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Drogi u¿ytkowniku
Mo¿esz byæ dumny ze swojej nowej maszyny do szycia znakomitego wyrobu na wiele lat.
Najwy¿sza jakoœæ materia³ów i funkcjonalna konstrukcja s¹ zastosowane w celu osi¹gniêcia
i utrzymania niezawodnej obs³ugi na wiele lat.
Je¿eli kiedykolwiek zachwyca³eœ siê piêknem i zawi³oœci¹ szycia zawodowych szwaczek
bêdziesz zadziwiony i oczarowany doznaniem, ¿e teraz mo¿esz Ty sam to czyniæ stosuj¹c t¹
znakomit¹ maszynê do szycia.
Przed podjêciem próby szycia prosimy jednak zapoznaæ siê dok³adnie z t¹ instrukcj¹
obs³ugi. Stosuj¹c siê do instrukcji oraz zachowuj¹c w³aœciwy sposób u¿ytkowania, maszyna mo¿e
s³u¿yæ bez zarzutu przez wiele lat.
Instrukcja ta obejmuje gamê ró¿norakich modeli maszyn do szycia ró¿ni¹cych siê œciegami.
Jakkolwiek z uwagi na znacz¹ce ró¿nice pomiêdzy ró¿nymi modelami, zalecamy dok³adnie
zapoznaæ siê z opisanymi funkcjami przed rozpoczêciem u¿ytkowania maszyny. W przypadku, gdy
maszyna nie bêdzie funkcjonowaæ prawid³owo, nale¿y przerwaæ szycie i jeszcze raz przeczytaæ
instrukcjê. Czas poœwiêcony na poznanie maszyny, dzia³anie przycisków i regulacji w maszynie
Pañstwa wyeliminuje b³êdy i przyczyni siê do pe³nej satysfakcji i zadowolenia z wprawy w szyciu na
Pañstwa maszynie.

SYMBOLE W INSTRUKCJI

Podnieœ ig³ê

Podnieœ stopkê

Opuœæ stopkê

WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA
Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczêciem pracy.

NIEBEZPIECZEÑSTWO
aby zminimalizowaæ ryzyko pora¿enia pr¹dem:
1. Maszyna nigdy nie powinna byæ pozostawiona bez dozoru, je¿eli jest pod³¹czona do pr¹du.
2. Zawsze wy³¹czaj zasilanie przed konserwacj¹ i po skoñczonej pracy.
3. Zawsze wy³¹czaj zasilanie przed wymian¹ ¿arówki.
4. Stosuj ¿arówkê tego samego typu o mocy 5W.

OSTRZE¯ENIE
aby zminimalizowaæ ryzyko poparzenia, po¿aru, pora¿enia pr¹dem czy zranienia:
1. Nie pozwalaj, aby maszyna by³a traktowana jako zabawka. Niezbêdne jest zachowanie
szczególnej ostro¿noœci, gdy maszyna jest u¿ywana w obecnoœci dzieci. U¿ywaj maszyny zgodnie
z przeznaczeniem wskazanym w instrukcji obs³ugi. Stosuj jedynie wyposa¿enie Zalecane przez
producenta w instrukcji obs³ugi.
2. Nigdy nie u¿ywaj maszyny, jeœli przewód lub wtyczka s¹ uszkodzone, jeœli maszyna nie pracuje
w³aœciwie, jeœli zosta³a upuszczona lub uszkodzona lub wpad³a do wody. Oddaj maszynê do
autoryzowanego sprzedawcy lub zak³adu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub
mechanicznej regulacji.
3. Nie pracuj na maszynie, je¿eli jakikolwiek z otworów wentylacyjnych jest zakryty.
4. Dbaj o czystoœæ otworów wentylacyjnych maszyny i regulatora obrotów.
5. Chroñ przed kurzem, py³em, œcinkami materia³u.
6. Podczas szycia trzymaj palce z dala od ruchomych czêœci maszyny.
7. Bardzo ostro¿nie postêpuj z ig³¹.
8. Zawsze stosuj w³aœciw¹ p³ytkê œciegow¹. Nieodpowiednia p³ytka mo¿e spowodowaæ z³amanie
siê ig³y.
9. Nie stosuj igie³ krzywych.
10. Nie ci¹gnij lub nie pchaj materia³u podczas szycia. Mo¿e to spowodowaæ z³amanie siê ig³y.
11. Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnoœci w obrêbie ig³y takich jak nawlekanie ig³y, wymiana
ig³y, nawijanie szpuleczki, wymian stopki itp. Wy³¹cz maszynê prze³¹cznikiem na OFF.
("O")
12..Zawsze wy³¹czaj maszynê z pr¹du podczas otwierania pokrywy, konserwacji czy
dokonywania czynnoœci naprawczych wymienionych w instrukcji obs³ugi. 11. Nigdy nie wk³adaj
¿adnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
13. Nie pracuj na maszynie na wolnym powietrzu.
14. Nie pracuj na maszynie, gdy w pobli¿u rozpylany by³ aerozol lub len.
15. Aby wy³¹czyæ maszynê, prze³¹cz wszystkie kontrolki na pozycjê OFF, a nastêpnie ("O") wyjmij
wtyczkê z gniazdka.
16. Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka ci¹gn¹c za sznur, uchwyæ wtyczkê nie sznur.

ZACHOWAJ TÊ INSTRUKCJÊ
Ta maszyna przeznaczona jest wy³¹cznie do u¿ytku domowego.
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POSZCZEGÓLNE CZÊŒCI MASZYNY
1. Tarcza naprê¿acza nici
2. Prowadnik nici
(przy nawijaniu na
szpuleczkê bêbenka)
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10. DŸwignia do obszywania
dziurek
11. Automatyczny nawlekacz ig³y
12. P³ytka œciegowa
13. Wysiêg i pojemnik
na akcesoria
14. DŸwignia regulacji
transportera
15. Nawijacz szpulki
16. Wyœwietlacz LCD
17. Przyciski funkcji
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WYBÓR ŒCIEGU
Niebieskie odcinki œciegu zaznaczone na rysunku oznaczaj¹
pojedynczy element, z którego sk³ada siê œcieg.
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AKCESORIA
Wyposa¿enie standardowe:
1. Stopka ogólnego zastosowania (T)
2. Stopka do suwaków (I)
3. Stopka do dziurek (D)
4. Stopka do œciegu overlokowego (E)
5. Stopka do œciegu krytego (F)
6. Stopka do œciegów satynowych (A)
7. Stopka do przyszywania guzików
8. Pêdzelek/no¿yk do dziurek
9. Trzymak szpulki (du¿y)
10. Trzymak szpulki (ma³y)
11. Prowadnik
12. Szpuleczki (3szt.)
13. Komplet wkrêtaków
14. Ig³y
15. Podk³adka pod szpulkê z niæmi
16. Trzpieñ szpulki
Wyposa¿enie dodatkowe:
17. Stopka do wszywania sznurka
18. Stopka do obrzucania
19. Stopka do pikowania
20. Stopka do cerowania
21. Stopka do marszczenia
22. Podwójna ig³a
23. Stopka z podwójnym transportem
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POD£¥CZENIE MASZYNY DO RÓD£A ZASILANIA

Pod³¹czenie maszyny
Przed pod³¹czeniem maszyny do Ÿród³a zasilania sprawdŸ czy jest ono zgodne
z danymi znamionowymi maszyny.
Postaw maszynê do szycia na stabilnym pod³o¿u.
1. W³ó¿ wtyczkê przewodu zasilania do gniazda w maszynie.
2. Pod³¹cz maszynê do zasilania elektrycznego.
3. W³¹cz w³¹cznik g³ówny zasilania w maszynie (pozycja ON).
4. Jeœli maszyna jest pod³¹czona prawid³owo zapali siê ¿arówka w maszynie.
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POD£¥CZENIE MASZYNY DO RÓD£A ZASILANIA
Regulator obrotów
Kiedy maszyna jest wy³¹czona
z zasilania w³ó¿ koñcówkê
przewodu regulatora obrotów do
maszyny.
W³¹cz zasilanie maszyny,
przyciœnij powoli regulator,
maszyna zacznie szyæ.
Nie dociskaj regulatora, kiedy
chcesz zakoñczyæ szycie.

Uwaga! Ustawienie fabryczne regulatora obrotów limituje maksymaln¹ prêdkoœæ
szycia maszyny.

Uwaga! W razie jakichkolwiek problemów z zasilaniem skontaktuj siê z elektrykiem.
Kiedy nie u¿ywasz maszyny od³¹cz j¹ od Ÿród³a zasilania. U¿ywaj tylko do³¹czonego
do maszyny regulatora.

Uwaga! Je¿eli podczas szycia zapl¹cze siê nitka i ig³a zostanie w dolnej pozycji
(w chwytaczu) maszyna przestanie szyæ i wy³¹czy siê zupe³nie, mimo przyciskania
regulatora obrotów. Nale¿y wtedy wy³¹czyæ przycisk g³ówny maszyny (pozycja OFF)
i w³¹czyæ go ponownie (ON).
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PRZYCISKI FUNKCJI

Przycisk podnoszenia stopki
Przycisk automatycznego
zakañczania szwu
Przycisk szycia wstecznego

Przycisk szycia wstecznego:
W maszynie dostêpne jest szycie wsteczne dla œciegów
01-16 i 30-60. Po wciœniêciu tego przycisku maszyna
bêdzie szy³a do ty³u, kiedy przycisk bêdzie zwolniony
maszyna bêdzie szy³a normalnie.

Przycisk automatycznego zakañczania szwu:
Przy przyciœniêciu tego przycisku maszyna sama
zakoñczy szew, wykonuj¹c kilka œciegów koñcz¹cych
a nastêpnie automatycznie siê zatrzyma. W przypadku
œciegów dekoracyjnych zatrzyma siê po dokoñczeniu
pojedynczego elementu sk³adowego wzoru.

Przycisk podnoszenia stopki:
Za pomoc¹ tego przycisku ustawia siê pozycjê ig³y
w momencie koñczenia szwu ( na górze b¹dŸ w materiale).
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WYMIANA STOPKI
Zak³adanie uchwytu stopki (1)
Zak³adanie stopki (2)
Zdejmowanie stopki dociskowej (3)
Mocowanie prowadnika szwów (4)
Podnieœ dr¹¿ek stopki do góry (a). Przykrêæ
uchwyt stopki jak pokazano na rysunku
(b).Opuœciæ uchwyt stopki ustawiaj¹c stopkê tak,
aby trzpieñ (d) znalaz³ siê dok³adnie pod wyjêciem
(c). Podnieœæ dŸwigniê (e). Opuœciæ dr¹¿ek stopki
(a) z uchwytem, a wtedy stopka (f) zamocuje siê
automatycznie. Podnieœæ stopkê dociskow¹.
Podnieœæ dŸwigienkê (e), a wtedy stopka od³¹czy
siê od uchwytu. Zamocowaæ prowadnik szwów (g)
w wyjêciu uchwytu jak na rysunku. Ustawiæ
stosownie do potrzeb.
UWAGA! Przy przeprowadzaniu którejkolwiek z powy¿szych czynnoœci
nale¿y prze³¹cznik mocy ustawiæ na
"O" (wy³¹czone).

MOCOWANIE IG£Y
Zmieñ ig³ê szczególnie wtedy, gdy wykazuje
ona oznaki zniszczenia i powoduje problemy
(nitka siê zrywa, przepuszczaj¹ œciegi)
UWAGA! Prze³¹cznik mocy ustawiæ na
("O") (wy³¹czony).

Dobraæ odpowiedni rodzaj i rozmiar ig³y
w zale¿noœci od szytego materia³u.
Przekrêciæ ko³o rêczne do siebie tak, aby ig³a
znalaz³a siê w najwy¿szym po³o¿eniu.
A. Poluzowaæ wkrêt uchwytu ig³y, a po
zamontowaniu ig³y dokrêciæ go. W³o¿yæ ig³ê
w uchwyt stron¹ sp³aszczona "od siebie".
B. W³o¿yæ ig³ê w uchwyt maksymalnie do oporu.
Ig³y musz¹ byæ zawsze w nienagannym stanie.
Nale¿y wymieniæ ig³ê w przypadkach:
A. Ig³a krzywa
B. Ig³a stêpiona
C. Uszkodzone czubki igie³.
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NAWIJANIE SZPULECZKI

1.Zamocuj szpulkê z
niæmi na trzpieniu.
W przypadku ma³ych
szpulek zastosuj trzymak szpulki.

6.Po przesuniêciu trzpienia w lewo na wyœwietlaczu pojawi siê “SP”

2.Przeci¹gnij nici
przez prowadnik.

7.Przytrzymaj koniec nici
w szpuleczce.

3.Nawiñ nitkê na szpuleczkê zgodnie ze
wskazówkami zegara.

8. Naciœnij regulator
obrotów, aby zacz¹æ
nawijanie.

4. Na³ó¿ szpuleczkê na
trzpieñ nawijacza.

9. Po nawiniêciu kilku
zwoi nici, odetnij trzymany koniec nitki. Kontynuuj nawijanie. Kiedy
szpulka zostanie nawiniêta do koñca maszyna
automatycznie wy³¹czy
nawijanie.

5. Przesuñ trzpieñ w
prawo.

10. Przesuñ trzpieñ nawijacza w lewo.

Uwaga! Podczas nawijania szpulki maszyna nie bêdzie szyæ, ko³o zamachowe nie
bêdzie siê obracaæ.

8

WK£ADANIE SZPULECZKI DO BÊBENKA
Przy wk³adaniu lub wyjmowaniu szpuleczki z
bêbenka ig³a musi byæ ustawiona w najwy¿szym
po³o¿eniu.
1. W³o¿yæ szpuleczkê do bêbenka w taki sposób,
aby nitka odwija³a siê, a szpuleczka obraca³a
zgodnie z ruchem wskazówek zegara jak
pokazuje strza³ka.
2. Wsun¹æ nitkê w szczelinê (A).
3. Przeci¹gn¹æ nitkê w lewo miêdzy sprê¿ynkami
do szczeliny (B).
Upewnij siê czy nitka nie wysunê³a siê ze
szczeliny (A).

4. Wyci¹gnij oko³o 15 cm nici. Zasuñ zasuwkê (C).

UWAGA! Prze³¹cznik mocy ustawiæ
na "O" (wy³¹czone).
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WK£ADANIE SZPULECZKI DO BÊBENKA

Ustaw ig³ê w górnej pozycji. Podnieœ stopkê do góry, aby poluŸniæ
talerzyki naprê¿acza.
1. Na³ó¿ szpulkê z niæmi na trzpieñ, ma³e szpulki zabezpiecz
zak³adaj¹c trzymak.
2. Przeci¹gnij nitkê przez górny prowadnik nici.
3. PoprowadŸ nitkê przez drugi prowadnik, miêdzy prowadnikiem a
blaszk¹ reguluj¹c¹ naprê¿enie (patrz rysunek).
4. WprowadŸ niæ w szczelinê w obudowie maszyny, tak by niæ
znalaz³a siê miêdzy talerzykami naprê¿acza.
5. Nastêpnie przeci¹gnij niæ w dó³ i w górê pod plastikow¹ os³onk¹.
6. Przeci¹gnij niæ przez oczko podci¹gacza nici wystaj¹cego z
pokrywy. Nastêpnie poprowadŸ niæ z powrotem w dó³.
7. Prze³ó¿ niæ przez dolny prowadnik.
8. Nastêpnie poprowadŸ niæ przez oczko nad uchwytem ig³y i
nawlecz ig³ê od przodu do ty³u.
9. Wyci¹gnij oko³o 10 cm nici za ig³ê.
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AUTOMATYCZNY NAWLEKACZ IG£Y

Wy³¹czyæ maszynê, ustawiæ ig³ê w najwy¿szym
po³o¿eniu i opuœciæ stopkê, gdy u¿ywany jest
nawlekacz ig³y.
1. Przeci¹gn¹æ nitkê od wewn¹trz cypla prowadnika nitki (rys. 1).
2. Opuœciæ dŸwigniê nawlekacza do samego
do³u tak, aby nawlekacz przeszed³ przez oczko
ig³y (rys. 2).
3. Upewniæ siê, ¿e nitka przechodzi przez nawlekacz (rys. 3).
4. Trzymaj¹c nitkê delikatnie zwalniaæ dŸwigniê
nawlekacza a¿ powróci on do górnego po³o¿enia. Wówczas przeci¹gn¹æ nitkê przez oczko
ig³y (rys. 4).

UWAGA! Nie poruszaæ ko³em rêcznym gdy u¿ywany jest nawlekacz ig³y.Nie dotykaæ nawlekacza
podczas szycia, gdy¿ mo¿e on
ulec uszkodzeniu.
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NAPRÊ¯ENIE NICI

- Podstawowe naprê¿enie jest w
pozycji "4".
- Aby zwiêkszyæ naprê¿enie nici
nale¿y ustawiæ pokrêt³o na wy¿szy
numer. Aby zmniejszyæ naprê¿enie
nici nale¿y wybraæ ni¿szy numer.
- Odpowiednie naprê¿enie nici jest
podstaw¹ uzyskania prawid³owego
œciegu.
- Nie ma jednego uniwersalnego
naprê¿enia nici do wszystkich rodzajów materia³ów.
- W 90% przypadków naprê¿enie
ustawiane jest miêdzy "3" a "5". ("4"
ustawienie podstawowe)
1. Prawid³owe ustawienie naprê¿enia dla œciegu prostego.
2. Naprê¿enie jest zbyt ma³e nitka
zewnêtrzna jest przeci¹gana na wewnêtrzn¹ stronê materia³u. Nale¿y
zwiêkszyæ naprê¿enie.
3. Naprê¿enie jest zbyt du¿e nitka
wewnêtrzna jest widoczna po
zewnêtrznej stronie materia³u.
Nale¿y zmniejszyæ naprê¿enie.
4. Prawid³owe naprê¿enie nici dla
œciegu zyg-zag i œciegów dekoracyjnych.
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WYCI¥GANIE DOLNEJ NITKI
1. Przytrzymaj lew¹ rêk¹ nitkê przeci¹gniêt¹
przez ig³ê. Przekrêæ ko³o zamachowe do
siebie, do momentu, a¿ ig³a ponownie ustawi
siê w górnym po³o¿eniu.

2. Delikatnie poci¹gnij koniec górnej nitki, aby
wyci¹gn¹æ doln¹ nitkê z bêbenka przez oczko
w p³ytce œciegowej.

3. Przeci¹gnij obie nitki do ty³u maszyny, za
stopkê.

OBCINANIE NICI
Podnieœ stopkê do góry. Wysuñ materia³ spod
stopki. Odetnij nitki przecinakiem, znajduj¹cym
siê z lewej strony pokrywy przedniej.
Po obciêciu przecinakiem nitki maj¹
odpowiedni¹ d³ugoœæ, aby zacz¹æ nowy szew.
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DWUSTOPNIOWA DWIGNIA DOCISKU STOPKI

1. DŸwignia podnoszenia i opuszczania stopki.

2. Przy szyciu grubych tkanin lub wielu warstw
materia³u, stopka dociskowa mo¿e byæ
podniesiona na drugi poziom dla u³atwienia
szycia .

PODNOSZENIE I OPUSZCZANIE
TRANSPORTERA

Po wysuniêciu przed³u¿ki z maszyny, z ty³u
wysiêgu bêdzie widoczny prze³¹cznik
transportera.

Przesuwaj¹c prze³¹cznik do pozycji (b),
transporter bêdzie obni¿ony, np. Do
przyszywania guzików. Aby powróciæ do
normalnego szycia nale¿y prze³¹cznik ustawiæ
w pozycji (a).

Transporter nie powróci do normalnego
po³o¿enia (nawet jeœli prze³¹cznik jest
odpowiednio ustawiony) dopóki nie wykonasz
jednego pe³nego obrotu ko³em zamachowym.
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ZALECANY DOBÓR IGIE£ I NICI
DO SZYTYCH MATERIA£ÓW

MATERIA£Y

ROZMIAR
IG£Y

RODZAJ I GRUBOŒÆ NICI
Z w³ókna naturalnego
np. Bawe³na

Z w³ókna syntetycznego
np. Poliester

DELIKATNE:
cienki jedwab, len, organza,
tiul, ¿or¿eta, koronki, szyfon.

90 kulkowa

12tex x3 (Nm 83/3)

120 dtex x 2 (Nm83/2)

LEKKIE:
batyst, woal, cienkie p³ótna,
tafta.

100/120

15tex x 3 (Nm 67/3)

150dtex x 2(Nm67/2)
100dtex x 2(Nm100/3)

ŒREDNIE:
cienkie tkaniny bawe³niane i
we³niane, jedwabie, popelina,
satyna, bistor, aksamit,
cienki sztruks, len, muœlin.

100

20 tex x 3 (Nm 50/3)

130 dtex x 3 (Nm77/3)

ŒREDNIO CIÊ¯KIE:
tkaniny ubraniowe,
dekoracyjne, gabardyna.

90

25 tex x 3 (Nm 40/3)

150 dtex x 3 (Nm67/3)

CIÊ¯KIE:
tkaniny p³aszczowe, d¿ins,
drelich, p³ótno, sztruks,
tweed.

80

30 tex x 4 (Nm 33/4)

330 dtex x 4 (Nm67/3)
240 dtex x 4 (Nm42/4)

DZIANINY: d¿ersej, trykot.

60/70

UWAGA: Zawsze u¿ywaj tych samych nici na szpulce dolnej i górnej.

Uwaga dla ig³y podwójnej
1. Ig³a podwójna mo¿e byæ u¿ywana w celu wzmocnienia szwu i dekoracji.
2. Kiedy szyjemy ig³¹ podwójn¹ szerokoœæ œciegu nie mo¿e byæ ustawiona powy¿ej "3.5".
3. Ig³ê podwójn¹ nale¿y czêsto wymieniaæ i sprawdzaæ po ka¿dym zerwaniu nici lub przepuszczeniu œciegu.
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TABELA ŒCIEGÓW I USTAWIEÑ

* Ustawienie œciegu mo¿e byæ zmienione
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TABELA ŒCIEGÓW I USTAWIEÑ
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RODZAJE STOPEK
(U¿ycie ig³y podwójnej przy wybranych œciegach pozwala uzyskaæ dodatkowe efekty dekoracyjne
lub u¿ytkowe.)

UWAGA! Podczas szycia ig³¹ podwójn¹ szerokoœæ œciegu musi byæ ustawiona poni¿ej "3.5".
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WYBÓR ŒCIEGÓW

Przycisk
wyboru
funkcji

Przyciski
wyboru
numeru,
szerokoœci
i d³ugoœci
œciegu

Przycisk wyboru funkcji :
W³¹czaj¹c maszynê automatycznie zaœwieci siê kontrolka
wyboru œciegu.
Przyciskaj¹c ten przycisk mo¿na wybraæ:
- rodzaj œciegu:
prosty b¹dŸ dekoracyjny
- szerokoœæ œciegu
- d³ugoœæ œciegu
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WYBÓR ŒCIEGÓW
Wybór numeru œciegu
Przy w³¹czeniu maszyny zawsze zaœwieci siê kontrolka wyboru œciegu.
Aby wybraæ œcieg nale¿y:
- dla wyboru dziesi¹tek od 0 do 6 u¿yæ przycisku (-),
- dla wyboru jednoœci od 0 do 9 u¿yæ przycisku (+).
Jest 60 œciegów do wyboru. Je¿eli wybrany numer œciegu
nie istnieje wyœwietlacz bêdzie miga³ a maszyna nie
rozpocznie pracy.
Wybór szerokoœci œciegu
Przy wyborze konkretnego œciegu, a po zmianie funkcji na
wybór szerokoœci, pojawi siê sugerowana jego szerokoœæ.
Szerokoœæ t¹ mo¿na dowolnie zmieniaæ przyciskaj¹c (+) dla
zwiêkszenia szerokoœci lub (-) dla jej zmniejszenia.
Przy wyborze œciegu prostego ustawienie pozycji ig³y jest
regulowane przyciskami regulacji szerokoœci œciegu. Aby
po³o¿enie ig³y by³o z lewej strony nale¿y wcisn¹æ przycisk (-)
(zmniejszaj¹cy szerokoœæ œciegu). Aby ig³a by³a z prawej
strony nale¿y u¿yæ przycisku (+) (zwiêkszaj¹cego
szerokoœæ œciegu). Na wyœwietlaczu pojawi siê nr
odpowiadaj¹cy odchyleniu ig³y od normalnej pozycji 0.0
maksymalnie w lewo 7.0 do maksymalnie w prawo.
Ustawienie centralne jest w pozycji 3.5

Wybór d³ugoœci œciegu
Skrócenia œciegu dokonuje siê za pomoc¹ lewego
przycisku (-) wyd³u¿enia natomiast za pomoc¹
prawego przycisku (+). D³ugoœæ œciegu mo¿e byæ regulowana w zakresie od 0.0 do 4.5. Niektóre œciegi maj¹
ograniczon¹ d³ugoœæ.

20

U¯YTECZNE PORADY
Obszywanie rogów tkaniny
1. Zatrzymaj maszynê, kiedy
zbli¿ysz siê do rogu tkaniny.
2. Zostaw ig³ê w materiale.
3. Podnieœ stopkê.
4. U¿yj ig³y jako osi obrotu,
obróæ tkaninê.
5. Opuœæ stopkê, kontynuuj
szycie.

Szycie wsteczne
Szycie wsteczne zabezpiecza
œcieg na pocz¹tku i koñcu
szycia. Naciœnij przycisk szycia
wstecznego, przeszyj kilka
œciegów. Kiedy przestaniesz
naciskaæ przycisk maszyna
zacznie szyæ w normalnym kierunku.
UWAGA!
Szycie wsteczne
jest dostêpne tylko
dla œciegów 1-6.

Wysiêg

Wolne ramiê w maszynie u³atwia obszywanie rêkawów, nogawek spodni, itp. Aby uzyskaæ wolne
ramiê nale¿y wysun¹æ przed³u¿kê z maszyny.
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U¯YTECZNE PORADY
Szycie grubych tkanin
Czarny przycisk z prawej
strony uchwytu stopki umo¿liwia podniesienie stopki, tak
aby mo¿liwe by³o szycie
grubych materia³ów.
Przycisk ten nale¿y wcisn¹æ
przed opuszczeniem stopki.
Kiedy osi¹gniesz najgrubszy
punkt materia³u podnieœ
stopkê do góry, zostawiaj¹c
ig³ê w materiale.
Przyciœnij czarny przycisk w
uchwycie stopki. Opuœæ stopkê, powoli zacznij szyæ.
Czarny przycisk automatycznie siê wy³¹czy po przeszyciu kilku œciegów.
Mo¿esz tak¿e pod³o¿yæ materia³ o tej samej gruboœci pod
ty³ stopki, aby j¹ podnieœæ do
wysokoœci zgrubienia szytego materia³u.
Mo¿esz te¿ podtrzymaæ rêk¹
stopkê w czasie szycia
wiêkszej iloœci warstw materia³u.
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ŒCIEGI PROSTE I POZYCJA IG£Y

Zmiana pozycji ig³y
Ustawienia te dotycz¹ tylko œciegów 01-05. Maszyna
w tych œciegach bêdzie szyæ 3 œciegi koñcz¹ce szew
automatycznie.
Podstawowym ustawieniem ig³y jest pozycja centralna
w punkcie szerokoœci œciegu "3.5". Ustawiaj¹c szerokoœæ
œciegu poni¿ej "3.5" ig³a odchyli siê w lewo, a powy¿ej "3.5"
w prawo. Pozycje skrajne i ich ustawienia pokazano na
ilustracji.
Zmiana d³ugoœci œciegu
Aby zmniejszyæ d³ugoœæ œciegu nale¿y wcisn¹æ przycisk
”-” aby zwiêkszyæ przycisk “+”.

ZYG-ZAG

Zmiana szerokoœci œciegu
Maksymalna szerokoœæ œciegu wynosi "7.0". Mo¿e byæ
zredukowana w ka¿dym momencie szycia. Aby zwiêkszyæ
szerokoœæ nale¿y u¿yæ przycisku “+”. Szerokoœæ mo¿e byæ
wybrana z zakresu "0.0" - "7.0”
UWAGA! Jeœli szyjesz ig³¹ podwójn¹ szerokoœæ
tego œciegu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ "3.5”
Zmiana d³ugoœci œciegu
Zmiana d³ugoœci œciegu zyg-zag jest mo¿liwa od "0.2"
do "4.5".
Zazwyczaj stosowany jest ten œcieg o d³ugoœci od "1.0"
do "2.5".
Bardzo gêsty œcieg zyg-zag jest nazywany œciegiem
satynowym.
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ŒCIEGI ELASTYCZNE

Œciegi elastyczne przeznaczone s¹ do tkanin
rozci¹gliwych oraz do wzmacniania szwu. Nie
niszcz¹ tkaniny i mog¹ byæ stosowane np. do
szycia d¿insu. Mog¹ byæ tak¿e wykorzystane
do jako œciegi dekoracyjne.

Potrójny œcieg prosty jest idealnym rozwi¹zaniem do szycia streczu i wzmocnienia szwu.

Potrójny zyg-zag jest odpowiedni do szycia
ciê¿kich tkanin jak d¿ins, popelina, drelich.
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ŒCIEGI OWERLOKOWE
Stopka do œciegu owerlokowego

1. Za³ó¿ stopkê do œciegu owerlokowego.
2. Szyj materia³ tak, aby koniec tkaniny dotyka³ prowadnika w stopce.
UWAGA! Stopka do œciegu owerlokowego powinna byæ u¿ywana tylko dla œciegu
numer 5 i 8, œciegi te nie mog¹ byæ szersze ni¿ “5.0” ig³a mo¿e zahaczaæ o stopkê i mo¿e siê z³amaæ podczas szycia innym œciegiem i przy wiêkszej szerokoœci.

Stopka ogólnego zastosowania

1. Za³ó¿ stopkê ogólnego zastosowania.
2. Szyj materia³ tak, aby prawa strona stopki zahacza³a o tkaninê.

25

ŒCIEGI KRYTE / BIELINIANE
11. œcieg kryty / bieliŸniany
12. œcieg kryty elastyczny

Przed rozpoczêciem szycia tymi œciegami
wypróbuj szycie na skrawku materia³u.
1. Zawiñ materia³ tak jak pokazano na rysunku.
Lew¹ stron¹ do góry.

2. W³ó¿ materia³ pod stopkê. Przekrêæ ko³em
zamachowym, aby ig³a wbi³a siê w materia³ z
lewej strony. Powinna tylko lekko zahaczyæ o
zgiêcie materia³u. Jeœli nie zahacza, dostosuj
szerokoœæ œciegu.
3. Dokrêæ odpowiednio stopkê do œciegu
krytego tak, aby zagiêcie materia³u opiera³o siê
na prowadniku stopki.

4. Zacznij powoli szyæ, prowadz¹c materia³
równo wzd³u¿ prowadnika.

5. Po zakoñczeniu szycia, odwróæ materia³.

26

PRZYSZYWANIE GUZIKÓW

Za³ó¿ stopkê do przyszywania guzików.

1. Ustaw transporter w dolnej pozycji.
(Uwaga! Nie jest mo¿liwe ustawienie d³ugoœci
œciegu rêcznie)

2. Pod³ó¿ guzik pod stopkê. Opuœæ stopkê.
3. Wybierz œcieg zyg-zag. Ustaw szerokoœæ
œciegu w zale¿noœci od rozstawu dziurek.
4. Przekrêæ ko³em zamachowym, aby
sprawdziæ czy szerokoœæ jest odpowiednia do
rozstawu dziurek.

5. Przed rozpoczêciem szycia w³¹cz
AUTOSTOP, aby wzmocniæ szew na pocz¹tku i
na koñcu szycia. Jeœli potrzebny jest odstêp
miêdzy guzikiem a materia³em w³ó¿ ig³ê miêdzy
dziurki guzika i zacznij szycie.

6. Guziki z 4 dziurkami musisz szyæ dwukrotnie,
najpierw dwie dziurki równoleg³e lub po
przek¹tnej, a nastêpnie dwie pozosta³e.
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DZIURKI DO GUZIKÓW
17.Dziurki w materia³ach delikatnych
i œrednich
18.Dziurki w bluzkach i koszulach
z cienkich i œrednich materia³ów
19.Dziurki w materia³ach delikatnych
i œrednich
20.Dziurki w bluzkach i koszulach
z cienkich i œrednich materia³ów
21.Dziurki w grubych materia³ach
22.Dziurki w materia³ach delikatnych
i œrednich
23.Dziurki w ¿akietach i p³aszczach
24.Dziurki w grubych p³aszczach
25.Dziurki w jeansach lub spodniach
26.Dziurki w jeansach lub w tkaninach
elastycznych
27.Dziurki w tkaninach elastycznych

UWAGA! Przed rozpoczêciem szycia wypróbuj obszycie na
próbce materia³u.
1. Zaznacz miejsce obszycia dziurki na materiale.
Maksymalna d³ugoœæ dziurki to 3 cm, razem z rygielkiem.

2. W³ó¿ guzik do stopki. Obszycie dziurki bêdzie
automatycznie dostosowane do wielkoœci guzika. Wybierz
œcieg do obszywania dziurki. Ustaw szerokoœæ i d³ugoœæ
œciegu. Nitka górna powinna byæ przeprowadzona przez otwór
w stopce i pod³o¿ona pod ni¹.

3. Ustaw stopkê z guzikiem tak, aby rozpocz¹æ szycie w
miejscu pokazanym na rysunku.
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DZIURKI DO GUZIKÓW
4. Opuœæ stopkê i opuœæ ogranicznik szycia
dziurki jak pokazano na rysunku.
UWAGA! Jeœli wybierzesz œcieg do
dziurek, na ekranie pojawi siê oznaczenie PUSH, co oznacza, ¿e musisz opuœciæ ogranicznik.

5. Przytrzymuj¹c delikatnie obie nitki zacznij
Szyæ.
UWAGA! Delikatnie przytrzymuj materia³
podczas szycia. Przed zakoñczenie obszywania
maszyna automatycznie wykona kilka œciegów
koñcz¹cych.
6. UWAGA! Je¿eli podczas szycia wysuniesz
materia³ przed zakoñczeniem obszywania
dziurki, musisz wybraæ inny œcieg i powtórnie
ustawiæ obszycie dziurki. Maszyna zacznie
obszywaæ dziurkê od pocz¹tku, musisz ustawiæ
materia³ w miejscu gdzie chcesz rozpocz¹æ
obszycie dziurki.
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DZIURKI DO GUZIKÓW
7. Po zakoñczeniu szycia podnieœ stopkê i obetnij nitki.

8. Przetnij delikatnie œrodek dziurki no¿ykiem,
aby nie uszkodziæ œciegu. U¿yj szpilki jako
ogranicznika.

Dziurki w tkaninach elastycznych
W tkaninach elastycznych dziurki obszywa siê
z dodatkowym wzmocnieniem grub¹ nitk¹ lub
kordonkiem.
1.W³ó¿ guzik do stopki i za³ó¿ na stopkê
wzmacniaj¹c¹ nitkê lub kordonek (patrz
rysunek). Zawi¹¿ nitkê z przodu stopki. Opuœæ
stopkê i zacznij obszywanie dziurki. Wybierz
szerokoœæ œciegu dodatkowo uwzglêdniaj¹c
wzmocnienie nitk¹.
2.Po zakoñczeniu obszycia przeci¹gnij
wzmacniaj¹c¹ nitkê do koñca, aby nie wystawa³a
i obetnij jej koñce.
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CEROWANIE

Rys.1) Wybierz œcieg 29. Na³ó¿ stopkê do dziurek. Pod³ó¿ pod rozerwany materia³ ³atkê. Wybierz
po³o¿enie ig³y. Opuœæ stopkê centralnie nad rozerwaniem.
Rys.2) Poci¹gnij za ogranicznik guzika w stopce tak, aby ustawiæ stopkê na d³ugoœæ rozerwania.
Rys.3) Ka¿dy cykl cerowania mo¿e byæ inny. Maksymalna d³ugoœæ takiego cyklu wynosi 2.6 cm,
maksymalna szerokoœæ wynosi 7 mm. a) d³ugoœæ szwu; b) szerokoœæ szwu
Rys.4) Umieœæ materia³ tak, aby ig³a znalaz³a siê 2 mm z przodu przed rozdarciem. Nastêpnie opuœæ
stopkê. UWAGA! Opuszczaj¹c stopkê nie przesuñ materia³u ani ogranicznika guzika w
stopce.
Rys.5) PoprowadŸ górn¹ nitkê przez otwór w stopce. Opuœæ dŸwigniê automatu do dziurek i pchnij
“od siebie”. Trzymaj delikatnie lew¹ rêk¹ koniec górnej nitki i rozpocznij szycie.
Rys.6) Kolejne sekwencje œciegów do cerowania s¹ wykonywane od przodu stopki do ty³u, jak
pokazano na rysunku.
Rys.7) Jeœli cerowane rozerwanie jest zbyt du¿e, nale¿y je przeszyæ kilkakrotnie lub krzy¿uj¹c
przeszycia, aby wzmocniæ cerowane miejsce.
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£¥CZENIE MATERIA£ÓW

1. U³ó¿ ³¹czone materia³y w odleg³oœci oko³o
4mm i pod³ó¿ pod nie pasek papieru.

2. Pod³ó¿ tak przygotowane materia³y centralnie pod stopkê. Zacznij szyæ.

3. Po zakoñczeniu szycia usuñ papier.

PATCHWORKI

1. Z³ó¿ dwa kawa³ki zszywanych materia³ów
praw¹ stron¹ do wewn¹trz i zszyj je œciegiem
prostym.

2. Roz³ó¿ zszyte materia³y na p³ask.
3. Pod³ó¿ zszyte materia³y pod stopk¹ tak, aby
zszycie po³o¿one by³o centralnie pod stopk¹.
Wybierz œcieg, który chcesz u¿yæ i przeszyj
wzd³u¿ z³¹czenia materia³ów.
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WSZYWANIE SUWAKÓW
UWAGA! Stopka do suwaków
mo¿e byæ u¿ywana tylko do
szycia œciegiem prostym, gdy
ig³a jest ustawiona w pozycji
centralnej. Ig³a podczas szycia
mo¿e zahaczyæ o stopkê i z³amaæ siê.

Suwaki wszywane centralnie

1. Przy³ó¿ suwak do materia³u.
2. U³ó¿ suwak centralnie wzd³u¿ rozciêcia w
materiale, z¹bkami do do³u. Przyfastryguj
suwak.

3. Za³ó¿ stopkê do suwaków z prawej strony
uchwytu stopki tak, aby szyæ z lewej strony
suwaka.
4. Za³ó¿ nastêpnie stopkê po lewej stronie
uchwytu, aby szyæ z prawej strony.

5. Przeszyj suwak z lewej strony do góry do
do³u.
6. Przeszyj koniec suwaka, a nastêpnie
praw¹ stronê.
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WSZYWANIE SUWAKÓW
Suwaki przeszywane z boku
1. Przy³ó¿ suwak do materia³u.
2. U³ó¿ suwak pod materia³ tak, aby
z¹bki suwaka by³y w odleg³oœci 3mm od
brzegu materia³u.

3. Za³ó¿ stopkê do suwaków z prawej
strony uchwytu stopki, aby szyæ z lewej
strony suwaka. Aby szyæ z prawej
strony, za³ó¿ stopkê z lewej strony
uchwytu.
4. Przeszyj suwak z lewej strony od
góry do do³u.

5. Odwróæ materia³ na praw¹ stronê,
przeszyj poprzecznie zakoñczenie
suwaka i praw¹ jego stronê.
6. Zatrzymaj szycie 5 cm od koñca,
rozsuñ suwak do koñca, aby nie
zahaczyæ o uchwyt suwaka. Zakoñcz
szew.
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OBRÊBIANIE BRZEGÓW

1. Zawiñ brzeg materia³u na szerokoœæ oko³o 3mm (dwukrotnie) i d³ugoœæ oko³o 5 cm.

2. Pod³ó¿ materia³ pod stopkê do
obrzucania, wbij ig³ê w materia³
obracaj¹ ko³em zamachowym. Opuœæ
stopkê. Przeszyj kilka œciegów.
Pod³ó¿ zawiniêty materia³ pod w spiralny uchwyt w stopce. Przesuñ
materia³ do ty³u i do przodu a¿ zawiniêcie zahaczy o spiralkê.

3. Opuœæ stopkê i szyj powoli prowadz¹c materia³ i zawijaj¹c go przed
stopk¹.

35

WSZYWANIE SZNURKA
Wszyty sznurek mo¿e s³u¿yæ jako element ozdobny ¿akietów, koszulek lub te¿ mo¿e s³u¿yæ jako
wzmocnienie brzegów. Wszywanie sznurków mo¿na stosowaæ do ró¿nych rodzajów tkanin: dzianin,
jedwabiu, we³ny lub bawe³ny.

Sznurek pojedynczy

Narysuj wzór na tkaninie. Prze³ó¿ sznurek
przez rowek w stopce do sznurków,
poprowadŸ go z prawej strony. Wyci¹gnij
sznurek z ty³u stopki oko³o 5 cm. Rowek
pod stopk¹ bêdzie przytrzymywa³ sznurek
tak, aby wszyty by³ w odpowiednim
miejscu. Wybierz œcieg i dostosuj jego
szerokoœæ tak, aby szew przykry³ sznurek.
Opuœæ stopkê i zacznij powoli szyæ
prowadz¹c sznurek zgodnie z wzorem.

Sznurek potrójny

Prze³ó¿ nitkê z lewej strony. Pod³ó¿ trzy
z³¹czone sznurki pod stopkê. Wyci¹gnij
sznurki za stopk¹ oko³o 5cm (2"). Wybierz
odpowiedni œcieg, dostosuj jego szerokoœæ
do szerokoœci sznurków tak, aby œcieg
zakry³ je ca³kowicie. Opuœæ stopkê, szyj
powoli prowadz¹c sznurki zgodnie z wzorem.
.
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ŒCIEGI SATYNOWE

Za³ó¿ stopkê do œciegu satynowego. Stopka ta
u³atwia przesuwanie siê materia³u ze zgrubieniami, które powstaj¹ ze œciegów
satynowych (bardzo gêsty zyg-zag).
Szyj¹c œciegiem satynowym lub dekoracyjnym
nale¿y ustawiæ jego d³ugoœæ i szerokoœæ.
Przed szyciem w³aœciwym nale¿y je wypróbowaæ na próbce tkaniny.

Szycie delikatnych materia³ów
Podczas szycia cienkich, delikatnych tkanin
powinno siê pod³o¿yæ flizelinê.
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PIKOWANIE

W³ó¿ prowadnik do pikowania
w uchwyt stopki (patrz rysunek), ustaw go na tak¹ d³ugoœæ
jak maj¹ byæ odstêpy przeszyæ.

Zrób jedno przeszycie, przesuñ materia³ tak, aby koniec
prowadnika znajdowa³ siê nad
wykonanym uprzednio
szwem.
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MARSZCZENIE

1. Zdejmij uchwyt stopki z dr¹¿ka stopki.
Zamocuj bezpoœrednio do dr¹¿ka stopkê do
marszczenia.

2. Przeszyj jeden œcieg prosty lub kilka.

3. Je¿eli chcesz bardziej zmarszczyæ materia³
ustaw naprê¿enie górnej nici poni¿ej 2.

4.Wyci¹gnij doln¹ nitkê ze szwu, aby
zmarszczyæ materia³ i zawi¹¿ j¹ przy brzegu
materia³u.

5. Przyprasuj ¿elazkiem marszczenie.
UWAGA! Do marszczenia mo¿esz u¿yæ te¿
,stopki ogólnego zastosowania marszcz¹c
materia³ podczas szycia, wyci¹gaj¹c doln¹
nitkê, naprê¿enie nici nale¿y ustawiæ poni¿ej 2.

* stopka do marszczenia nie znajduje siê w wyposa¿eniu standardowym
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MARSZCZENIE DEKORACYJNE

1. Za³ó¿ stopkê do marszczenia i przeszyj
tkaninê œciegiem prostym. Zachowaj odstêp
oko³o 1 cm miêdzy œciegami.
* opis marszczenia na stronie 39.

2. Zawi¹¿ nitki z jednej strony, z drugiej zaœ
wyci¹gnij doln¹ nitkê, aby zmarszczyæ materia³.

3. Za³ó¿ stopkê ogólnego zastosowania i przeszyj zmarszczony materia³ miêdzy œciegami
prostymi.

4. Wyci¹gnij nitki œciegu prostego.
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CEROWANIE, WYSZYWANIE, MONOGRAMY

Przesuñ dŸwigniê transportera, aby
ustawiæ go w dolnej pozycji. Zdejmij
uchwyt stopki i za³ó¿ bezpoœrednio na
dr¹¿ek stopkê do cerowania.
DŸwigienka (a) stopki powinna znajdowaæ siê za wkrêtem uchwytu ig³y (b).
Przykrêæ stopkê do dr¹¿ka wkrêtem (c).

Cerowanie
Najpierw obszyj rozdarcie materia³u, aby
zabezpieczyæ i wzmocniæ brzeg. Zacznij
od lewej strony. Przesuwaj¹c siê w prawo, przeszyj rozdarcie œciegiem
prostym, robi¹c przeszycia jedno obok
drugiego, aby nie by³o widaæ odstêpów.
Odwróæ materia³ o 1/4 i powtórz
przeszycia. Nale¿y szyæ wolno i przesuwaæ do przodu i do ty³u materia³, aby
jedno uderzenie ig³y by³o po jednej
stronie rozdarcia, a drugie po przeciwnej
stronie.
UWAGA! W tym sposobie cerowania
wy³¹czony jest transporter materia³u.
Osoba szyj¹ca musi sama przesuwaæ
materia³, musi dostosowaæ prêdkoœæ
szycia do szybkoœci przesuwania
materia³u.
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CEROWANIE, WYSZYWANIE, MONOGRAMY
Wyszywanie
Wybierz œcieg zyg-zag. Ustaw jego
szerokoœæ. ProwadŸ œcieg zgodnie z narysowanym wzorem przesuwaj¹c tamborkiem.
Dostosuj prêdkoœæ szycia. Wype³niaj wzór od
linii brzegowej do œrodka. ProwadŸ œciegi
blisko siebie. Krótsze œciegi osi¹gniesz
przesuwaj¹c tamborkiem wolniej, d³u¿sze
przesuwaj¹c tamborkiem szybciej.
Przed zakoñczeniem szycia w³¹cz przycisk
AUTO-STOP.

Monogramy
Wybierz œcieg zyg-zag. Ustaw odpowiedni¹
szerokoœæ œciegu. Szyj ze sta³¹ prêdkoœci¹
przesuwaj¹c tamborkiem zgodnie z wyrysowanym wzorem.
Kiedy zakoñczysz literê w³¹cz AUTO-STOP.

* Tamborek nie jest w wyposa¿eniu maszyny.
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WYKAÑCZANIE BRZEGÓW ŒCIEGIEM OZDOBNYM
Œcieg muszelkowy do obrêbiania

1. Obszyj materia³ wzd³u¿ brzegu.
2. Obetnij materia³ blisko szwu tak, aby nie przeci¹æ nitki obszycia.
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IG£A PODWÓJNA
UWAGA! U¿ywaj¹c ig³y podwójnej do œciegu zyg-zag,
szerokoœæ œciegu musi byæ ustawiona miêdzy "1" a "3.5". Nie
u¿ywaj ig³y podwójnej przy szerokoœci powy¿ej “3.5".

Dla ig³y podwójnej za³ó¿ stopkê ogólnego
zastosowania, niezale¿nie od rodzaju
œciegu.

1. W³ó¿ ig³ê podwójn¹.
*Ig³a podwójna nie znajduje siê w wyposa¿eniu standardowym.

2. Przeci¹gnij pierwsz¹ nitkê górn¹ tak jak do
normalnej ig³y.

3. Przeci¹gnij nitkê przez lew¹ ig³ê.
UWAGA! Obie górne nitki powinny byæ tego
samego rodzaju.
4. Za³ó¿ dodatkowy trzymak szpulki w otwór
na górze maszyny. Przeci¹gnij nitkê w ten
sam sposób jak pierwsz¹ nitkê.
5. Przeci¹gnij nitkê przez praw¹ ig³ê. Do
szycia nici¹ podwójn¹ mo¿na u¿ywaæ
œciegów 01-16 oraz 30-60.
UWAGA! Obie górne nitki powinny byæ tego
samego rodzaju. Przed szyciem ustaw
szerokoœæ œciegu. Przekrêæ ko³em zamachowym, aby sprawdziæ czy ig³a podwójna
nie uderza w p³ytkê œciegow¹.
Przy szyciu ig³¹ podwójn¹ nale¿y zredukowaæ prêdkoœæ szycia.
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STOPKA Z GÓRNYM TRANSPORTEM

* Stopka z górnym transportem nie jest w wyposa¿eniu podstawowym.
Zawsze spróbuj szyæ materia³ stopk¹ normaln¹.
U¿ywaj stopki z górnym transportem tylko, gdy
jest ona niezbêdna.
Prowadzenie materia³u jest ³atwiejsze, gdy u¿ywa
siê normalnej stopki. Maszyna mo¿e szyæ ró¿ne
rodzaje materia³ów od szyfonów po d¿ins.
Stopka z górnym transportem u³atwia przesuwanie
materia³u zarówno górnej i dolnej warstwy.
Poprawia ³¹czenie œciegów.

1. Podnieœ stopkê do góry.
2. Zdejmij uchwyt stopki odkrêcaj¹c œrubkê ³¹cz¹c¹
uchwyt z dr¹¿kiem stopki.
3. Za³ó¿ stopkê z górnym transportem:
- ramiê (a) powinno znajdowaæ siê za wkrêtem
uchwytu ig³y (b)
- uchwyt stopki powinien znajdowaæ siê z lewej
strony dr¹¿ka stopki.
- Opuœæ stopkê.
- Dokrêæ œrubkê ³¹cz¹c¹ stopkê z dr¹¿kiem stopki.
- Upewnij siê, ¿e stopka jest dobrze przymocowana.
4. Wyci¹gnij doln¹ nitkê i prze³ó¿ obie nitki za
stopk¹.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
UWAGA! Od³¹czyæ maszynê od Ÿród³a zasilania wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka sieciowego. Czyszcz¹c maszynê nale¿y j¹ zawsze od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania.

Czyszczenie chwytacza
Podczas szycia w chwytaczu gromadz¹ siê py³ki z nici i materia³u co powoduje, ¿e maszyna mo¿e
gorzej szyæ. Nale¿y regularnie sprawdzaæ i czyœciæ wszystkie mechanizmy szyj¹ce w maszynie.

A. Bêbenek
1. Wyjmij p³ytkê zakrywaj¹c¹ bêbenek i wyjmij szpuleczkê.
2. Szczoteczk¹ wyczyœæ bêbenek.

B. Chwytacz i transporter
1. Wyjmij ig³ê, zdejmij stopkê i uchwyt stopki. Wyjmij p³ytkê zakrywaj¹c¹ bêbenek i szpuleczkê.
Odkrêæ wkrêty mocuj¹ce p³ytkê œciegow¹.
2. Zdejmij p³ytkê œciegow¹. Podwa¿ bêbenek i wyjmij go.
3. Wyczyœæ szczoteczk¹ chwytacz i transporter. Wytrzyj je such¹, miêkk¹ œciereczk¹.
4. W³ó¿ bêbenek tak, aby koñcówka (a) dotyka³a punktu (b), za³ó¿ p³ytkê œciegow¹.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
UWAGA!
Przed czyszczeniem i konserwacj¹ maszyny zawsze od³¹cz j¹ od Ÿród³a zasilania.

Czyszczenie ekranu
Gdy ekran bêdzie zabrudzony nale¿y go
przetrzeæ such¹, miêkk¹ œciereczk¹.

Czyszczenie maszyny
Plastikowe czêœci maszyny nale¿y je czyœciæ lekko wilgotn¹ œciereczk¹, u¿ywaj¹c delikatnych
detergentów. Nastêpnie wytrzeæ maszyn¹ such¹ œciereczk¹.

Wymiana ¿arówki
UWAGA!
Od³¹czyæ maszynê od Ÿród³a zasilania wyjmuj¹c wtyczkê z gniazda sieciowego.
1. Odkrêciæ wkrêt (a) jak na (rys. 1) i zdj¹æ
pokrywê (b).

2. Wykrêciæ ¿arówkê i zamontowaæ now¹
jak na (rys. 2) i zamocowaæ pokrywê i dokrêciæ wkrêt.
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PORADY DOTYCZ¥CE USUWANIA PROBLEMÓW
Przed oddaniem maszyny do serwisu sprawdŸ w podanej tabeli sposób samodzielnego usuniêcia
podstawowych usterek podczas szycia. Je¿eli pomimo zastosowania siê do podanych zaleceñ
problem nadal istnieje, skontaktuj siê z serwisem.
PROBLEM

ZALECENIE

PRZYCZYNA

Niæ górna
zrywa siê

1. maszyna nie szyje prawid³owo
2. naprê¿enie jest zbyt du¿e
3. niæ jest zbyt gruba w stosunku do ig³y
4. Ÿle za³o¿ona ig³a
5. nitka zawinê³a siê wokó³ trzpienia
6. ig³a jest zniszczona

1. nawlec w³aœciwie nitkê w maszynie
2. zmniejszyæ naprê¿enie nici
3. dobraæ grubsz¹ ig³ê
4. zamocowaæ w³aœciwie ig³ê
(sp³aszczeniem od siebie)
5. odwin¹æ nitkê
6. wymieniæ ig³ê

Niæ dolna
zrywa siê

1. nieprawid³owo zamontowany
bêbenek
2. Ÿle nawleczona nitka w bêbenku
3. zbyt du¿e naprê¿enie nitki dolnej

1. wyj¹æ i zamontowaæ bêbenek ponownie
sprawdziæ wysnuwanie siê nitki z bêbenka
2. sprawdziæ naprê¿enie nitki
3. zmniejszyæ naprê¿enie nitki

Przepuszczanie
œciegów

1. Ÿle zamontowana ig³a
2. uszkodzona ig³a
3. niew³aœciwy rozmiar ig³y
4. Ÿle zamontowana stopka

1. zamocowaæ w³aœciwie ig³ê
(sp³aszczeniem od siebie)
2. wymieniæ ig³ê
3. dobraæ ig³ê do nici i materia³u
4. dobraæ w³aœciw¹ stopkê

Ig³a ³amie siê

1. uszkodzona ig³a
2. niew³aœciwie zamontowana ig³a
3. niew³aœciwy rozmiar ig³y do materia³u
4. niew³aœciwa stopka

1. wymieniæ ig³ê
2. zamocowaæ w³aœciwie ig³ê
(sp³aszczeniem od siebie)
3. dobraæ ig³ê do nici i materia³u
4. dobraæ w³aœciw¹ stopkê

LuŸne œciegi

1. nieprawid³owo nawleczona nitka w
maszynie
2. nieprawid³owo nawleczona nitka w
mêbenku
3. nieprawid³owy dobór: ig³a/ materia³/
nici
4. niew³aœciwe naprê¿enie nici

1. sprawdziæ nawleczenie nitki
2. nawlec nitkê bêbenka zgodnie z instrukcj¹
3. dobraæ rozmiar ig³y do nitki
4. wyregulowaæ naprê¿enie nici

Zwijanie lub
marszczenie
materia³u

1. ig³a za gruba do materia³u
2. niew³aœciwa d³ugoœæ œciegu
3. zbyt du¿e naprê¿enie nici

1. dobraæ cieñsz¹ ig³ê
2. dobraæ d³ugoœæ œciegu
3. zmniejszyæ naprê¿enie nici

Nieregularnoœæ
œciegu

1. s³aba jakoœæ nici
2. nieprawid³owo nawleczona nitka w
bêbenku
3. poci¹ganie materia³u podczas szycia

1. dobraæ nici lepszej jakoœci
2. wyj¹æ bêbenek, nawlec nitkê bêbenka
3. nie poci¹gaæ materia³u podczas szycia,
pozwoliæ maszynie podawaæ materia³

Maszyna
pracuje
ha³aœliwie

1. nieoliwiona maszyna
2. nagromadzony py³ z materia³u na
chwytaczu lub igielnicy
3. zastosowano niew³aœciwy olej
4. uszkodzona ig³a

1. naoliwiæ maszynê wg instrukcji
2. oczyœciæ chwytacz i transporter
wg instrukcji
3. stosowaæ olej zalecany przez producenta
4. wymieniæ ig³ê

Maszyna
pracuje
z oporami

zapl¹tana nitka na chwytaczu materia³u
na chwytaczu

wyci¹gn¹æ dol¹ i górn¹ nitkê z prowadników
maszyny, obracaæ ko³em rêcznym do siebie
i od siebie i usun¹æ resztki nici. naoliwiæ wg
instrukcji
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WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH
Lp.

1.

Miasto

Kod

Ulica

RADOM

Telefon

Lubelska 89/95
Francuska 2

0 48/384-00-31
0 48/384-00-26
0 83/ 343-69-28

2.

Bia³a Podlaska

26-600
21-500

3.

Bielsko-Bia³a

43-300

Mickiewicza 25

0 33/ 812-43-46

4.

Bydgoszcz

85-094

Curie Sk³odowskiej 38 B

0 52/ 341-44-26

5.

Che³m

22-100

Lwowska 13

0 82/ 562-11-11

6.

Elbl¹g

82-300

Ogólna 53

0 55/ 232-19-61

7.

Kielce

25-041

Pakosz 1

0 41/ 366-11-40

8.

Kluczbork

46-200

Mickiewicza 12

0 77/ 418-10-37

9.

Koszalin

75-036

Kaszubska 13

0 94/ 342-69-01

10. Kraków

31-960

Juliusza Lea 37

0 12/ 636-98-40

11. Legnica

59-220

Galaktyczna 13

0 76/ 856-25-15

12. Lublin

20-838

J. Kiepury 5 B

0 81/ 741-12-09

13. £ódŸ

90-329

J. Pi³sudskiego 55

0 42/ 674-91-99

14. Nowy S¹cz

33-300

Zamenhoffa 3

0 18/ 443-77-36

15. Olsztyn

10-537

Mrongowiusza 10

0 89/ 527-31-67

16. Pi³a

64-920

Okrzei 16/2

0 67/ 212-54-74

17. P³ock

09-400

Jachowicza 49

0 24/ 262-44-51 w. 147

18. Poznañ

61-656

Os. Powstañców Warszawy 2 0 61/ 826-39-95

19. Przemyœl

37-700

Rynek 26

0 16/ 678-58-37

20. S³upsk

76-200

3-go Maja 27/3

0 59/ 843-24-58

21. Sopot

81-808

25 Marca 5/13

0 58/ 551-30-11

22. Sosnowiec

41-200

D¹browszczaków 10 c

0 32/ 291-51-52

23. Suwa³ki

16-400

Sejneñska 21

0 87/ 566-44-84

24. Szczecin

70-331

Œw. Marcina 2

0 91/ 422-82-43

25. Œwinoujœcie

72-600

Marynarzy 5

0 91/ 322-48-40

26. Tarnobrzeg

34-400

Koœciuszki 24

0 15/ 823-53-67

27. Tarnów

33-101

Królowej Jadwigi 65

0 14/ 621-25-90

28. Tarnów

33-101

Oœ. 25- lecia blok 1

0 14/ 621-25-90

29. Toruñ

87-100

B³êkitna 46

0 56/ 652-27-70

30. Wa³brzych

58-302

11 Listopada 32

0 74/ 842-62-50

31. Warszawa

03-371

Wysockiego 20

0 22/ 614-33-03

32. Wroc³aw

50-249

Rydygiera 32

0 71/ 329-96-11

33. Zielona Góra

65-562

Sucharskiego 10

0 68/ 323-83-14

serwis centralny
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INFORMACJA
o postêpowaniu ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym
i elektronicznym
W zwi¹zku z obowi¹zkiem informacyjnym wynikaj¹cym z wprowadzenia ustawy o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym informujemy, ¿e:
1.Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nie mo¿e byæ umieszczany z innymi odpadami. Sprzêt
taki powinien byæ zbierany selektywnie o czym przypomina za³¹czone oznakowanie (przekreœlony,
ko³owy kontener na odpady).
2.Nieprzestrzeganie tej zasady mo¿e, przy nieprawid³owej utylizacji zu¿ytego sprzêtu, stanowiæ
zagro¿enie dla œrodowiska i zdrowia ludzi, wynikaj¹ce z obecnoœci w sprzêcie sk³adników
niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wy³¹czniki,
p³ytki obwodów drukowanych, itp.). Aby unikn¹æ takiego zagro¿enia, sk³adniki takie powinny zostaæ
zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.
3.Dane o masie sprzêtu zawiera informacja o pozosta³ych podstawowych parametrach urz¹dzenia
(w za³¹czeniu). Gospodarstwo domowe spe³nia wa¿n¹ rolê w przyczynianiu siê do ponownego
u¿ycia i odzysku, w tym recyklingu, zu¿ytego sprzêtu. Odbywa siê to w szczególnoœci poprzez
uczestnictwo w systemie zbierania zu¿ytych urz¹dzeñ.
Informujemy, ¿e zu¿yty sprzêt mo¿ecie Pañstwo oddaæ bezp³atnie w sklepie, w którym zosta³ on
zakupiony. Samodzielne demontowanie zu¿ytego sprzêtu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zu¿yty
sprzêt trafi nastêpnie do wyspecjalizowanej firmy zajmuj¹cej siê przetwarzaniem, odzyskiem (w tym
recyklingiem) i unieszkodliwieniem sk³adników niebezpiecznych.

¯YCZYMY SATYSFAKCJI
Z U¯YTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
51-162 Wroc³aw, ul. Macieja Miechowity 3
SERWIS CENTRALNY:
26-600 Radom, ul. Lubelska 89/95
Tel. 048/ 384-00-31, Fax 048/384-00-26
Importer deklaruje, ¿e wyrób zosta³ wyprodukowany
zgodnie z Dyrektyw¹ Niskonapiêciow¹ 73/23/EEC wraz ze zmianami zawartymi w
Dyrektywie 93/68/EEC oraz z Dyrektyw¹ o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej 89/336/EEC
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sk³ad gfx &dtp: wojocki.com

MASZYNY DO SZYCIA

E KUPON GWARANCYJNY
MODEL:

IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wroc³aw
SERWIS CENTRALNY: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom
tel. 048 384 00 31, fax 048 384 00 26

Data sprzeda¿y

NR FABR.

Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

KARTA
GWARANCYJNA

D KUPON GWARANCYJNY

DOMOWE
MASZYNY DO SZYCIA

C KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

Data sprzeda¿y

MODEL:

NR FABR.

Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

NR FABR.

Model: ..................................................
Nr fabryczny:

......................................

Data produkcji: ......................................
Data sprzeda¿y: ......................................

Data sprzeda¿y

Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

B KUPON GWARANCYJNY
MODEL:

NR FABR.

...............................................................
Podpis i piecz¹tka sprzedawcy
Data sprzeda¿y

Zapozna³em siê i akceptujê warunki
niniejszej gwarancji

Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

A KUPON GWARANCYJNY
MODEL:

NR FABR.

...............................................................
Podpis klienta

UWAGA! Jakiekolwiek zmiany, wytarcia
lub zamazania uniewa¿niaj¹ gwarancjê.

Data sprzeda¿y

Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

do rachunku nr .........................................
Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu

Opis zg³oszenia

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik

Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik
do rachunku nr .........................................

Podpis i piecz¹tka serwisu

Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik
do rachunku nr .........................................

Opis naprawy

Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu

Data naprawy

do rachunku nr .........................................
Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu

Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik

Data naprawy

do rachunku nr .........................................
Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu

Data naprawy

Podpis i piecz¹tka
serwisu

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik

