

1 Punkt pocz tkowy

UWAGA:
Szeroko  dziurki mo e by  regulowana od 2.5 do 7.0. 
G sto ciegu mo e by  regulowana:  
    od 0.5 do 1.0 dla wzoru numer 23 (tryb 2),

1      od 0.5 do 2.5 dla wzoru numer  24.
Je eli lewy i prawy rz d nie s  równe, skoryguj je 
przekr caj c odpowiednio pokr tłem reguluj cym 
podawanie.
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1 2 Obrzucanie dziurki z kordu
Ustawienia maszyny
1 Wzór: TRYB 2:  23 
2 Napr enie nici: AUTO
3 Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4 Docisk stopki: 5

Maj c podniesion  stopk  do obrzucania dziurek R, 
zahacz kord o haczyk znajduj cy si  z tyłu stopki.

1 Haczyk

2 Przeci gnij ko ce kordu do siebie pod stopk  ku jej 
przodowi. 
 Zahacz kord o widełki znajduj ce si  z przodu stopki i 
zwi  kord. 
  2 Widełki 

1 
Aby obrzuci  dziurk  z kodu, u yj tej samej procedury 
jak przy dziurce prostok tnej (z automatycznym 
ustalaniem jej rozmiaru).

Obni  igł  do materiału w miejscu, gdzie chcesz zacz
obrzucanie dziurki, po czym obni  stopk  i rozpocznij 
szycie.

Zdejmij materiał z maszyny. 
Przytnij obie ko cówki kordu.

 Przytnij otwarcie dziurki (patrz strona 47).

UWAGA:
Ustal szeroko ciegu odpowiedni  dla grubo ci 
u ytego kordu.
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1 2 Dziurka na nakładce
Ustawienia maszyny
1 Wzór: 33
2 Napr enie nici: AUTO
3 Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4 Docisk stopki: 5

Dziurka jest obrzucana fragmencie materiału lub na 
A 2 nakładce.

Dziurka jest przeznaczona do grubszych materiałów i nie 
zaleca si  wyszywania jej na materiałach lekkich lub 
cienkich, poniewa  mo e powodowa  m.in. zgrubienie 
odzie y w miejscu naszycia nakładki. 

A Zszyj nakładk  z materiałem prawymi stronami do 
1 siebie.

1 Lewa strona nakładki
2 Wierzchnia strona materiału

2 3 

B B  Wybierz wzór numer 25 (tryb 2).
Wyszyj wzór przez obie tkaniny jednocze nie. 
Rozetnij otwór na guzik jak pokazano na rysunku 
obok, a nast pnie przeci gnij nakładk  przez otwór 
na drug  stron .
1 Lewa strona nakładki  

                    1                                                        2 Wierzchnia strona materiału

C   4
3 Wierzchnia strona nakładki

C Wyci gnij nakładk  tak daleko, eby nie było wida
jej lewej strony. Przeprasuj oba rogi materiałów. 

  3 Wierzchnia strona nakładki
 4 Lewa strona materiału

  3

3 
D D Zegnij nakładk  w pół aby utworzy  otwór.

1 Lewa strona nakładki
3 Wierzchnia strona nakładki 

1 

4 
E E Przeprasuj obie strony nakładki.

3 Wierzchnia strona nakładki
4 Lewa strona materiału

3 
2

F F R cznie zaszyj cz  nakładki, widoczn  na  
     wierzchniej stronie materiału. 

2 Wierzchnia strona materiału
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5
G 

4 

H 1 4 

2

G  Zegnij materiał wzdłu  rozci cia i wykonaj 
dodatkowy cieg wzmacniaj cy aby zabezpieczy
klapy łatki.

4  Lewa strona materiału
5  Dodatkowy cieg wzmacniaj cy

H Zwi  ko ce materiału. Szyj trzykrotnie w przód i w 
tył po trójk tnym zako czeniu materiału

1  Lewa strona nakładki
2 Wierzchnia strona materiału
4  Lewa strona materiału

3 4 
I I     Nakładka powinna zosta  przyci ta ok. 1- 1.5 cm 
         od otworu. Przycinaj c nale y zaokr gli  naro niki  

      (jak to pokazano na rysunku obok).  
        3  Wierzchnia strona nakładki

4 Lewa strona materiału

 6 

J J  Obró  materiał na lew  stron . Pineskami zaznacz 
cztery rogi (jak to pokazano na rysunku obok)

7 6  Przód materiału
7 Materiał

 7 

K K   Przewró  wszystkie warstwy i przetnij otwarcie

  6  
dziurki na prawej stronie materiału 

 (tak samo jak przy punkcie B). 
Cztery przybite szpili wskazuj  teraz na naro niki 
dziurki na materiale.  
Zwi  brzegi nakładki. 

6  Przód materiału
7  Materiał

7 

L     6 

M 
7 

L R cznie szyj wokół otwarcia (jak to pokazano na 
rysunku obok). 

6 Przód materiału
7 Materiał

M   Uko czono obrzucanie dziurki na nakładce.
7  Materiał
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1 2 

3 4 5 

Przyszywanie guzików
Ustawienia maszyny
1 Wzór: TRYB 2: 26
2 Napr enie nici: AUTO
3 Stopka: do przyszywania guzików T
4 Docisk stopki: 5
5 Z bki: obni one 

Zakładanie stopki do przyszywania guzików T
Wstaw bolec z tyłu stopki do otworu na uchwycie stopki.

1 Bolec z tyłu stopki
1 2  Otwór na uchwycie stopki (z tyłu).

Delikatnie obni  pr t stopki, palcami trzymaj c stopk
w miejscu

 2 

Szycie
Obni  z bki. 
Umie  guzik na materiale i przekr caj c kołem 
obrotowym obni  igł  do lewego otworu w guziku. 
Obni  stopk  aby przytrzyma  guzik w miejscu – 
wyrównaj kierunek guzika (aby otwory w nim były 
ustawione równo wzgl dem stopki).
Przy pomocy koła obrotowego, podnie  igł  tak, 
aby ta przeszła w prawo, w kierunku drugiego 
otworu w guziku. 
Naciskaj przycisk reguluj cy szeroko ciegu tak, 
aby ustawi  szeroko ciegu odpowiedni  dla 
przyszywanego guzika (igła powinna wówczas 
przechodzi  przez oba otwory w guziku).
Rozpocznij szycia. Maszyna zatrzyma si
automatycznie.

Zdejmij materiał z maszyny.

Poci gnij za nici od szpulki, aby ci gn  nici od igły na 
lew  stron  materiału.  
Zwi  nici. 

UWAGA:
Nie u ywaj przycinarki do nici (inaczej, po przyci ciu 
– nie b dzie mo na ich ju  zwi za ).
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Korygowanie równo ci cery

d1–d4 d6–d9 

56 

Równo  cery mo e si  zmienia  w zale no ci do warunków 
szycia - takich jak typ materiału, liczba warstw itp.  
Mo esz skorygowa  nierówne cery za pomoc  przycisku 
reguluj cego długo ciegu. 

Je eli lewy róg jest ni ej ni  prawa strona, naciskaj na “–“ 
aby skorygowa  cer . 
Je eli prawy róg jest ni ej ni  lewa strona, naciskaj na “+“ 
aby skorygowa  cer .

 UWAGA:
 Równo  cer mo e by  regulowana dla warto ci  
 od „d1” do “d9” (ustawienie domy lne to “d5”). 
. 





1 2 Oczka
Ustawienia maszyny
1  Wzór:  
2  Napr enie nici:  
3  Stopka:  

TRYB 2: 29  
AUTO 
ozdobna F 

3 

1 

L1 

4 

2 

1 

L3 
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4  Docisk stopki:    5 

Oczka s  odpowiednie np. do obr biania otworów na 

paskach. 

Szycie
Szyj dopóki maszyna nie zatrzyma si  automatycznie. 
Otwórz oczko przy pomocy dziurkacza, imadła  
lub specjalnych no yczek.    
   1  Punkt pocz tkowy  

Regulowanie kształtu oczek

Reguluj kształt oczek w nast puj cy sposób: 
Je eli oczka s  zbyt rozło yste, naciskaj na “–“ na przycisku 
reguluj cym długo ciegu. 
Je eli oczka nachodz  na siebie, naciskaj na “+“ na przycisku 
reguluj cym długo ciegu    
   1  Oczka s  zbyt rozło yste 

   2  Oczka nachodz  na siebie 

 UWAGA:

 Kształt mo e by  regulowany od warto ci L1 do L3  

 (domy lna warto  to L2). 



3 

1 

4 

– 

2 Aplikacja
Ustawienia maszyny
1  Wzór:   
2  Napr enie nici:  
3  Stopka:  

TRYB 3: 05-12 
AUTO 
ozdobna F  lub 
ozdobna “otwarta” F2 

(A) (B) (C)
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   4  Docisk stopki:       4 

Umie  aplikacj  na materiale i sfastryguj j  w danym 
miejscu, u ywaj c przy tym podkładki, która pozwala       
na utrzymanie aplikacji w miejscu.  
Prowad  materiał aplikacji tak, aby igła poruszaj c si       
w prawo, przechodziła przez kraw d  aplikacji.

(A):  Wzór numer 12 (tryb 3 ma ustawion  lew  pozycj  igły.  
      Gdy zmieni  szeroko ciegu, zmieni si  tak e prawa  
      pozycja igły. 

(B):  Wzory numer 05, 06 i 10 (tryb 3) maj  ustawion  centraln   
      pozycj  igły. Szeroko ciegu zmienia si  symetrycznie. 

(C):  Wzory numer 07, 08, 09 i 11 (tryb 3) maj  ustawion   
      praw  pozycj  igły. Gdy zmienisz szeroko ciegu,  
      zmieni si  tak e lewa pozycja igły.



1 2 Fr dzle
Ustawienia maszyny
1  Wzór:   
2  Napr enie nici:  
3  Stopka:  

TRYB 3: 05 
AUTO 
ozdobna F 

3 

3 

A 

4 

1 

4 

2 
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4  Docisk stopki:    4 

Dzi ki fr dzlom mo na oryginalnie wyko czy  materiały jak 
płótno, szal lub inn  tkanin , z której mo na łatwo wyci ga
włókna.  

Delikatnie przetnij materiał, tak by nast pnie wyj  jedno 
włókno tkaniny - b dzie to miejsce, gdzie fr dzle b d  si
zaczyna .  

Obszyj lew  stron  materiału tak, aby ciegi po prawej stronie 
znalazły si  na wolnej przestrzeni - dzi ki temu uformujesz 
fr dzle.

Zdejmij nadmiar nici po prawej stronie i utwórz fr dzle. 

Mere ka
Ustawienia maszyny
1  Wzór:   TRYB 3: 05 
2  Napr enie nici:  AUTO 
3  Stopka:  ozdobna F 
4  Docisk stopki:    4 

Mere ka jest jedn  z metod formowania fr dzli.  
Wybierz mocny tkany materiał, z którego łatwo mo na wyjmowa
pojedyncze włókna (jak np. len)  

A  Delikatnie przytnij materiał. Ustal szeroko  mere ki,  
    po czym wyjmij po jednym włóknie z ko ców materiału.

UWAGA:
Przed rozpocz ciem szycia wyci gnij do tyłu ok. 10 cm  
nici od szpulki. 
Do przycinania nici u yj przycinarki znajduj cej si  na płycie 
czołowej maszyny. 



B 

C

3 

1 

4 

q 

2 

1 
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B  Szyj lew  stron , prowadz c materiał tak, by ciegi po  
   prawej stronie znalazły si  w pró ni. Po sko czeniu  
   lewej strony, naci nij przycisk lustrzanego odbicia (1).  
   Szyj pozostał  cz .  
   (Szycie lustrzanego odbicia – patrz strona 73). 
      1  Przycisk lustrzanego odbicia  

 C  Zdejmij włókna znajduj ce si  pomi dzy ciegami

Marszczenie
Ustawienia maszyny

1  Wzór:   TRYB 3: 16 
2  Napr enie nici:  AUTO 
3  Stopka:  ozdobna F 
4  Docisk stopki:    5 

* U y  mo na tak e wzorów: 
. 
                                           (tryb 3). 

Wybierz lekki materiał jak batyst czy kraciasta bawełna.  
Przytnij materiał trzykrotnie szerszy ni  projektowana  
szeroko . 

Szyj rz dy ciegów w odległo ci o 1 cm od siebie, wszerz 
obszaru, który ma by  pomarszczony. Długo ciegu 
powinna by  ustawiona na "5.0", a napr enie nici na "1". 
     1  1 cm  

Zwi  nici wzdłu  jednej kraw dzi. Poci gnij za nici  
z drugiej strony, aby równomiernie rozprowadzi  zmarszczki.

UWAGA:
 Przed rozpocz ciem szycia, wyci gnij do tyłu  
 ok. 10 cm nici od szpulki. 
 U yj przycinarki na pokrywie maszyny.

Wybierz cieg marszcz cy, po czym przywró
napr enie nici do pozycji AUTO. 
Wykonaj ciegi marszcz ce pomi dzy nagromadzonymi 
rz dami. Zdejmij ciegi proste, znajduj ce si  pomi dzy 
nagromadzonymi rz dami













1 
−

2 ciegi ozdobne
Ustawienia maszyny
1  Wzór:  
2  Napr enie nici:  
3  Stopka:  

TRYB 3: 51 – 59 
AUTO 
ozdobna F 

3 

L1 L2 

4  

L3 

2 

L4 L5 

1 
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4  Docisk stopki:    5 

Wzory numer 51–59 mog  by  wydłu ane nawet do    
5 razy wzgl dem ich oryginalnego rozmiaru (g sto
ciegu pozostaje bez zmian).

Proporcje wydłu ania 

Przykład: wzór numer 53 (tryb 3). 

Wybierz wzór numer 53 (tryb 3). 

Naci nij przycisk i wybierz wielokrotno  wydłu enia,  
gdzie X1 to długo  oryginalna, a maksimum - X5 oznacza 
pi ciokrotno  oryginalnej długo ci.   
  1  Przycisk wydłu ania  
  2  Proporcja wydłu ania  

Mo na zmienia  tak e długo  i szeroko ciegu. 





UWAGI: 
                            4                        --  Wykonaj ciegi testowe przed rozpocz ciem szycia. 

 Do szycia podwójn  igł  u yj stopki zygzakowej A   
                                                       3                    lub ozdobnej F. 

 Przy zmianie kierunku szycia – podnie  igł  oraz  
                                                                     stopk , po czym obró  materiał. 

5                                   --  Je eli wybierzesz wzór ciegu nieodpowiedni do  
    szycia podwójn  igł  i naci niesz przycisk  
    podwójnej igły - na ekranie pojawi si  komunikat  
    ostrzegawczy, a maszyna wyda d wi k  
    nieprawidłowej operacji.  

 W trybie szycia podwójn  igł  nie mo na 
zapami tywa  wzorów ciegu.  

 W trybie szycia podwójn  igł  do przyci cia nici u yj 
przycinarki znajduj cej si  na pokrywie maszyny.  

  U ywaj nici #60 lub cie szych.

Do szycia podwójn  igł  nie mog  by  wybierane ciegi 
specjalne – jak cerowanie, oczka czy monogramy. 

3  Przycisk podwójnej igły  
4  Ikona podwójnej igły (na ekranie)  
5  Maksymalna szeroko  (3.0) 

Wybierz wzór odpowiedni dla szycia podwójn  igł .  
Naci nij przycisk podwójnej igły. 

Na ekranie pojawi si  ikona szycia podwójn  igł
(maksymalna szeroko ciegu to 3.0 mm). Pozycja igły dla 
ciegów prostych jest okre lona pomi dzy 3.0 a 6.0. 

Po sko czeniu szycia podwójn  igł , naci nij przycisk 
podwójnej igły (wówczas ikona podwójnej igły b dzie miga ) 
. 

Zdejmij podwójn  igł  i załó  igł  pojedyncz .  
Aby powróci  do szycia pojedyncz  igł  - wył cz zasilanie     
i wł cz je ponownie   lub   naci nij przycisk podwójnej igły. 





A 

B

C

D 
1 

 2 
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Programowanie ciegu automatycznie blokuj cego 

Przykład: programowanie wzoru numer 53 (tryb 3) ze 
ciegiem automatycznie blokuj cym. 

Maszyna wykona dany wzór, cieg blokuj cy, po czym 
zatrzyma si  automatycznie. 

A  Wybierz wzór numer 53 (tryb 3). 

B  Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

C  Wybierz wzór numer 93. 
    Naci nij przycisk pami ci (MEM). 
      

D  Rozpocznij szycie. Wykonany zostanie wzór 53  
    oraz wzór numer 93 ( cieg automatycznie blokuj cy). 
      2  cieg automatycznie blokuj cy. 

UWAGA: 
 Maszyn wykonuje cieg automatycznie blokuj cy równie   
 na pocz tku ciegu (1) - jest to zaprogramowane z góry. 



A 

B

C

D 

E F 

2 

1 

1 
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Programowanie automatycznego przycinania nici

Aby przyci  nici automatycznie po wyszyciu kombinacji wzoru, 
po programowaniu kombinacji wzoru - naci nij i przytrzymaj 
przycisk automatycznego przycinania nici.  

Na ekranie pojawi si  symbol przycinania (małe no yczki), 
wł czy si  tak e lampka na przycinarce. 

1  Symbol przycinarki (małe no yczki) 

A Wybierz wzór numer 56 (tryb 3) 

. 
B  Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

C  Wybierz wzór numer 57. 

D  Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

E  Naci nij przycisk automatycznego przycinania nici. 

1  Symbol przycinarki (małe no yczki) 
2  Przycisk automatycznego przycinania nici  

F  Rozpocznij szycie. 

Maszyna wykona kombinacj  wzoru, po czym przytnie  
nici i zatrzyma si  automatycznie. 



A 

B 

C 

D 

E 

 1 
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Kombinacja wzoru z lustrzanym odbiciem

Przykład: wzór numer 56 (tryb 3) i jego lustrzane odbicie. 

A Wybierz wzór numer 56 (tryb 3). 

B Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

C Wybierz ponownie wzór numer 56 (tryb 3). 
    Naci nij przycisk lustrzanego odbicia. 
   Na ekranie pojawi si  symbol lustrzanego odbicia. 
        1 Symbol lustrzanego odbicia 

D Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

E Rozpocznij szycie. 

    Maszyna b dzie szy  powtarzaj ce si  serie kombinacji  

    wzoru z lustrzanym odbiciem. 
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Szycie kombinacji wzoru od pocz tku

Je eli musisz zatrzyma  si  w rodku szycia kombinacji   
wzoru i chcesz wykona  cał  kombinacj  jeszcze raz z  
danego miejsca, naci nij przycisk ponownego uruchamiania. 

Przykład: wzór numer 53 (tryb 3) 

A  Wybierz wzór numer 53 (tryb 3). Rozpocznij szycie. 

B  Szycie zatrzymane. 

      1 Pozycja zatrzymania  

C  Naci nij przycisk ponownego uruchamiania. 

      2 Przycisk ponownego uruchamiania 

D  Szyj wzór od nowa od momentu zatrzymania.

Szycie bie cego wzoru od pocz tku

Je eli musisz zatrzyma  si  w rodku szycia kombinacji wzoru    
i chcesz wykona  jeszcze raz konkretny niedoko czony wzór - 
naci nij przycisk ponownego uruchamiania. Wówczas maszyna 
wykona jeszcze raz ostatni (niekompletny) wzór, szyty przed 
zatrzymaniem. 

Przykład: Kombinacja wzorów 55, 56 i 57 (tryb 3). 

A  Zaprogramuj kombinacje wzorów 55, 56 i 57 (tryb 3). 
    Rozpocznij szycie. 

B  Szycie zatrzymane. Na ekranie pojawi si  numer porz dkowy  
   dla kolejno ci szycia danej kombinacji. 
      1 Pozycja zatrzymania 
      2 Numer porz dkowy 

C  Naci nij przycisk uruchamiania od pocz tku.  
   Za ka dym naci ni ciem przycisku rozpoczynania od  
   pocz tku, na ekranie pojawi si  obraz danego wzoru oraz  
   liczba porz dkowa. Wybierz wzór, od którego chcesz  
   rozpocz  szycie na nowo.     
      3 Przycisk uruchamiania od pocz tku. 

D  Naci nij przycisk start/stop. 
   Szycie zacznie si  ponownie od wskazanego wzoru. 

. 
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ciegi ł cz ce
Wzory ciegów o numerach od 46 do 50 to ciegi ł cz ce, 
których u ywa si , aby wstawi ciegi proste po danym 
wzorze. 
. 

Przykład: Kombinacja wzoru 13 i wzoru 48 (w trybie 3). 

A  Wybierz wzór numer 13 (tryb 3). 

B  Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

C  Wybierz wzór numer 48 (tryb 3). 

D  Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

E  Dwie jednostki ciegu prostego ( cieg ł cz cy)  
    zostan  dodane do wzoru numer 13. 
        1  cieg ł cz cy 

UWAGI:
Numer po prawej stronie obrazka ze ciegiem 
wskazuje na liczb  jednostek ciegów, które 
zostan  dodane. 
We wzorach 46, 47 i 49 (tryb 3), długo ciegu i 
pozycja igły s  niezale ne od wzorów w 
kombinacji. 
Wzory 48 i 50 (tryb 3) przejmuj  długo ciegu i 
pozycj  igły od poprzedniego wzoru w 
zaprogramowanej kombinacji wzoru.  

U ywaj wzorów 46 lub 47 (tryb 3) ze ciegami 
ozdobnymi. 

1 Wzór 46 
2 Wzór 47 

Je eli chcesz doda  proste ciegi elastyczne – 
u yj wzoru numer 49 (tryb 3). 
. 

. 
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Je eli chcesz, by mi dzy ciegami był odst p – zamiast ł cznika 
wstaw wzór ciegu numer 92 w trybie 3 (pusty odst p). 
     

2  Pusty odst p ( cieg numer 92 w trybie 3)
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MONOGRAMY

Wybieranie znaku 
W trybie 4, 5 i 6 mo esz zaprogramowa  tekst wstawiaj c 
litery alfabetu, cyfry i inne znaki. 
. 

Tryb 4:  Litery alfabetu/cyfry/symbole  

Tryb 5:  Europejskie znaki akcentowe  

Tryb 6:  Monogramy “9 mm” (tylko wielkie litery i cyfry) 

Programowanie monogramu  

Przykład:  Aby zaprogramowa  monogram “R&B” 

A  Naci nij przycisk trybu trzy razy aby wprowadzi  tryb 4. 
B  Wybierz wzór numer 28 (litera “R”)

C  Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

D  Wybierz wzór numer 64 (znak “&”) 

E  Naci nij przycisk pami ci (MEM). 

F  Wybierz wzór numer 12 (litera “B)”.  

G  Naci nij przycisk pami ci (MEM).

H  Naci nij i przytrzymaj przycisk automatycznego  
    przycinania nici, a  na ekranie pojawi si  ikonka  
   (małe no yczki). 

I  Naci nij przycisk start/stop, 
  Maszyna wykona monogram “R&B”, po czym przytnie  
  nici i zatrzyma si  automatycznie. 
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Odst py 
Aby wstawi  odst p w monogramie - wybierz wzory  
numer 97, 98 lub 99 w trybie 4,5 lub 6. 
  1  Wzór numer 97 - mały odst p (2.5mm) 
  2  Wzór numer 98 - redni odst p (3.5mm) 
  3  Wzór numer 99 - du y odst p (5.0mm)

Rozmiar monogramu

Szeroko ciegu nie wskazuje dokładnego ko cowego 
rozmiaru danego znaku - jest to całkowita wielko
monogramu.  
Aby wykona  monogram, który b dzie miał dokładnie 9mm 
wysoko ci (dotyczy tylko wielkich liter alfabetu), naci nij 
przycisk trybu pi  razy, aby przej  do trybu 6. 

Redukcja wielko ci znaków 

Aby zredukowa  wysoko  danego znaku o ok. 2/3 
wzgl dem oryginalnej wysoko ci – wybierz dany znak  
przyciskiem edycji, po czym naciskaj na       przycisku 
regulacji szeroko ci ciegu. 
. 

UWAGA:
Nie mo na zmieni  rozmiaru monogramów 9mm  
(ich wielko  jest bowiem ustalona na stałe). 

A A 2/3 
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Edytowanie kombinacji wzoru
Przegl danie długiej kombinacji
W danym momencie ekran pokazuje jedynie jeden wzór.
Je eli na ekranie nie pojawi si  cała kombinacja, naci nij 
przycisk edycji, aby przejrze  pozostałe elementy kombinacji.

Naci nij strzałk  w prawo         na przycisku edycji,  
aby przesun  kursor w prawo. 

Naci nij strzałk  w lewo         na przycisku edycji,  
aby przesun  kursor w lewo.

UWAGA:
      Strzałki  (     ,      ) na ekranie (4) sygnalizuj , e w danym    
  kierunku znajduj  si  jeszcze dalsze elementy kombinacji. 

Po uruchomieniu maszyny i wykonaniu kombinacji, kursor 
b dzie si  przesuwał w prawo, ledz c aktualnie wykonywane 
elementy.

Naci nij kursor ponownie, aby obejrze  niewy wietlane wzory 
lub edytowa  kombinacje wzoru. 
Kursor b dzie wówczas migał – mo na go wtedy przesun
na wybran  pozycje.    
   1  Strzałka w prawo  
   2  Strzałka w lewo  
   3  Kursor 
   4  Symbol strzałek (na ekranie)  
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Czyszczenie wn trza prowadnicy 

Płytk  prowadnicy znajduj c  si  pod pokryw  maszyny 
nale y czy ci  nie rzadziej ni  raz w miesi cu. 
. 

A  Zdejmij ni  od igły, po czym zdejmij płytk  prowadnic     
nici (wyci gaj c j , jak na rysunku obok) 
    1  Płytka prowadnicy  

B  Za pomoc  p dzelka usu  strz pki i kurz ze spodu 
prowadnicy i znajduj cej si  na niej szczotce.  
     2  Szczotka na płytce prowadnicy  

C  Za pomoc  p dzelka oczy  okolice napr arek.  
     3  Napr arki  

D  Załó  płytk  prowadnicy na maszyn  stawiaj c wypustki    
do otworów. Popchnij płytk , by zatrzasn ła si  w miejscu 
    4  Wypustki  





Ostrze enie 

(E1-E7) 

    D wi k 

pip 

pip-pip 

pip-pip-pip 

piiiiip 

Przyczyna 

Danego wzoru nie mo na przewróci . 

Maszyna nie pracuje wła ciwie ze wzgl du na 
problem z obwodem kontrolnym.

Normalna operacja. 

Kasowanie kombinacji wzoru przyciskiem „clear”. 

Nieprawidłowa operacja lub niewła ciwa praca maszyny. 

Wyst pił bł d: E1-E7. 

Spróbuj tego: 

Wybierz inny wzór, by zrobi
jego lustrzane odbicie. 

. 

Skontaktuj si  z serwisem lub 
sprzedawc  maszyny.

pip pi-pi-pi-piiiip  Uko czono obrzucanie dziurki. 
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