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Korzystając z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności. 
Maszyna została zaprojektowana tylko do użytku domowego.
Przed rozpoczęciem pracy z maszyną, należy przeczytać niniejszą instrukcję w całości.

Niniejsze urządzenie nie jest zaprojektowane do użytkowania przez dzieci oraz osoby z ograniczoną 
sprawnością ruchową, czuciową czy intelektualną. Podobnie rzecz się ma względem osób 
niedoświadczonych oraz posiadającą nikłą wiedzę na temat urządzenia. Warunkiem użytkowania 
maszyny przez wyżej wymienionych osób jest baczna opieka lub kontrola osoby odpowiedzialnej za 
bezpieczeństwo takiej osoby. 
Dzieci należy nadzorować, by nie bawiły się urządzeniem 

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

NIEBEZPIECZEŃSTWO— Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem:
Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła zasilania. Maszynę do szycia 
należy wyłączyć niezwłocznie po zakończeniu pracy oraz przed oczyszczeniem. 

OSTRZEŻENIE— Aby wyeliminować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:
1. Maszyna nieprzeznaczona jest do zabawy. Gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w ich obecności, konieczny jest
ścisły nadzór osoby dorosłej. 
2. Maszyna powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Należy używać tylko
wyposażenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji. 
3. Nie wolno używać maszyny gdy:  uszkodzony jest przewód lub wtyczka, urządzenie działa niewłaściwie na skutek
upuszczenia lub zniszczenia, urządzenie wcześniej wpadło do wody. Gdy zaistnieją powyższe okoliczności maszynę 
należy zanieść do najbliższego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum serwisowego, aby tam dokonano przeglądu, 
naprawy lub elektrycznej lub mechanicznej regulacji. 
4. Nie wolno używać urządzenia jeśli którykolwiek z otworów wentylacyjnych jest zablokowany. Należy dbać o to, by otwory
wentylacyjne tej maszyny do szycia oraz pedału były wolne od zalegającego kurzu, pyłu i luźnego materiału. 
5. Nie wolno wtykać ani wkładać żadnych obcych obiektów do otworów w maszynie.
6. Nie wolno używać maszyny na wolnym powietrzu.
7. Nie wolno obsługiwać maszyny w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) oraz tam, gdzie stosowano tlen.
8. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyłączyć wszystkie przełączniki (ustawić je w pozycji „0”), a następnie wyjąć
wtyczkę z kontaktu. 
9. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć maszynę z sieci należy chwycić za wtyczkę,
nie za przewód. 
10.Należy trzymać palce z daleka od ruchomych części urządzenia, szczególnie od igły.
11.Zawsze należy używać odpowiedniej płytki do igły. Użycie niewłaściwej płytki może złamać igłę.
12.Nie wolno używać wygiętych igieł.
13.Nie wolno ciągnąć ani popychać materiału podczas szycia, gdyż może to spowodować wygięcie się lub złamanie igły.
14.Należy wyłączyć maszynę (“0”) zanim dokona się jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczególnie dotyczy to czynności takich
jak: nawlekanie igły, zmiana igły, nawlekania szpulki czy zmiany stopki dociskowej. 
15.Zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania zanim przystąpi się do zdjęcia obudowy, smarowania lub innej
czynności regulującej ujętej w niniejszej instrukcji. 

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ 

 W przypadku wyzbycia się maszyny, musi być ona bezpiecznie zutylizowana zgodnie z prawem 

krajowym odnośnie  produktów elektrycznych. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.
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Część 1. Opis maszyny

Opis części
 Blokada szpulownika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szpulownik
Trzpień
Naprężacz szpulownika
Prowadnik nitki
Szarpak
Pokrywa czołowa
Obcinacz nitki
Nawlekacz igły
Płytka ściegowa
Osłona wolnego ramienia (pojemnik na akcesoria) 
Płytka osłaniająca szpulkę
Przycisk zwalniający płytkę osłaniającą szpulkę 
Pokrętło regulacji naprężenia nici górnej 
Przycisk szycia wstecz
Pokrętło regulacji szerokości ściegu
Pokrętło regulacji długości ściegu
Pokrętło wyboru ściegu
Stopka dociskowa
Igła
Śruba mocująca igłę
Uchwyt stopki
Śruba mocująca uchwyt stopki
Uchwyt do przenoszenia maszyny
Koło zamachowe
Włącznik zasilania
Gniazdo zasilające
Dźwignia opuszczania ząbków transportera 
Wolne ramię
Dźwignia opuszczania stopki
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Montowanie trzpienia na szpulki 
Wprowadź poziomy trzpień na szpulki, 
wprowadzając go w specjalny otwór. 
q Trzpień na szpulkę
w Otwór
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ÐÀÇÄÅË 6. ÓÕÎÄ ÇÀ ÌÀØÈÍÎÉ

×èñòêà øïóëüíîãî îòñåêà è íèæíåãî 
òðàíñïîðòåðà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòêëþ ÷èòå ïèò àíèå è âûò àùèò å âèëêó èç 
ðî çåòêè. 
Íå ðà çáèðàéòå ìàøèíó èíà ÷å, ÷åì îïèñàíî â 
ýòîé èíñòð óêöèè.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Íå õðàíèò å ìàøèíó â ïîìåù åíèÿõ ñ 
ïîâûøåííîé â ëàæíîñòüþ, à ò àêæå ðÿäîì ñ 
ðàäèàòîðàìè èëè íà ïð ÿìîì ñî ëíå ÷íîì ñâ åòå.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ïðî òèðàéòå êîðïó ñ ìàøèíû ìÿãêîé òê àíåâîé 
ñàëôå òêîé è íåéòðàëüíûì ìûëîì.
Ïîñëå ÷èñòêè ìàøèíû ïðîâ åðüòå, óñòàíîâ ëåíû 
ëè èãëà è ïðèæèìíàÿ ëàïê à.

Îòê ëþ ÷èòå ïèò àíèå ìàøèíû, âûò àùèò å âèëêó èç 
ðî çåòêè.
Ïî äíèìèò å èãëó â íàèâûñøóþ ïî çèöèþ Ñíèìèò å 
ïëàñòèíó ÷å ëíî ÷íîã î îò ñåêà, îò î äâèíóâ êíîïêó 
âïðàâ î. Âûò àùèò å øïó ëüêó. Âû÷èñòèòå ïûëü è 
îáðå çêè òêàíè ùå òî ÷êîé.

1.  Ñíèìèò å óñòàíîâî ÷íûé âèíò ñ ëåâ îé è 
ïðàâ îé ñòîðîíû èã î ëüíîé ïëàñòèíû ïðè ïîìîùè 
îò âåðòêè , ïðèëàãàåìîé ê ìàøèíå. Ñíèìèò å 
èãî ëüíóþ ïëàñòèíó .

1  Óñòàíîâî ÷íûé âèíò

2.  Ïî äíèìèò å øïó ëåäåðæàòåëü è âûòàùèò å åãî.

2  Øïó ëåäåðæàòåëü

3.  Ïðî ÷èñòèòå øïó ëåäåðæàòåëü ùå òî ÷êîé è 
ìÿãêîé òê àíüþ.

4.  Ïðî ÷èñòèòå òêàíåíàïðàâèò åëè è ÷åëíî ÷íûé 
ìå õàíèçì ìÿãêîé ùå òî ÷êîé.

3  Ùå òî ÷êà îò  ïûëè
4  Òêàíåíàïðàâèò åëü (ðåéêà)

5.  Ïðî òðèòå öåíòð ÷åëíî ÷íîã î ìå õàíèçìà ñóõ îé 
ìÿãêîé òê àíüþ.

5  Öåíòð ÷åëíî ÷íîã î ìå õàíèçìà

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ìî æíî â îñïî ëüçîâ àòüñÿ ïûëåñîñ îì.
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Ñòàíäàðòíûå àêñåññóàðû

1  Øïó ëüêè
2  Íàáîð èã ë
3  Ëàïê à äëÿ ïî òàéíîã î øâ à G
4  Ëàïê à äëÿ ìî ëíèè E
5  Ëàïê à äëÿ ïå òëè J
6  Äåðæàòåëü êàòóøêè áî ëüøîé
7  Äåðæàòåëü êàòóøêè ìàëûé
8  Âñïàðûâ àòåëü
9  Îòâ åðòêà

Äîïîëíèòåëüíûé ñòîëèê

Äîïî ëíèò åëüíûé ñò î ëèê îá åñïå ÷èâàåò 
äîïî ëíèò åëüíóþ ðàáî ÷óþ ïîâ åðõíîñòü.

Óäàëåíèå ñòîëèêà
Ïî òÿíèòå ñòî ëèê îò  ìàøèíû, ê àê ïîê àçàíî íà 
ðèñóíêå.

Êðåïëåíèå ñòîëèêà
Ñîå äèíèò å âûñòóï ñ ïà çîì íà ìàøèíå è ñëåãê à
íàäàâèò å íà ñòî ëèê.

1  Äîïî ëíèò åëüíûé ñò î ëèê
2  Âûñòóï
3  Ïà ç
4  Ñòàíäàð òíûå àê ñåññóàðû ìî æíî õðàíèòü â 
îò ñåêå â äîïî ëíèò åëüíîì ñò î ëèêå

- ïðîøèâ àíèÿ ðóêàâîâ, ïîÿñîâ, áðþê èëè ëþáûõ 
êðóãëûõ äåòàëåé îä åæäû.
- øòîïêè íîñêîâ èëè íàëîæåíèÿ çàïëà ò íà 
îá ëàñòü êîëåí, ëî êòåé èëè íà äå òñêóþ îä åæäó.

Ðóêàâíàÿ ïëàòôîðìà íóæíà äëÿ:

Akcesoria standardowe
q Szpulki
w Igły
e Stopka do ściegu krytego G 
r Stopka do zamków E
t Stopka do dziurek J
y Tarcza uchwytu szpulki (duża)
u Tarcza uchwytu szpulki (mała)
i Rozpruwacz
o Śrubokręt

Stolik (osłona wolnego ramienia)
Stolik zwiększa pole pracy. Można go łatwo 
zdjąć by uzyskać wolne ramię.
Akcesoria można przechowywać w stoliku.

Zdejmowanie stolika:
Pociągnij stolik zgodnie z instrukcją na rysunku.

q Stolik
w Bolec
e Otwór
r Miejsce na akcesoria

q
w

e r
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r

Zakładanie stolika:
Wprowadź bolec w otwór, a następnie pchnij stolik 
do końca, zgodnie z instrukcją na rysunku.

Wolne ramię
Wolne ramię jest przydatne przy szyciu rękawów, 
nogawek spodni czy też przy szyciu innych tubalnych 
fragmentów odzieży. Może być również przydatne przy 
cerowaniu skarpet.
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Część 2. Przygotowanie do szycia
Podłączenie maszyny do sieci

Uwaga:
Przed podłączeniem maszyny do prądu, upewnij się, 
że napięcie pokazane na maszynie odpowiada 
napięciu w sieci.

Instrukcja użytkowania:
Symbol "O" na przełączniku wskazuje pozycję OFF jeśli 
jest wciśnięty.
Wtyczka spolaryzowana (jeden pin szerszy od drugiego): 
Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem wtyczka 
tego rodzaju pasuje do gniazdka tylko w jednym 
położeniu. Jeśli nie wchodzi ona do końca w bieżącym 
położeniu odwróć ją i spróbuj ponownie. Jeśli wtyczka 
nadal nie pasuje wezwij wykwalifikowanego elektryka 
aby zamontował odpowiednie gniazdko. Nie modyfikuj 
wtyczki w żaden sposób.

Rozrusznik nożny model YC-482J lub TJC-150 z 
wtyczką spolaryzowaną jest używany tylko na rynku 
USA.

q

w
e

r

t

z  Wyłącz zasilanie, ustawiając przełącznik w poz. OFF.
x  Włóż wtyczkę rozrusznika do gniazda w maszynie.
c  Podłącz wtyczkę do gniazda sieciowego.
v  Włącz  maszynę, ustawiając przełącznik w pozycji ON.

q  Przełącznik zasilania
w Wtyczka rozrusznika
e Gniazdo w maszynie
r Wtyczka zasilania
t Gniazdo sieciowe

UWAGA:
Pracując na maszynie zawsze obserwuj obszar szycia 
i nie dotykaj żadnych ruchomych części, takich jak: 
igła, szarpak czy koło napędowe.
Zawsze wyłączaj zasilanie i odłącz przewód 
zasilający podczas gdy:
- nie korzystasz aktualnie z maszyny
- zakładasz bądź wymieniasz części (np. igła, żarówka) 
- czyścisz maszynę

Nie kładź niczego na pedale.
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1
Ñáîðêè

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: D
2  Äëèíà ñò åæêà: S.S
3  Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè: 1 - 4
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ çèã-çàãà À

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Îñëàáü òå íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè äëÿ 
îá ëåã÷åíèÿ ñîç äàíèÿ ñáîðîê.

1.  Ñáîðêè – óòîí÷åííàÿ äåê îðà òèâíàÿ îò äåëêà 
íà äå òñêîé îä åæäå èëè æåíñêèõ áëóçêàõ.
Âûá åðèòå ìÿãêóþ è ëåãêóþ òêàíü òàêóþ êàê 
áàòèñò èëè øàëè. Îòðå æüòå òêàíü â òðè ðàçà 
äëèííåå äëèíû ïðå äïî ëàãàåìîã î ïðîåê òà. 
Óñòàíîâèò å äëèíó ñòåæêà íà «4» è ïðîøåéò å 
ðÿäû ïð ÿìûõ ñò åæêîâ, ïðèá ëèçèòåëüíî íà 1 ñì 
äðóã îò  äðóãà äëÿ ñîç äàíèÿ ñáîðîê.

1  Ðàññòîÿíèå ìå æäó ðÿäàìè

2.  Çàâÿæèòå íèòè ñ î äíîé ñò îðîíû . Ñ äð óãîé 
ñòîðîíû ïî òÿíèòå çà øïó ëüíóþ (íèæíþþ) íèòü è 
ðîâíî ðàñïðå äåëèòå ñêëàäêè .
Ïðîøåéò å äåêîðà òèâíûå ñòðî ÷êè ìå æäó ðÿäàìè 
ïð ÿìûõ ñò åæêîâ. Âûòÿíèò å íèòè ïð ÿìûõ 
ñòåæêîâ.

5

1

3

Êíîïêà ðåâåðñà
Ïîê à âû íàæèìàå òå íà êíîïêó ðåâåðñà, 
áóäåò øèòü â îáðà òíîì íàïðàâ ëåíèè.

ìàøèíà 

Êîíòðîëü ñêîðîñòè øèòüÿ

Íîæíàÿ ïåäàëü
Ñêîðîñòü øèòüÿ ìî æíî èçìåíÿòü ïðè ïîìîùè 
ïå äàëè. ×åì ñèëüíåå äàâèòü íà ïå äàëü, òåì 
âûøå ñê îðîñòü øèòüÿ.

Òðàíñïîðòåð ïîäà÷è òêàíè

Ïðè ïðèøèâ àíèè ïóã îâèö è ò.ä. îò êëþ÷èòå 
òðàíñïîð òåð.

Îòêëþ÷åíèå òðàíñïîðòåðà ïîäà÷è òêàíè
Äëÿ îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà òêàíè 
ïåðå äâèíü òå ðû÷àã îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà 
âëåâî.

Ïîäêëþ÷åíèå òðàíñïîðòåðà ïîäà÷è òêàíè
×òîáû ïî äíÿòü òðàíñïîð òåð òêàíè, ïåðå äâèíü òå
ðû÷àã âïðàâ î.

1 Ðû÷àã îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà òêàíè
2 Îòê ëþ ÷åí
3 Ïî äêëþ÷åí

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
Äëÿ îáû÷íîã î øèòüÿ òðàíñïîð òåð òêàíè äî ëæåí 
áûòü âêëþ ÷åí. Ïîâ åðíèò å ìàõ îâ îå êîëåñî è 
ïðîâ åðüòå, ïî äíèìå òñÿ ëè òðàíñïîð òåð òêàíè 
ïðè ïåðåêëþ ÷åíèè ðû÷àã à âïðàâî.

2
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1
Ñáîðêè

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: D
2  Äëèíà ñò åæêà: S.S
3  Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè: 1 - 4
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ çèã-çàãà À

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Îñëàáü òå íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè äëÿ 
îá ëåã÷åíèÿ ñîç äàíèÿ ñáîðîê.

1.  Ñáîðêè – óòîí÷åííàÿ äåê îðà òèâíàÿ îò äåëêà 
íà äå òñêîé îä åæäå èëè æåíñêèõ áëóçêàõ.
Âûá åðèòå ìÿãêóþ è ëåãêóþ òêàíü òàêóþ êàê 
áàòèñò èëè øàëè. Îòðå æüòå òêàíü â òðè ðàçà 
äëèííåå äëèíû ïðå äïî ëàãàåìîã î ïðîåê òà. 
Óñòàíîâèò å äëèíó ñòåæêà íà «4» è ïðîøåéò å 
ðÿäû ïð ÿìûõ ñò åæêîâ, ïðèá ëèçèòåëüíî íà 1 ñì 
äðóã îò  äðóãà äëÿ ñîç äàíèÿ ñáîðîê.

1  Ðàññòîÿíèå ìå æäó ðÿäàìè

2.  Çàâÿæèòå íèòè ñ î äíîé ñò îðîíû . Ñ äð óãîé 
ñòîðîíû ïî òÿíèòå çà øïó ëüíóþ (íèæíþþ) íèòü è 
ðîâíî ðàñïðå äåëèòå ñêëàäêè .
Ïðîøåéò å äåêîðà òèâíûå ñòðî ÷êè ìå æäó ðÿäàìè 
ïð ÿìûõ ñò åæêîâ. Âûòÿíèò å íèòè ïð ÿìûõ 
ñòåæêîâ.

5

1

3

Êíîïêà ðåâåðñà
Ïîê à âû íàæèìàå òå íà êíîïêó ðåâåðñà, 
áóäåò øèòü â îáðà òíîì íàïðàâ ëåíèè.

ìàøèíà 

Êîíòðîëü ñêîðîñòè øèòüÿ

Íîæíàÿ ïåäàëü
Ñêîðîñòü øèòüÿ ìî æíî èçìåíÿòü ïðè ïîìîùè 
ïå äàëè. ×åì ñèëüíåå äàâèòü íà ïå äàëü, òåì 
âûøå ñê îðîñòü øèòüÿ.

Òðàíñïîðòåð ïîäà÷è òêàíè

Ïðè ïðèøèâ àíèè ïóã îâèö è ò.ä. îò êëþ÷èòå 
òðàíñïîð òåð.

Îòêëþ÷åíèå òðàíñïîðòåðà ïîäà÷è òêàíè
Äëÿ îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà òêàíè 
ïåðå äâèíü òå ðû÷àã îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà 
âëåâî.

Ïîäêëþ÷åíèå òðàíñïîðòåðà ïîäà÷è òêàíè
×òîáû ïî äíÿòü òðàíñïîð òåð òêàíè, ïåðå äâèíü òå
ðû÷àã âïðàâ î.

1 Ðû÷àã îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà òêàíè
2 Îòê ëþ ÷åí
3 Ïî äêëþ÷åí

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
Äëÿ îáû÷íîã î øèòüÿ òðàíñïîð òåð òêàíè äî ëæåí 
áûòü âêëþ ÷åí. Ïîâ åðíèò å ìàõ îâ îå êîëåñî è 
ïðîâ åðüòå, ïî äíèìå òñÿ ëè òðàíñïîð òåð òêàíè 
ïðè ïåðåêëþ ÷åíèè ðû÷àã à âïðàâî.

2

1

32w e

q

Kontrola prędkości szycia

Rozrusznik nożny.
Prędkość szycia jest regulowana rozrusznikiem 
nożnym.
Czym mocniej dociśniesz rozrusznik, tym szybciej 
maszyna będzie pracować.

Szycie wstecz
Wciśnij przycisk szycia wstecz aby rozpocząć szycie 
w przeciwnym kierunku.

Wyłączanie transportu
Dźwignia opuszczania ząbków transportera, znajduje 
się przedniej części łoża wolnego ramienia. 

W celu opuszczenia transportu przesuń dźwignie w 
lewo, zgodnie z instrukcją pokazaną na obrazku.

Aby podnieść ząbki transportera, należy przesunąć 
dźwignię w prawo zgodnie z instrukcją pokazaną na 
obrazku. Następnie należy przekręcić koło zamachowe 
do siebie.

Podczas normalnego szycia, transport powinien być 
włączony.

q Dźwignia opuszczania ząbków transportera 
w Opuszczone ząbki transportera
e Podniesione ząbki transportera
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Ïîäúåì è îïóñêàíèå ïðèæèìíîé ëàïêè

Ðû÷àã ïî äúåìà ïðèæèìíîé ëàïêè ïî äíèìàå ò è 
îïó ñêàåò ïðèæèìíóþ ëàïêó .
Âû ìî æåòå ïî äíÿòü ëàïêó íà 0,6 ñì âûøå 
îáû÷íîã î ïî ëî æåíèÿ äëÿ áûñòðîé ñìåíû 
ïðèæèìíîé ëàïêè èëè äëÿ á åñïðåïÿò ñòâåííîã î 
ðàçìåù åíèè îá úåìíûõ ìà òåðèàëîâ ïî ä ëàïêîé.

1 Îïóù åííîå ïî ëî æåíèå
2 Îáû÷íîå ïî äíÿò îå ïî ëî æåíèå
3 Íàèâûñøåå ïî ëî æåíèå 

Ñìåíà ïðèæèìíîé ëàïêè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïåðå ä ñìåíîé ïðèæèìíîé ëàïêè îò êëþ ÷èòå 
ïèò àíèå.
Âñåãäà èñïî ëüçóéòå òî ëüêî ïî äõî äÿùóþ ëàïê ó 
äëÿ âûáðàííîã î îáðà çöà. Èç-çà íåïðàâèëüíîé 
ëàïêè ìî æåò ñëîìà òüñÿ èãëà.

Êàê ñíÿòü ïðèæèìíóþ ëàïêó
Ïîâ åðíèò å ìàõ îâ îå êîëåñî ïðî òèâ ÷àñîâ îé 
ñòðåëêè è ïî äíèìèò å èãëó â âåðõíåå ïî ëî æåíèå. 
Ïî äíèìèò å ïðèæèìíóþ ëàïêó è íàæìèòå íà 
ðû÷àã ïî çàäè äåðæàòåëÿ ëàïêè.

1  Ðû÷àã

Êàê ïðèñòåãíóòü ïðèæèìíóþ ëàïêó 
Ðàñïî ëî æèòå âûáðàííóþ ïðèæèìíóþ ëàïêó òàê, 
÷òîáû ñò åðæåíü íàõ î äèëñÿ ïð ÿìî ïî ä âûåìêîé 
äåðæàòåëÿ.
Îïó ñòèòå äåðæàòåëü ëàïêè è ïðèñò åãíèòå ëàïêó.

2 Âûåìê à äåðæàòåëÿ
3 Ñòåðæåíü ëàïêè

Êàê ñíÿòü è óñòàíîâèòü äåðæàòåëü ëàïêè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïåðå ä ñìåíîé äåðæà òåëÿ ïðèæèìíîé ëàïêè 
îò êëþ ÷èòå ïèò àíèå.

×òîáû ñíÿòü:
Ïåðåâ åäèòå èãëó â âåðõíþþ ïî çèöèþ.
Ïîâ åðíèò å îò âåðòêîé âèíò ïðî òèâ ÷àñîâ îé 
ñòðåëêè è ñíèìèò å åãî.

×òîáû óñòàíîâèòü:
Ñîïîñò àâüòå îò âåðñòèÿ â äåðæàòåëå ëàïêè ñ 
îò âåðñòèåì íà ïðèæèìíîì ñò åðæíå . Âñòàâüòå
âèíò â îò âåðñòèå. Îòâ åðòêîé çà òÿíèòå âèíò ïî 
÷àñîâ îé ñòðåëêå.

1 Óñòàíîâî ÷íûé âèíò
2 Äåðæàòåëü ëàïêè
3 Îòâ åðñòèÿ â äåðæàòåëå ëàïêè
4 Îòâ åðñòèå â ïðèæèìíîì ñò åðæíå
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Podnoszenie i opuszczanie stopki dociskowej

Dźwignia podnoszenia stopki ma dwie pozycje.

Dodatkowo, możesz podnieść stopkę o ok 0,6mm 
(1/4"). Ułatwi ci to zmianę stopki czy też wprowadzenie 
grubszego materiału.

q Stopka opuszczona 
w Stopka podniesiona 
e Dodatkowy wznios stopki

Wymiana stopki

Zdejmowanie stopki:
Podnieś igłę do jej najwyższej pozycji obracając 
kołem zamachowym do siebie. Unieś stopkę. Odczep
stopkę, naciskając dźwignie umieszczoną z tyłu 
uchwytu stopki (patrz: ilustracja)

q Dźwignia zwalniająca stopkę

Uwaga:
Przed wymianą stopki należy wyłączyć maszynę. 
Dobieraj zawsze odpowiednią stopkę do wybranego 
ściegu. Użycie nie odpowiedniej stopki może 
spowodować złamanie igły. 

Zakładanie stopki:
Połóż stopkę w taki sposób, aby poprzeczka na niej 
zrównała się z bolcem w uchwycie stopki. Następnie 
opuść dźwignie stopki tak aby zatrzasnęła się w uchwycie

w Bolec
e Poprzeczka

Wymiana uchwytu stopki

Uwaga:
Wyłącz zasilanie w maszynie przed wymianą 
uchwytu stopki.

Zdejmowanie uchwytu:
Odkręć śrubę mocującą uchwyt stopki, a następnie 
zdejmij uchwyt.

Mocowanie uchwytu:
Zrównaj otwór w uchwycie z otworem w trzpieniu. 
Następnie wprowadź śrubę w otwór i przykręć ją.

q  Śruba mocująca.
w Uchwyt stopki
e Otwór w uchwycie
r Otwór w trzpieniu
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Ïîòàéíàÿ ñòðî÷êà

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: E èëè F
2  Äëèíà ñò åæêà: 2 - 3
3 Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè: 1 - 4
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ ïî òàéíîé 
ñòðî÷êè G

1. Óñòàíîâê à ëàïêè äëÿ ïî òàéíîé ñòðî ÷êè.
Èäåàëüíûé ïî òàéíîé ñò åæîê âî çìî æåí òî ëüêî 
íà òî ëñòûõ òêàíÿõ.
Ïðèêðåïèò å ëàïêó äëÿ ïî òàéíîé ñòðî ÷êè êàê íà 
ðèñóíêå. Ñëî æèòå òî ëñòóþ òêàíü ïî ñõ åìå 
îñòàâèâ îò îãíóòûé êðàé îò  0.4 äî 0.7 ñì

1  Îáîðî òíàÿ ñòîðîíà òê àíè
2 îò  0.4 äî 0.7 ñì
3  Òîëñòûå òêàíè
4  Òîíêèå è ñðå äíèå òêàíè

2.  Îòðåãóëèðóéòå ïî ëî æåíèå èãëû ïðè 
íåîá õî äèìîñòè ò àê, ÷òîáû èã ëà òî ëüêî 
ïðèõâ àòûâàëà êðàé ñ ëåâîé ñòîðîíû.

3.  Îñëàáü òå âèíò è ñ îïîñò àâüòå íàïðàâèò åëü íà 
ëàïêå ñî  ñêëàäêîé íà òê àíè. Èãëà äî ëæíà òî ëüêî 
ïðèõâ àòûâàòü ñêëàäêó. Åñëè èãëà óõî äèò 
ñëèøêîì äàëåêî â ëåâî, ïåðå äâèíü òå íåìíîã î 
íàïðàâèò åëü âëåâî. Å ñëè èãëà íå çàõâ àòûâàåò 
ñêëàëó, ïåðå äâèíü òå íàïðàâèò åëü âïðàâ î. 
Øåéòå, íàïðàâ ëÿÿ ñëîæåííûé êðàé âäî ëü 
íàïðàâèò åëÿ.

5  Âèíò
6  Ñêëàäêà
7  Íàïðàâèò åëü

4.  Ïî îêîí÷àíèè ðàñêðîéò å òêàíü ëèö åâîé 
ñòîðîíîé íàâåð õ.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Åñëè ñòåæêè áóäóò ëî æèòüñÿ ñëèøêîì äàëåê î 
âëåâî, îíè áóäóò âèäíåòüñÿ íà ëèö åâîé ñòîðîíå 
òêàíè.
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Ñìåíà èãë

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïåðå ä çàìåíîé èã ë îò êëþ ÷àéòå ïèò àíèå 
ìàøèíû.

1.  Ïîâ åðíèò å ìàõ îâ îå êîëåñî ïðî òèâ ÷àñîâ îé 
ñòðåëêè è ïî äíèìèò å èãëó â âåðõíåå ïî ëî æåíèå. 
Îïó ñòèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó .
Îñëàáü òå âèíò èãî ëüíîã î ñòåðæíÿ, ïîâ åðíóâ åãî 
ïðî òèâ ÷àñîâ îé ñòðåëêè.
Âûòàùèò å èãëó èç çàæèìà

1 Âèíò çàæèìà èãëû

2.  Âñòàâüòå íîâ óþ èãëó â çàæèì ïëîñê îé 
ñòîðîíîé îò  ñåáÿ.
Âñòàâëÿÿ èãëó â çàæèì, ïî äòî ëêíèòå åå êàê 
ìî æíî âûøå è çà òÿíèòå âèíò, ïîâ åðíóâ åãî ïî 
÷àñîâ îé ñòðåëêå.

2 Ñòîïîð
3 Ïëîñê àÿ ñòîðîíà

×òîáû ïðîâ åðèòü êà÷åñòâî èãëû, ïî ëî æèòå åå 
ïëîñê îé ñòîðîíîé íà ðîâíóþ ïîâåð õíîñòü 
(èãî ëüíóþ ïëàñòèíó , ñòåêëî  è ò.ä.). Çàçîð ìå æäó 
èãëîé è ïëîñê îé ïîâ åðõíîñòüþ äî ëæåí áûòü 
î äèíàêîâûì. Íèêîã äà íå èñïî ëüçóéòå ãíóòûå 
èëè òóïûå èãëû. Ïîâðå æäåííûå èã ëû ìîãóò 
ðâàòü è çàòÿãèâàòü òðèêîò àæ, òîíêèé øå ëê è 
ëåãêèå òêàíè.

4 Çàçî ð

1 2

Òàáëèöà ïîäáîðà íèòè è èãëû.

Òêàíü Íèòêè Ðàçìåð èãëû

Ëåãêèå
òêàíè

Áàòèñò
Æîðæåò
Òðèêî
Øåðñòü
Ïî ëèýñòåð

Øåëê ¹80–100
Õëîïîê ¹80–100
Ñèíòåòè÷åñêàÿ
íèòü ¹80–100

¹9/65–1 1/75

Ñðåäíèå
òêàíè

Õëîïîê
Ïî ëèýñòåð
Òîíêèé
òðèêîòàæ
Øåðñòü

Øåëê ¹50
Õëîïîê ¹60–80

Ñèíòåòèêà ¹50–80
Õëîïîê ¹50

¹1 1/75-¹14/90

¹14/90

Òÿæåëûå
òêàíè

Äæèíñà
Äæåðñè
Ïàëü òîâàÿ
Äðàïèðîâî ÷íàÿ

Øåëê ¹50
Õëîïîê ¹40-50
Ñèíòåòèêà ¹40-50
Øåëê ¹30
Õëîïîê ¹50

¹14/90–16/100

¹16/100

Ïðè îáû÷íîì øèòüå èñïî ëüçóþòñÿ èãëû ¹1 1/75 èëè ¹14/90. Òîíêèå íèòè è èãëû èñïî ëüçóþòñÿ ïðè 
ðàáî òå ñ òîíêèìè òêàíÿìè, ÷òîáû òêàíü íå ìîðùèëàñü; òî ëñòûå òêàíè òðåáóþò òî ëñòûõ èãë, 
ñïîñ îáíûõ ïðîéòè ñêâî çü òêàíü, íå èñïîð òèâ âî ëîêíà. Ïåðå ä íà ÷àëîì ðàáî òû âñåãäà ïðîá óéòå èãëó è 
íèòü íà îò äåëüíîì êóñî ÷êå òêàíè. Âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ íèòè äî ëæíû áûòü î äèíàêîâûìè. Ïðè ðàáî òå ñ 
î ÷åíü òîíêèìè, ñèíòåòè÷åñêèìè è ðàñòÿãèâàþùèìèñÿ òêàíÿìè èñïî ëüçóéòå èãëû BLUE TIPPED ñ 
Ãîëóáûì Íàê îíå ÷íèêîì. Èãëà ñ ãîëóáûì íàê îíå ÷íèêîì ïðå äî òâðàùàåò ïðîïó ñêè ñòåæêîâ.

Materiał i igły
•
•Igła	

•

•

•

Uwaga:

Lekki

Średni

Syntetyczna
 #80-100

Ciężki 

Denim
Tweed
Flausz
Quilting

Woal
Organtyna
Krepa

Len
Jersey
Pawełna
Wełna

Nić

Jedwabna  #50
Bawełniana #50-80
Syntetyczna #50-80

#11/75-14/90

Jedwabna #30-50
Bawełniana #40-50
Syntetyczna #40-50

#14/9-16/100

Materiał
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Wymiana igły

Uwaga:
Przed wymianą igły zawsze upewnij się, że 
zasilanie w maszynie jest wyłączone a kabel 
zasilający jest odłączony.

Za pomocą koła zamachowego, podnieś igłę do 
najwyższej pozycji. Następnie opuść stopkę dociskową.

z Poluzuj igłę, odkręcając śrubę mocującą.
Wyjmij igłę z uchwytu igielnicy. 
q Śruba mocująca igłę.

x Włóż nową igłę w uchwyt igielnicy. Płaska strona
igły powinna znajdować się z tyłu.
Pchnij igłę do góry, aż poczujesz opór stopera. 
Następnie mocno dokręć śrubę mocującą. 
w Stoper
e  Płaska strona igły

Aby sprawdzić czy igła jest prosta, połóż ją na płaskiej 
powierzchni (np płytce ściegowej) albo na szkle.
Odległość pomiędzy igłą a płaską powierzchnią 
powininna być stała.
Nigdy nie używaj krzywej igły.

r Odległość między igłą a płaską powierzchnią

Trykot Jedwabna #80-100
Bawełniana #80-100 #9/65-11/75

Uwaga:
Igły 3x #14/90 są dołączone w zestawie z maszyną

Generalnie do szycia używaj igieł 11/75 lub 14/90.
Cienkie igły i nici powinny być używane do szycia lekkich 
materiałów.
Generalnie należy używać tej samej nici u góry i na szpulce.

Aby uniknąć ściągania ściegu, użyj stabilizatora podczas szycia 
cienkich tkanin.
Zawsze testuj dobór nici i igły na małym kawałku materiału 
który będzie potem użyty do szycia.

Szyjąc tkaniny delikatne, elastyczne lub syntetyczne używaj 
specjalnej igły. Używając odpowiednich igieł zabezpieczysz 
się przed przeskakiwaniem ściegów. Skontaktuj się ze 
sprzedawcą w celu zakupu odpowiednich igieł.
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1

2

1

2
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(A)

(B)

1

2

Óñòàíîâêà êàòóøêè íà êàòóøêîäåðæàòåëü

À Óñòàíîâèò å íà ñòåðæåíü êàòóøêó, ðàçìà òûâàÿ 
íèòêó ïî íàïðàâ ëåíèþ, ïîê àçàííîì íà ðèñóíêå. 
Ñâåðõó íàäåíü òå áî ëüøîé äåðæà òåëü è ïëî òíî 
çàôèêñèðóéòå íà êàòóøêå.

1  Äåðæàòåëü êàòóøêè áî ëüøîé

Â  Ì àëûé äåðæàòåëü èñïî ëüçóåòñÿ äëÿ 
ìàëåíüêèõ èëè óçêèõ êàòóøåê.

2  Äåðæàòåëü êàòóøêè ìàëûé

Èçâëå÷åíèå øïóëüêè

1.  Îò î äâèíü òå êíîïêó êðûøêè ÷å ëíî ÷íîã î 
îò ñåêà âïðàâ î

1  Êíîïê à ñíÿòèÿ êðûøêè ÷å ëíî ÷íîã î îò ñåêà
2  Êðûøê à ÷åëíî ÷íîã î îò ñåêà

2.  Âûòàùèò å øïó ëüêó.

3  Øïó ëüêà.

25

13

14

5

6

5.  Îò ñòåãíèòå ëàïêó è ïðèñòåãíèò å åå íà ëåâ óþ 
ñòîðîíó ïåðåê ëàäèíû. Ñäå ëàéòå ñòðî÷êó 
ïîïåðåê êîíöà ðàñêðûòèÿ íà 1 ñì îò  íåãî. 
Ïîâ åðíèò å òêàíü íà 90 ãðàäó ñîâ è ïðèñòðî ÷èòå 
ëåíò ó ìî ëíèè ê èçäåëèþ. Îñò àíîâèò å ìàøèíó çà 
5 ñì ïåðå ä òåì, ê àê ëàïêà äîñòèãíå ò çàìê à 
ìî ëíèè. Îïó ñòèòå èãëó â òêàíü è ïî äíèìèò å 
ëàïêó. Óäàëèòå ñòåæêè íàìå òêè.

13  Ñòåæêè íàìå òêè íà îáðà òíîé ñò îðîíå
14  1 ñì

6.  Îòêðîéò å ìî ëíèþ, îïó ñòèòå ëàïêó è 
ïðîøåéò å îñòàòîê øâ à. Çàêðåïèòå øîâ 
îáðà òíûìè ñò åæêàìè.
Ïî îê îí÷àíèè ó äàëèòå âñå ñòåæêè íàìå òêè.

1

2

3

1

2

q

w

q

w

z

x

e

Nawijanie szpulki

Zakładanie nici
Załóż szpulkę na trzpień zgodnie z 
instrukcją przedstawioną na obrazku.

A: Załóż dużą tarcze i dociśnij szpulkę.
q Duża tarcza uchwytu szpulki.

B: Do mniejszych szpulek użyj mniejszej tarczy.
w Mała tarcza uchwytu szpulki

Wyjmowanie szpulki

zPrzesuń przycisk zwalniający płytkę osłaniającą szpulkę.
q Przycisk zwalniający płytkę osłaniającą szpulkę 
w Płytka osłaniająca szpulkę

x  Wysuń szpulkę.
e Szpulka
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1
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5
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11

12
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9

1

2

3

4

Êàê øèòü

1.  Çàëî æèòå íàâ åðõ âåðõíèå ïðèïó ñêè.
Îòâ åðíèò å íà çàä íèæíèé ïðèïó ñê è 
ñôîðìèð óéòå ñêëàäêó â 0,3 ñì.
Ðàñïî ëî æèòå çóáöû ìî ëíèè ð ÿäîì ñ ýòîé 
ñêëàäêîé è ïðèê î ëèòå áóëàâêîé.

1  Íèæíÿÿ òê àíü
2  Êîíåö ðàñêðûòèÿ
3  Çóáöû ìî ëíèè
4  0.3 ñì
5  Èçíàíê à âåðõíåé òêàíè
6  Ðàçìåð ðàñêðûòèÿ
7  Ñêëàäêà
8  Ñòåæêè íàìå òêè

2.  Ïðèñò åãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ïðàâ óþ 
ñòîðîíó .
Ïðîøåéò å âñå ñëîè îò  êîíöà ðàñêðûòèÿ ìî ëíèè, 
íàïðàâ ëÿÿ çóáöû ìî ëíèè âäî ëü êðàÿ ëàïêè.

3.  Îñò àíîâèò å ìàøèíó çà 5 ñì ïåðå ä òåì, ê àê 
ëàïê à äîñòèãíå ò çàìê à ìî ëíèè.
Îïó ñòèòå èãëó â òêàíü, ïî äíèìèò å ëàïêó. 
Îòêðîéò å ìî ëíèþ, çà òåì îïó ñòèòå ëàïêó, 
ïðîøåéò å îñòàòîê øâ à.

9  Çàìîê
10  5 ñì

4.  Çàêðîéòå ìî ëíèþ è ðàñïðàâü òå âåðõíþþ 
òêàíü íàä ìî ëíèåé. Ïðèìå òàéòå âåðõíþþ òê àíü 
ê ëåíòå ìî ëíèè.

11  Ñòåæêè íàìå òêè
12  Ëåíò à ìî ëíèè

9

10

9

1
1

2

4

2

3

3

5

Íàìîòêà øïóëüêè

1.  Âûòÿíèò å íèòü ñ êàòóøêè. Íàïðàâü òå íèòü çà 
íèò åíàïðàâèò åëü âåðõíåé íèòè. Ïðî òÿíèòå íèòü 
÷åðåç íàïðàâèò åëü øïó ëüíîé íèòè.

1  Íèò åíàïðàâèò åëü âåðõíåé íèòè
2  Íàïðàâèò åëü øïó ëüíîé íèòè

2. Ïðîïó ñòèòå íèòü ñêâî çü îò âåðñòèå â øïó ëüêå 
èçíóòðè íàð óæó. Óñòàíîâèò å øïó ëüêó íà 
øïèíäå ëü ìî òàëêè.

3  Øïèíäå ëü ìî òàëêè

3.  Ïî äòî ëêíèòå øïó ëüêó âïðàâî.

4.  Óäåðæèâàÿ ñâîáî äíûé êîíåö íèòè â ðóêå, 
íàäàâèò å íà ïå äàëü. Îñò àíîâèò å ìàøèíó ïîñëå 
íåñêî ëüêèõ îáîðî òîâ è îáðå æüòå ñâîáî äíûé 
êîíåö íèòè á ëèçêî ê øïó ëüêå.

5.  Ñíîâ à íàæìèò å íà ïå äàëü. Êîãäà øïó ëüêà 
áóäåò ïî ëíîñòüþ íàìî òàíà, ìàøèíà 
îñòàíîâèò ñÿ àâòîìà òè÷åñêè. Âåðíèòå øïó ëüêó â 
ïåðâ îíà ÷àëüíîå ïî ëî æåíèå, îò î äâèíóâ 
øïèíäå ëü âëåâî, è îáðå æüòå íèòü êàê ïîê àçàíî 
íà ðèñóíê å.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ïî ëî æåíèå ñòîïîðà íàìî òêè øïó ëüêè ìî æíî 
ðåãóëèðîâ àòü â çàâèñèìîñòè îò  òðåáóåìîã î 
êî ëè÷åñòâå íèòêè íà øïó ëüêå (íàïðèìåð, 
íàïî ëîâèíó íàìî òàíà èëè ïî ëíîñòüþ 
íàìî òàíà). Ïðè ïîìîùè îò âåðòêè îñëàáüòå âèíò 
íà î äèí îáîðî ò èëè ìåíüøå ò àê, ÷òîáû 
î òðåãóëèðîâ àòü ïî ëî æåíèå ñòîïîðà íàìî òêè. Íå 
îò âîðà ÷èâàéòå âèíò ïî ëíîñòüþ. Ñíîâà çà òÿíèòå 
âèíò è çàôèêñèðóéòå ïî ëî æåíèå ñòîïîðà 
íàìî òêè.

Nawijanie szpulki

z	Przeprowadź nitkę przez prowadniki. Następnie 
 przeciągnij nić przez naprężacz. 

x Przeprowadź nić przez otwór w szpulce zgodnie z 

Załóż szpulkę na trzpień szpulownika. 
e Trzpień szpulownika

c Pchnij szpulkę na trzpieniu w prawo.

v Przytrzymaj koniec nici i rozpocznij szpulowanie. 
Nawiń kilka warstw nici i zatrzymaj szpulowanie. 
Następnie odetnij nadmiar nici tuż przy szpulce.

b Wznów szpulowanie. Przerwij szpulowanie kiedy szpulka 
będzie w pełni nawinięta. Odetnij nić i przesuń trzpień 
szpulownika w lewo.

  UWAGA:
Maszyna nie będzie pracować jeśli szpulownik 
nie zostanie przesunięty w lewo.

z

x

c

v

b

q

w

e

q Prowadnik nici 
w Naprężacz nawlekacza  
 

instrukcją przedstawioną na obrazku.
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1.  Ïîìåñòèò å øïó ëüêó â äåðæàòåëü, î òìà òûâàÿ 
íèòü ïðî òèâ ÷àñîâ îé ñòðåëêè.

1  Êîíåö íèòè

2.  Ïðîïó ñòèòå íèòü â ïåðâûé ïà ç â ïåðå äíåé 
÷àñòè øïó ëåäåðæàòåëÿ. Îòâ åäèòå íèòü âëåâî è 
ïðîïó ñòèòå åå ìå æäó ïðóæèíàìè íà òÿæåíèÿ.

2  Ïà ç
3  Ïð óæèíû íà òÿæåíèÿ

3.  Ïðî äî ëæàéòå îñòîðî æíî âûòÿãèâ àòü íèòü, 
ïîê à îíà íå ñ îñêî ëüçíå ò â ïàç.

4 Ïà ç

4.  Âûòÿíèò å íà çàä îêî ëî  15 ñì íèòè. 
Óñòàíîâèò å ïëàñòèíó ÷å ëíî ÷íîã î îò ñåêà. 
Ïðîâ åðüòå, ïðàâèëüíî ëè Âû âäåëè íèòü, 
ñðàâíèâàÿ ñ ïî äñêàçêîé íà êðûøêå ÷å ëíî ÷íîã î 
îò ñåêà .

5 Íèòü
6 Êðûøê à ÷åëíî ÷íîã î îò ñåêà

Óñòàíîâêà øïóëüêè

5

6

23

3 4

5

6

7

8

9

1
2

(A) (B)

1

2

11

12
13

14

10

2 3

4

1
Ïðèøèâàíèå ìîëíèè

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: À
2  Äëèíà ñò åæêà: 1,5 - 4
3  Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè: 3 - 6 
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ ïðèøèâ àíèÿ 
ìî ëíèè Å 

Óñòàíîâêà ëàïêè äëÿ ìîëíèè

Ñîïîñò àâüòå ïåðåê ëàäèíó íà ëàïêå ñ âûåìê îé 
íà äåðæàòåëå ëàïêè.
×òîáû ïðèøèòü ëåâ óþ ñòîðîíó ìî ëíèè, 
ïðèñòåãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ïðàâûé êðàé 
ïåðåê ëàäèíû.
×òîáû ïðèøèòü ïðàâ óþ ñòîðîíó ìî ëíèè, 
ïðèñòåãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ëåâûé êðàé 
ïåðåê ëàäèíû.

1  Âûåìê à
2  Ïåðåê ëàäèíà

À.  Êîãäà ïðîøèâ àåòñÿ ëåâàÿ ñòîðîíà
Â. Êîãäà ïðîøèâ àåòñÿ ïðàâ àÿ ñòîðîíà

Ïîäãîòîâêà òêàíè

1. Äî áàâüòå 1 ñì ê ðà çìåð ó ìî ëíèè. Ýò î îáùèé 
ðàçìåð ðàñêðûòèÿ.

1  Ëèöåâàÿ ñòîðîíà òê àíè
2  1 ñì
3  Ðàçìåð ðàñêðûòèÿ
4  Äëèíà ìî ëíèè
5  Çàìîê
6  Çóáöû ìî ëíèè
7  Ëåíò à ìî ëíèè
8  Èçíàíî ÷íàÿ ñò îðîíà òê àíè
9  Êîíåö ðàñêðûòèÿ

2.  Ñëî æèòå ëèöåâûå ñòîðîíû òê àíè â ìåñò å è 
ïðîøåéò å äî êîíöà ðàñêðûòèÿ ìî ëíèè, îñò àâèâ 
2 ñì íà ïðèïó ñê.
Çàêðåïèòå ñòåæêè ðåâåðñîì. Íàìå òàéòå 
ðàñêðûòèå ìî ëíèè ñ äëèíîé ñò åæêà â 4.5.

10  2 ñì
11  Ðàñêðûòèå ìî ëíèè
12  Ñòåæîê ðåâåðñ
13  Êîíåö ðàñêðûòèÿ
14  Øîâ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Îñëàáü òå íà òÿæåíèå íèòè äî 1 äëÿ ñò åæêîâ 
íàìå òêè.

1

2

5

6

4

w

q
z

x

c

v

e

r

t

y

Zakładanie szpulki

z Włóż szpulkę do bębenka zgodnie z instrukcją na
obrazku.
q Nitka

x Przeprowadź nitkę przez szczelinę na froncie bębenka.
Następnie przesuń w lewo poprzez naprężacz w 
bębenku zgodnie z instrukcją na obrazku.
w Szczelina
e Naprężacz w bębenku

c Wyciągnij nitkę przez boczną szczelinę w bębenku.
 r Boczna szczelina

v Wyciągnij ok 10 cm nitki. Następnie zamocuj płytkę
osłaniająca szpulkę.
t Nitka
y Płytka osłaniająca szpulkę
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q
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x
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Nawlekanie maszyny

Przed rozpoczęciem nawlekania:
Za pomocą koła zamachowego, ustaw igielnicę w 
najwyższej pozycji. Podnieś stopkę.

z Przeprowadź nitkę przez górny prowadnik zgodnie  
ze wskazówkami.
q Górny prowadnik

x Wprowadź nić w prawą szczelinę. Następnie
 poprowadź nitkę pod osłoną naprężacza i wprowadź
 ją w lewą szczelinę. 

e  Osłona naprężacza 
r Lewa szczelina

c Mocno przeciągnij nitkę przez szarpak, w kierunku
od prawej do lewej.
t Szarpak

v Poprowadź nitkę w dół w stronę igły i przełóż przez
prowadnik nici znajdujący się obok mocowania igły.
y Prowadnik nici

b Nawlecz igłę, przeciągając nić od frontu do tyłu.
Możesz też użyć nawlekacza nici (instrukcja 
obsługi nawlekacza, znajduje się na 
następnych stronach).

w Prawa szczelina
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1

1

3

2
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Nawlekanie igły

z Korzystając z koła zamachowego, ustaw igłę w
najwyższej pozycji. Opuść dźwignie nawlekacza do 
najniższej pozycji.

x Obróć dźwignie naprężacza zgodnie z kierunkiem 
pokazanym na obrazku. Przeprowadź nitkę 
wokół prowadnika, a następnie pod haczykiem.

c Obróć dźwignię naprężacza zgodnie z kierunkiem 
pokazanym na obrazku. Pętla z nitką powinna 
być przeprowadzona przez ucho igielne.
Wyciągnij nadmiar nitki z igły.

* Nawlekacz igły może być używany z igłami w rozmiarach
#11/75 do #16/100 oraz z nitką w rozmiarach od 50 do 90

x

z

c

x

z

c

w

q

q

Wyciąganie nitki z bębenka

z Podnieś stopkę dociskową. Lewą ręką przytrzymaj 
nitkę górną. 
q Nić górna

x Przekręć kołem zamachowe do siebie. Wykonaj jeden
pełen obrót. Wyciągnij nić bębenkową, ciągnąc za 
górną nitkę tak jak przedstawiono na ilustracji. 
q Górna nitka
w  Nić bębenkowa

c Wyciągnij obie nitki na długość ok 10cm i przeciągnij je
pod stopką dociskową.
q Górna nitka
w  Nić bębenkowa
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1
Ïðèøèâàíèå ïóãîâèö

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: Ñ
2  Äëèíà ñò åæêà: ëþá àÿ
3  Íà òÿæåíèå íèòè: 3- 7
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ çèã-çàãà À
5  Òðàíñïîð òåð òêàíè îò êëþ ÷åí

Óäàëèòå íèòü èç èãëû. Èçìåíèò å øèðèíó çèã çàãà 
òàê, ÷òîáû èã ëà ïðî õî äèëà ñêâî çü ïðîðå çü íà 
ëàïêå ïîïàäàëà â îò âåðñòèå ïóãîâèöû. 
Ïîâ åðíèò å ìàõ îâ îå êîëåñî è ïðîâ åðüòå , âõî äèò 
ëè èãëà â îò âåðñòèå ïóãîâèöû.
Îïó ñòèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó , ÷òîáû çàêðåïèòü 
ïóãîâèöó íà ìåñò å.
Îòâ åðñòèÿ â ïóãîâèö å äî ëæíû ñ îâïàäà òü ñ 
ïðîðå çüþ íà ëàïêå.

Ñâåðõó íà ëàïêó ïî ëî æèòå áóëàâêó, ÷òîáû 
ñôîðìèðîâ àòü íî æêó.
Ïðîâ åðüòå, ÷òîáû èã ëà ñìîã ëà ïðîéòè ñêâ î çü 
îá à îò âåðñòèÿ â ïóãîâèö å.

1  Áóëàâêà

Çàïðàâüòå íèòü â èãëó è ïðîøåéò å 10 ñòåæêîâ.
Îáðå æüòå îá å íèòè â íà ÷àëå.
Ïî äíèìèò å ëàïêó è ñíèìèòå òê àíü.
Îáðå æüòå èãî ëüíóþ è øïó ëüíóþ íèòè, îñò àâëÿÿ 
õâîñòèêè ïî 20 ñì.
Âûâåäèòå èãî ëüíóþ íèòü ìå æäó ïóãîâèö åé è 
òêàíüþ ÷åðå ç îò âåðñòèå â ïóãîâèö å.
Ïî òÿíèòå çà èãî ëüíóþ íèòü è ïî äõâàòèòå 
øïó ëüíóþ, âûâ åäèòå èõ íà ëèö åâóþ ñòîðîíó 
òêàíè.
Çàìî òàéòå íèòè â îêð óã íî æêè è çàâÿæèòå èõ 
âìåñò å.

2  Èãî ëüíàÿ íèòü
3  Øïó ëüíàÿ íèòü

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ïî îê îí÷àíèè ïðèøèâ àíèÿ ïóã îâèö ïî äêëþ÷èòå 
òðàíñïîð òåð òêàíè.
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Ïåðåêëþ÷åíèå âûáîðà ñòðî÷åê

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïî äíèìèò å èãëó íàä òêàíüþ êî ãäà âûáèðàå òå
ñòðî÷êó.

Ïåðåêëþ÷àòåëü âûáîðà ñòðî÷åê

Äëÿ âûáîðà íó æíîé Âàì îïåðàöèè ïîâ åðíèò å 
ïåðåê ëþ ÷àòåëü âûáîðà ñòðî ÷åê òàê, ÷òîáû á óêâà 
ñ èçîáðàæåíèåì íó æíîé îïåðàöèè ñîâïàë î ñ 
èíäèê àöèîííîé ìå òêîé.

1  Ïåðåê ëþ ÷àòåëü âûáîðà ñòðî ÷åê
2  Èíäèê àöèîííàÿ ìå òêà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íå ïîâ îðà ÷èâàéòå ïåðåê ëþ ÷àòåëü âûáîðà 
ñòðî÷åê, åñëè èãëà íàõ î äèòñÿ â òêàíè. Èãëà 
ìî æåò ñëîìà òüñÿ èëè ïîãíóòüñÿ.

Äëÿ âûáîðà ñò åæêîâ ñòðå÷, óñòàíîâèò å ðó÷êó 
äëèíû ñò åæêà íà «S.S»

3  Âèäû ñòðåé÷ ñòåæêà

Èçìåíåíèå äëèíû ñòåæêà

Ïîâ åðíèò å ðó÷êó èçìåíåíèÿ äëèíû ñò åæêà è 
óñòàíîâèò å íó æíóþ öèôð ó äëèíû ñò åæêà ó 
êîíòðî ëüíîé î òìå òêè. ×åì áî ëüøå öèôðà, ò åì 
äëèííåå ñò åæîê. Ñèìâ îë  «         » î çíà ÷àåò ðÿä 
èçìåíåíèé ïðè âûïî ëíåíèè ïå òëè.

4  Èíäèê àöèîííàÿ ìå òêà
5  Ðó÷êà èçìåíåíèÿ äëèíû ñò åæêà

Ðåãóëèðîâêà áàëàíñà ñòðåé÷ ñòåæêîâ

Äëÿ âûáîðà ñò åæêîâ ñòðåé÷, óñòàíîâèòå ð ó÷êó 
äëèíû ñò åæêà íà S.S.

Åñëè ñòðåé÷ ñòðî÷êà íå ðîâíàÿ, òî  ïîâ åðíèò å 
ðó÷êó èçìåíåíèÿ äëèíû ñò åæêà:
« - », ÷òîáû ñæàòü
« + » ÷òîáû ðàñøèðèòü
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Ïðèøèâàíèå ïóãîâèö

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: Ñ
2  Äëèíà ñò åæêà: ëþá àÿ
3  Íà òÿæåíèå íèòè: 3- 7
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Wybór ściegów

Przed przystąpieniem do zmiany ściegu należy ustawić 
igłę w najwyższej pozycji.

Regulacja długości ściegu

Znak“ " pokazuje zakres wartości optymalnych 
podczas obszywania dziurki na guziki.
r Pokrętło długości ściegu
t Znacznik wybranej wartości

Regulacja szerokości ściegów
Użyj pokrętła ustawiając cyfrę z wybraną wartością nad 
znacznikiem. Im wyższa wartość tym ścieg będzie 
szerszy.
y Pokrętło
u Znacznik

 UWAGA:
Nigdy nie zmieniaj szerokości ściegów jeśli igła jest 
wbita w materiał.

w

q

e

r

y

t

u

Przekręć pokrętło wyboru ściegu tak by 
symbol ściegu był ustawiony pod znacznikiem.

q Pokrętło wyboru ściegu 
w Znacznik

UWAGA:
Nigdy nie zmieniaj ściegu jeśli igła jest wbita w materiał.

Aby szyć ściegami elastycznymi należy 
ustawić pokrętło wyboru ściegu na wartość S.S.

e Tabela ściegów elastycznych

Ustaw pokrętło wyboru ściegu na wybraną wartość. 
Czym wyższa liczba, tym ścieg będzie dłuższy.

Regulacja ściegów elastycznych

Jeżeli ścieg elastyczny jest nierówny, możesz go 
skorygować za pomocą pokrętła długości ściegów.

Jeżeli ściegi są rozciągnięte przekręć pokrętło na "-".

Jeżeli ściegi są ściągnięte przekręć pokrętło na "+".

  www.eti.com.pl  www.eti.com.pl  www.eti.com.pl  www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl



14

14

1

2

3

4

5

2

Íàñòðîéêà íàòÿæåíèÿ âåðõíåé íèòè

Äëÿ ïðÿìîé ñòðî÷êè:
Íà òÿæåíèå íèòè ïðè øèòüå óñòàíàâ ëèâàåòñÿ â 
çàâèñèìîñòè îò  îáðàá àòûâàåìîé òê àíè, 
êî ëè÷åñòâà ñëîåâ è äð óãèõ ðàçëè÷íûõ óñëîâèé. 
Äëÿ èçìåíåíèÿ íà òÿæåíèÿ íèòè ïîâ åðíèò å äèñê 
íà òÿæåíèÿ íèòè.

1  Äèñê íàòÿæåíèÿ íèòè

Ñáàëàíñèðîâàííîå íàòÿæåíèå
Èäåàëüíàÿ ïð ÿìàÿ ñòðî ÷êà áóäåò â òîì ñëó÷àå, 
åñëè èãî ëüíàÿ è íèæíÿÿ íèòêè ñö åïëÿþ òñÿ â 
öåíòðå äâ óõ ñëîåâ òêàíè.

Äëÿ çèãçàãîîáðàçíîé ñòðî÷êè:
Ïðè ïðàâèëüíîé ñòðî ÷êå çèãçàãà øïó ëå÷íàÿ 
íèòü íå äî ëæíà ïîê àçûâàòüñÿ íà âåðõíåé 
ñòîðîíå òê àíè. Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè 
ñëåäóåò ïðèíÿòü ñëàá åå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïð ÿìîé 
ñòðî÷êîé. Âåð õíÿÿ íèòê à äî ëæíà ñëåãêà 
ïîÿâ ëÿòüñÿ íà îáðà òíîé ñò îðîíå òê àíè.

2  Èãî ëüíàÿ íèòü
3  Øïó ëüíàÿ íèòü
4  Ëèöåâàÿ ( âåðõíÿÿ ) ñò îðîíà èç äåëèÿ
5  Èçíàíî ÷íàÿ ( íèæíÿÿ ) ñò îðîíà èç äåëèÿ

*Íàòÿæåíèå íèòè ñëèøêîì áîëüøîå
Íèæíÿÿ íèòü âèäíà íà âåðõíåé ñòîðîíå òê àíè.
Äëÿ îñëàá ëåíèÿ íà òÿæåíèÿ âåðõíåé íèòè 
ïîâ åðíóòü äèñê â ñòîðîíó ìåíüøèõ íîìåðîâ.

*Íàòÿæåíèå íèòè ñëèøêîì ìàëåíüêîå
Èãî ëüíàÿ íèòü âèäíà íà íèæíåé ñò îðîíå òê àíè.
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íà òÿæåíèÿ âåðõíåé íèòêè                                    
ïîâ åðíóòü äèñê â ñòîðîíó áî ëüøèõ íîìåðîâ.
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Ïðÿìàÿ ñòðî÷êà ñòðåé÷

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: À èëè Â
2  Äëèíà ñò åæêà: SS
3  Íà òÿæåíèå íèòè: 2- 5
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ çèã-çàãà À

Ýòà ñòðî÷êà ôîðìèð óåòñÿ èç äâóõ ñòåæêîâ 
âïåðå ä è î äíîã î íà çàä. Òàêîé øîâ íå ëåãêî 
ðàçîðâ àòü.

Èñïî ëüçóéòå åãî â îá ëàñòè ïðîéìû è 
âòà÷èâàíèÿ ðóêàâîâ.
Ìî æíî ò àêæå èñïîëüçîâ àòü ïðè øèòüå ðþêçàê îâ.

Ñëåãêà íàïðàâ ëÿéòå òêàíü âî  âðåìÿ ðàáî òû, ò.ê. 
îíà ïîñò îÿííî äâèã àåòñÿ âïåðå ä-íà çàä.

Ñòðî÷êà ñòðåé÷ çèã-çàã

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: Ñ
2  Äëèíà ñò åæêà: SS
3  Íà òÿæåíèå íèòè: 2- 5
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ çèã-çàãà À

Ýòà ñòðî÷êà ôîðìèð óåòñÿ èç äâóõ ñòåæêîâ 
âïåðå ä è î äíîã î íà çàä. Òàêîé øîâ íå ëåãêî 
ðàçîðâ àòü. Èñïî ëüçóåòñÿ êàê äåêîðàòèâíûé.
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Ñëåãêà íàïðàâ ëÿéòå òêàíü âî  âðåìÿ ðàáî òû, ò.ê. 
îíà ïîñò îÿííî äâèã àåòñÿ âïåðå ä-íà çàä.

Ñòðî÷êà ñòðåé÷ çèã-çàã

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: Ñ
2  Äëèíà ñò åæêà: SS
3  Íà òÿæåíèå íèòè: 2- 5
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ çèã-çàãà À

Ýòà ñòðî÷êà ôîðìèð óåòñÿ èç äâóõ ñòåæêîâ 
âïåðå ä è î äíîã î íà çàä. Òàêîé øîâ íå ëåãêî 
ðàçîðâ àòü. Èñïî ëüçóåòñÿ êàê äåêîðàòèâíûé.
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Íàñòðîéêà íàòÿæåíèÿ âåðõíåé íèòè

Äëÿ ïðÿìîé ñòðî÷êè:
Íà òÿæåíèå íèòè ïðè øèòüå óñòàíàâ ëèâàåòñÿ â 
çàâèñèìîñòè îò  îáðàá àòûâàåìîé òê àíè, 
êî ëè÷åñòâà ñëîåâ è äð óãèõ ðàçëè÷íûõ óñëîâèé. 
Äëÿ èçìåíåíèÿ íà òÿæåíèÿ íèòè ïîâ åðíèò å äèñê 
íà òÿæåíèÿ íèòè.

1  Äèñê íàòÿæåíèÿ íèòè

Ñáàëàíñèðîâàííîå íàòÿæåíèå
Èäåàëüíàÿ ïð ÿìàÿ ñòðî ÷êà áóäåò â òîì ñëó÷àå, 
åñëè èãî ëüíàÿ è íèæíÿÿ íèòêè ñö åïëÿþ òñÿ â 
öåíòðå äâ óõ ñëîåâ òêàíè.

Äëÿ çèãçàãîîáðàçíîé ñòðî÷êè:
Ïðè ïðàâèëüíîé ñòðî ÷êå çèãçàãà øïó ëå÷íàÿ 
íèòü íå äî ëæíà ïîê àçûâàòüñÿ íà âåðõíåé 
ñòîðîíå òê àíè. Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè 
ñëåäóåò ïðèíÿòü ñëàá åå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïð ÿìîé 
ñòðî÷êîé. Âåð õíÿÿ íèòê à äî ëæíà ñëåãêà 
ïîÿâ ëÿòüñÿ íà îáðà òíîé ñò îðîíå òê àíè.

2  Èãî ëüíàÿ íèòü
3  Øïó ëüíàÿ íèòü
4  Ëèöåâàÿ ( âåðõíÿÿ ) ñò îðîíà èç äåëèÿ
5  Èçíàíî ÷íàÿ ( íèæíÿÿ ) ñò îðîíà èç äåëèÿ

*Íàòÿæåíèå íèòè ñëèøêîì áîëüøîå
Íèæíÿÿ íèòü âèäíà íà âåðõíåé ñòîðîíå òê àíè.
Äëÿ îñëàá ëåíèÿ íà òÿæåíèÿ âåðõíåé íèòè 
ïîâ åðíóòü äèñê â ñòîðîíó ìåíüøèõ íîìåðîâ.

*Íàòÿæåíèå íèòè ñëèøêîì ìàëåíüêîå
Èãî ëüíàÿ íèòü âèäíà íà íèæíåé ñò îðîíå òê àíè.
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íà òÿæåíèÿ âåðõíåé íèòêè                                    
ïîâ åðíóòü äèñê â ñòîðîíó áî ëüøèõ íîìåðîâ.

19

2 3

4

1

B

2 3

4

1

Ïðÿìàÿ ñòðî÷êà ñòðåé÷
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e

r

w

q

t

Regulacja naprężenia nici

Naprężenie nici powinno być dostosowane do rodzaju 
szytego materiału, liczby warstw oraz rodzaju ściegu 
w celu regulacji naprężenia skorzystaj z pokrętła 
naprężacza.

q Pokrętło naprężacza
 Naprężenie nici:

Idealny ścieg prosty uzyskujemy wtedy gdy nitka dolna i 
górna wiążą się między dwoma warstwami materiału.

Przy idealnym zygzaku, nitka dolna nie powinna 
widoczna na prawej stronie materiału, zaś górna nitka 
powinna być delikatnie widoczna na lewej stronie 
materiału.

w Nić górna
e

 Nić bębenkowa
r

 Prawa strona materiału
t

 Lewa strona materiału

Naprężenie nici jest zbyt duże:
Nić bębenkowa pojawia się na wierzchniej stronie 
materiału. Zmniejsz naprężenie nici, poprzez 
przestawienie pokrętła naprężacza na niższą wartość.

Naprężenie nici jest zbyt małe:
Nić górna pojawia się na lewej stronie materiału. 
Zwiększ naprężenie nici, poprzez przestawienie 
pokrętła naprężacza na wyższą wartość.

  www.eti.com.pl  www.eti.com.pl  www.eti.com.pl  www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl



15

1

Cześć 3. Podstawy szycia

Szycie ściegiem prostym

A lub B
Uniwersalna A
2 - 6
1.5 - 4

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  0 lub 5

Kończenie ściegów
Wykonaj kilka ściegów wstecz by zabezpieczyć ścieg 
przed z pruciem.

q

Rozpoczęcie szycia
Podnieś stopkę i umieść pod nią tkaninę.
Wbij igłę w tkaninę.
Opuść płytkę ściegową i przeciągnij nić pod stopką. 
Rozpocznij szycie.

UWAGA:
Podczas szycia z użyciem stopki do dziurek 
przeciągnij nitkę w lewo.
By zrobić rygiel na starcie wykonaj klika ściegów 
wstecz.

Zmiana kierunku szycia
Zatrzymaj maszynę i przekręć kołem zamachowym 
"do siebie" by wbić igłę w materiał.
Podnieś stopkę.
Obróć materiał wokół igły by zmienić kierunek szycia. 
Opuść stopkę i kontynuuj szycie w nowym kierunku.

Podnieś stopkę, a następnie usuń szyty 
materiał pociągając jednocześnie nici do tyłu.

Pociągnij nitki do góry w kierunku obcinacza nitek.
q Obcinacz nitki
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Liczba
10 15 30 40 3/8 1/2 5/8 1 1 1/2

Odległość 
(cm) 1.0 1.5 3.0 4.0 — — — — —

Odległość 
(cale) — — — — 3/8 1/2 5/8 1 1 1/2

Ustawienie pozycji igły
Szyjąc ściegiem prostym (A) możesz ustawić miejsce 
wkłucia igły używając pokrętła szerokości ściegów. 
Miejsce wkłucia igły może być ustawione centralnie (5) 
lub maksymalnie po lewej stronie (0).

q

w

Linie pomocnicze na płytce ściegowej.
Linie pomocnicze na płytce ściegowej pomagają w 
utrzymaniu równej odległości od krawędzi materiału. 
Liczby na płytce ściegowej wskazują dystans 
pomiędzy centralnie ustawioną igłą a linią pomocniczą.

q Linie pomocnicze

Obrót na igle pod kątem prostym
Dodatkowe linie pomocnicze ułatwiają wykonanie 
obrotu na igle przy krawędzi materiału, tak by odległości 
od krawędzi były takie same.

Gdy krawędź materiału dojdzie do linii pomocniczych 
(patrz: ilustracja) przerwij szycie. Następnie opuść igłę, 
kręcąc kołem zamachowym w kierunku do siebie. Unieś 
stopkę i obróć tkaninę. Odległość ściegu od krawędzi 
powinna wynosić 1,6 cm (5/8"). Opuść stopkę i 
rozpocznij szycie w nowym kierunku.

w Linie pomocnicze
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Część 4. Ściegi użytkowe

Zygzag

C
Uniwersalna A
2 - 5
0.5 - 3

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  1 - 5

Obrzucanie

C
Uniwersalna A
1 - 4
1 - 2
5

Ścieg zygzakowy używa się w celu zabezpieczenia 
krawędzi tkanin przed strzępieniem. 

Standardowy zygzag jest wykorzystywany 
do obrzucania materiałów, przyszywanie 
guzików, etc.

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  
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Ścieg trykotowy (potrójny zygzag)

D
Uniwersalna A
1 - 4
0.5 - 1.5
5

Ścieg owerlokowy

J
Uniwersalna A
1 - 4
S.S.
5

Ten ścieg nadaje się idealnie do obrzucania tkanin 
średnich i ciężkich. Sprawdza się również przy szyciu 
strojów kąpielowych. Rozpocznij szycie zostawiając co 
najmniej 1.6mm (5/8") odstępu od krawędzi. 
Odetnij nadmiar tkaniny.

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Ścieg ten jest stosowany do wykańczania brzegów 
syntetycznych tkanin oraz materiałów mających 
tendencje do marszczenia się.
Umieść tkaninę pod stopką. Rozpocznij szycie 
zostawiając co najmniej 1.6mm (5/8") odstępu od 
krawędzi.
Odetnij nadmiar tkaniny.

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  
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ÓÑÈËÅÍÍÀß ÏÐ ßÌÀß ÑÒÐÎ ×ÊÀ

Óñòàíîâêè íà ìàøèíå:
1. Ñòðî ÷êà ïð ÿìàÿ À
2. Ëàïê à óíèâ åðñàëüíàÿ «À»
3. Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè 2 - 6
4. Äëèíà ñò åæêà S.S.
5. Øèðèíà ñòðî ÷êè 5 èëè 0

Óñèëåííûé èëè êðåïêèé òðîéíîé øîâ – ýòî 
ïðî ÷íûé øîâ, êî òîðûé ðåê îìåíäó åòñÿ äëÿ øèòüÿ 
ýëàñòè÷íûõ òêàíåé èëè òðèêî òàæà, à òàê æå òàì, 
ãäå íó æíà êðåïîñòü è íàäå æíîñòü øâ à. 
Èñïî ëüçóéòå ýòîò  øîâ â ïðîéìàõ è øàã îâûõ øâ àõ, 
ïðèìåíÿéò å äëÿ ïðèäàíèÿ ñâ åðõ ïðî ÷íîñòè 
ñóìê àì è ðþêçàê àì.

Ñòðî ÷êà øüåòñÿ äâóìÿ ñò åæêàìè âïåðå ä è î äíèì 
ñòåæêîì íà çàä, îáðà çóÿ øîâ, ïî õî æèé íà öåïî ÷êó,
êîòî ðóþ íå ëåãêî ïîðâ àòü. Ýòîò  øîâ î ÷åíü òðóäíî 
ðàñïó ñòèòü, ïîý òî ìó  äåòàëè îä åæäû ïåðå ä 
øèòüåì äî ëæíû áûòü ïðå äâàðèòåëüíî íàìå òàíû è 
ïî äîãíàíû.

ÓÑÈËÅÍÍÛÉ ÇÈÃ-ÇÀÃ

Óñòàíîâêè íà ìàøèíå:
1. Ñòðî ÷êà ïð ÿìàÿ Ñ
2. Ëàïê à óíèâ åðñàëüíàÿ «À»
3. Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè 2 - 6
4. Äëèíà ñò åæêà S.S.
5. Øèðèíà ñòðî ÷êè 5 èëè 0

Ïðè âûïî ëíåíèè çèã-çàãà óñòàíîâèò å äëèíó ñòåæêà
íà «S.S.», ò àêèì îáðà çîì Âû ïî ëó÷èòå óñèëåííóþ 
ñòðî÷êó çèã-çàã. Ì àøèíà øüå ò äâà ñòåæêà âïåðå ä è 
î äèí íà çàä, êàæäîå çâåíî çèã-çàãà îáðà çóåòñÿ 
î äíîâðåìåííî òðåìÿ ñò åæêàìè.

Òàêóþ ñòðî ÷êó ìî æíî èñïî ëüçîâ àòü íà ïëî òíûõ 
òêàíÿõ òèïà äæèíñ â êà÷åñòâå äåêîðà òèâíîé, à íà 
ýëàñòè÷íûõ èëè òðèêî òàæíûõ òêàíÿõ ñ ïîìîùüþ 
ýòîé ñòðî ÷êè ìî æíî ñäå ëàòü ïî äãèáêó èëè 
ïðèøèòü ðå çèíêó.
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Wzmocniony ścieg prosty

A or B
Uniwersalna A
2 - 6
S.S.
5 or 0

Wzmocniony zygzag

C
Uniwersalna A
2 - 6
S.S.
5 or 0

Ten ścieg stosuje się przy szyciu elastycznych tkanin, 

zamiast zwykłego zygzaka.

Z powodzeniem można go zastosować jako ścieg 

ozdobny.

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Wzmocniony ścieg elastyczny jest idealny do szycia 
odzieży roboczej i sportowej, a także do szycia np. 
pach ubrań. Ścieg ten znajdzie zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie ważna jest wytrzymałość ściegu.

Ostrożnie prowadź materiał. Podczas szycia 
tym ściegiem maszyna wykonuje dwa ściegi do 
przodu jeden ścieg do tyłu.

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  
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1
Ïðèøèâàíèå ïóãîâèö

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: Ñ
2  Äëèíà ñò åæêà: ëþá àÿ
3  Íà òÿæåíèå íèòè: 3- 7
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ çèã-çàãà À
5  Òðàíñïîð òåð òêàíè îò êëþ ÷åí

Óäàëèòå íèòü èç èãëû. Èçìåíèò å øèðèíó çèã çàãà 
òàê, ÷òîáû èã ëà ïðî õî äèëà ñêâî çü ïðîðå çü íà 
ëàïêå ïîïàäàëà â îò âåðñòèå ïóãîâèöû. 
Ïîâ åðíèò å ìàõ îâ îå êîëåñî è ïðîâ åðüòå , âõî äèò 
ëè èãëà â îò âåðñòèå ïóãîâèöû.
Îïó ñòèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó , ÷òîáû çàêðåïèòü 
ïóãîâèöó íà ìåñò å.
Îòâ åðñòèÿ â ïóãîâèö å äî ëæíû ñ îâïàäà òü ñ 
ïðîðå çüþ íà ëàïêå.

Ñâåðõó íà ëàïêó ïî ëî æèòå áóëàâêó, ÷òîáû 
ñôîðìèðîâ àòü íî æêó.
Ïðîâ åðüòå, ÷òîáû èã ëà ñìîã ëà ïðîéòè ñêâ î çü 
îá à îò âåðñòèÿ â ïóãîâèö å.

1  Áóëàâêà

Çàïðàâüòå íèòü â èãëó è ïðîøåéò å 10 ñòåæêîâ.
Îáðå æüòå îá å íèòè â íà ÷àëå.
Ïî äíèìèò å ëàïêó è ñíèìèòå òê àíü.
Îáðå æüòå èãî ëüíóþ è øïó ëüíóþ íèòè, îñò àâëÿÿ 
õâîñòèêè ïî 20 ñì.
Âûâåäèòå èãî ëüíóþ íèòü ìå æäó ïóãîâèö åé è 
òêàíüþ ÷åðå ç îò âåðñòèå â ïóãîâèö å.
Ïî òÿíèòå çà èãî ëüíóþ íèòü è ïî äõâàòèòå 
øïó ëüíóþ, âûâ åäèòå èõ íà ëèö åâóþ ñòîðîíó 
òêàíè.
Çàìî òàéòå íèòè â îêð óã íî æêè è çàâÿæèòå èõ 
âìåñò å.

2  Èãî ëüíàÿ íèòü
3  Øïó ëüíàÿ íèòü

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ïî îê îí÷àíèè ïðèøèâ àíèÿ ïóã îâèö ïî äêëþ÷èòå 
òðàíñïîð òåð òêàíè.

1

“+”“–”
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3

Ïåðåêëþ÷åíèå âûáîðà ñòðî÷åê

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïî äíèìèò å èãëó íàä òêàíüþ êî ãäà âûáèðàå òå
ñòðî÷êó.

Ïåðåêëþ÷àòåëü âûáîðà ñòðî÷åê

Äëÿ âûáîðà íó æíîé Âàì îïåðàöèè ïîâ åðíèò å 
ïåðåê ëþ ÷àòåëü âûáîðà ñòðî ÷åê òàê, ÷òîáû á óêâà 
ñ èçîáðàæåíèåì íó æíîé îïåðàöèè ñîâïàë î ñ 
èíäèê àöèîííîé ìå òêîé.

1  Ïåðåê ëþ ÷àòåëü âûáîðà ñòðî ÷åê
2  Èíäèê àöèîííàÿ ìå òêà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íå ïîâ îðà ÷èâàéòå ïåðåê ëþ ÷àòåëü âûáîðà 
ñòðî÷åê, åñëè èãëà íàõ î äèòñÿ â òêàíè. Èãëà 
ìî æåò ñëîìà òüñÿ èëè ïîãíóòüñÿ.

Äëÿ âûáîðà ñò åæêîâ ñòðå÷, óñòàíîâèò å ðó÷êó 
äëèíû ñò åæêà íà «S.S»

3  Âèäû ñòðåé÷ ñòåæêà

Èçìåíåíèå äëèíû ñòåæêà

Ïîâ åðíèò å ðó÷êó èçìåíåíèÿ äëèíû ñò åæêà è 
óñòàíîâèò å íó æíóþ öèôð ó äëèíû ñò åæêà ó 
êîíòðî ëüíîé î òìå òêè. ×åì áî ëüøå öèôðà, ò åì 
äëèííåå ñò åæîê. Ñèìâ îë  «         » î çíà ÷àåò ðÿä 
èçìåíåíèé ïðè âûïî ëíåíèè ïå òëè.

4  Èíäèê àöèîííàÿ ìå òêà
5  Ðó÷êà èçìåíåíèÿ äëèíû ñò åæêà

Ðåãóëèðîâêà áàëàíñà ñòðåé÷ ñòåæêîâ

Äëÿ âûáîðà ñò åæêîâ ñòðåé÷, óñòàíîâèòå ð ó÷êó 
äëèíû ñò åæêà íà S.S.

Åñëè ñòðåé÷ ñòðî÷êà íå ðîâíàÿ, òî  ïîâ åðíèò å 
ðó÷êó èçìåíåíèÿ äëèíû ñò åæêà:
« - », ÷òîáû ñæàòü
« + » ÷òîáû ðàñøèðèòü

y

Przyszywanie guzików

C
Uniwersalna A

y Transport: 

3 - 7
Dowolna
Dostosuj do otworów w guziku 
Opuszczony

w

q

e

Zdejmij nitkę. Dopasuj szerokość ściegu do otworów 
w guziku. Przekręć kołem zamachowym by upewnić 
się że igła wchodzi w otwory guzika. Opuść stopkę by 
przytrzymać guzik. Dziurki w guziku powinny 
pokrywać się z otworami w stopce.

Aby przyszyć guzik na słupku wprowadź szpilkę 
pomiędzy uchwyt stopki a stopkę.

q  Szpilka
Nawlecz igłę. Następnie wykonaj ok. 10 ściegów i 
obetnij obie nitki.

Podnieś stopkę, a następnie wyciągnij materiał. Obetnij 
obie nici zostawiając ok 20 cm (8") zapasu. 
Przeprowadź górną nitkę przez otwór w guziku, tak aby 
znajdowała się pomiędzy guzikiem a tkaniną. 
Przeciągnij nić bębenkową na prawą stronę materiału. 
Okręć obie nitki by sformować słupek, a następnie je 
zwiąż.

w  Nić górna
e  Nić dolna

Uwaga:
Po skończeniu przyszywania guzików pamiętaj o 
podniesieniu transportu dolnego.

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  
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Âûòÿãèâàíèå íèæíåé íèòè

1.  Ïî äíèìèò å ïðèæèìíóþ ëàïêó , ñëåãêà 
óäåðæèâàéòå èãî ëüíóþ íèòêó ëåâ îé ðóêîé.

1  Èãî ëüíàÿ íèòê à
2  Øïó ëüíàÿ íèòê à

2.  Ïîâ åðíèò å íà ñå áÿ ìàõ îâ îå êîëåñî è 
ïî äíèìèò å èãëó è èãëî âî äèòåëü â íàèâûñøåå 
ïî ëî æåíèå. Ñëåãêà ïî òÿíèòå çà èãî ëüíóþ íèòü. 
Ñôîðìèð óéòå ïå òëþ èç íèæíåé íèòè.

3.  Âûòÿíèò å ïî 10–15 ñì îá åèõ íèòåé è 
îò âåäèòå èõ íà çàä ïî ä ïðèæèìíóþ ëàïêó .

1

2

1

12

Ïåòëÿ çà 4 øàãà

Óñòàíîâêè ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè:
2  Äëèíà ñò åæêàâ: 0,5- 1
3  Íà òÿæåíèå íèòè: 1- 5
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ ïå òëè J

1. Óñòàíîâèò å ðó÷êó âûáîðà ñòðî ÷êè íà “    “. 
Àêêóðàòíî îò ìå òüòå äëèíó ïå òëè íà òêàíè. 
Ðàñï îë îæèòå òêàíü òàê, ÷òîáû äàëüíÿÿ ïîïåðå ÷èíà 
áûëà ïð ÿìî ïî ä ëàïê îé (ïå òëÿ äî ëæíà äâèãàòüñÿ 
íà âàñ ). Îò âåäèòå îá å íèòè âëåâî. Ïåðå äâèí üòå 
ïî ëçóíîê íà ñå áÿ òàê, ÷òî áû î òìå òêà íà âåðõó (2)
ñî âïàäàëà ñ òî÷êîé íà ÷àëà (1).

1  Òî÷êà íà ÷àëà
2  Îòìå òêà íà âåðõó
3  Èãî ëüíàÿ íèòü
4  Øïó ëüíàÿ íèòü

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Øêàëà íà ïî ëçóíêå ïðèâ åäåíà â ñì.

2.  Ïðîøåéò å âïåðå ä ïîê à íå äîñòèãíå òå î òìå òêè 
Âàøåé ïå òëè.
Îñò àíîâèò å ìàøèíó íà ëåâ îì ñò åæêå.

3.  Ïî äíèìèò å èãëó â âåðõíåå ïî ëî æåíèå è 
óñòàíîâèò å ðó÷êó âûáîðà ñòðî ÷åê íà “    “
Ïðîøåéò å 5 ñòåæêîâ. Îñò àíîâèòå ìàøèíó íà 
ïðàâ îì ñò åæêå.

4.  Ïî äíèìèò å èãëó â âåðõíåå ïî ëî æåíèå è 
óñòàíîâèò å ðó÷êó âûáîðà ñòðî ÷åê íà “   “.
Øåéòå âïåðå ä, ïîê à íå äîñòèãíå òå äàëüíåé 
î òìå òêå ïå òëè

5.  Ïî äíèìèò å èãëó â âåðõíåå ïî ëî æåíèå è 
óñòàíîâèò å ðó÷êó âûáîðà ñòðî ÷åê íà “   “
Ïðîøåéò å 5 ñòåæêîâ è îñò àíîâèò åñü. Çàòåì 
óñòàíîâèò å äëèíó ñòåæêà «0», à ðó÷êó âûáîðà 
ñòðî÷åê íà ïð ÿìîé ñò åæîê. Ïðîøåéò å íåñêî ëüêî 
çàêðåïëÿþùèõ ñò åæêîâ.

6.  Ïî äíèìèò å èãëó è ïðèæèìíóþ ëàïêó . Ñíèìèò å 
òêàíü ñ ìàøèíû è îáðå æüòå íèòêè. Âíóòðü ïå òëè 
âñòàâüòå áóëàâêó. Ïðîðå æüòå ïå òëþ 
âñïàðûâ àòåëåì.
Áóäüòå âíèìà òåëüíû, íå ðà çðåæüòå ñòåæêè.

5  Áóëàâêà
6  Âñïàðûâ àòåëü

Èçìåíåíèå ïëîòíîñòè ïåòëè
Ïîâ åðíèò å ðó÷êó èçìåíåíèÿ äëèíû ñò åæêà â 
ïðå äåëàõ “         “ äëÿ èçìåíåíèÿ ïëî òíîñòè 
ñòåæêîâ ïå òëè.

7  Ïëî òíàÿ ïå òëÿ
8  Ðûõëàÿ ïå òëÿ
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Obszywanie dziurki

Stopka do dziurek J
1 - 5
0.5 - 1
3 - 5

z Ustaw pokrętło wyboru ściegu “ ”.
Zaznacz długość dziurki na materiale. Podłóż materiał
pod stopkę. Wyprowadź obie nitki. Ustaw stopkę tak 
by znacznik     i znacznik     były obok siebie.w  q

Skala na stopce jest wykonana w centymetrach

planowanej dziurki.

c Ustaw igłę w najwyższej pozycji.

Ustaw pokrętło wyboru ściegu na .  Przeszyj pięć

v Ustaw igłę w najwyższej pozycji.

Ustaw pokrętło wyboru ściegu na .  Szyj tak długo 

b Ustaw igłę w najwyższej pozycji.

ściegów, następnie przerwij szycie. Ustaw pokrętło 
długości ściegu na 0 i zrób kilka ściegów w 
miejscu. 

y  Rozpruwacz

Ustawianie gęstości obszywanej dziurki

12
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2

Âûòÿãèâàíèå íèæíåé íèòè

1.  Ïî äíèìèò å ïðèæèìíóþ ëàïêó , ñëåãêà 
óäåðæèâàéòå èãî ëüíóþ íèòêó ëåâ îé ðóêîé.

1  Èãî ëüíàÿ íèòê à
2  Øïó ëüíàÿ íèòê à

2.  Ïîâ åðíèò å íà ñå áÿ ìàõ îâ îå êîëåñî è 
ïî äíèìèò å èãëó è èãëî âî äèòåëü â íàèâûñøåå 
ïî ëî æåíèå. Ñëåãêà ïî òÿíèòå çà èãî ëüíóþ íèòü. 
Ñôîðìèð óéòå ïå òëþ èç íèæíåé íèòè.

3.  Âûòÿíèò å ïî 10–15 ñì îá åèõ íèòåé è 
îò âåäèòå èõ íà çàä ïî ä ïðèæèìíóþ ëàïêó .

1

2

1

12

Ïåòëÿ çà 4 øàãà

Óñòàíîâêè ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè:
2  Äëèíà ñò åæêàâ: 0,5- 1
3  Íà òÿæåíèå íèòè: 1- 5
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ ïå òëè J

1. Óñòàíîâèò å ðó÷êó âûáîðà ñòðî ÷êè íà “    “. 
Àêêóðàòíî îò ìå òüòå äëèíó ïå òëè íà òêàíè. 
Ðàñï îë îæèòå òêàíü òàê, ÷òîáû äàëüíÿÿ ïîïåðå ÷èíà 
áûëà ïð ÿìî ïî ä ëàïê îé (ïå òëÿ äî ëæíà äâèãàòüñÿ 
íà âàñ ). Îò âåäèòå îá å íèòè âëåâî. Ïåðå äâèí üòå 
ïî ëçóíîê íà ñå áÿ òàê, ÷òî áû î òìå òêà íà âåðõó (2)
ñî âïàäàëà ñ òî÷êîé íà ÷àëà (1).

1  Òî÷êà íà ÷àëà
2  Îòìå òêà íà âåðõó
3  Èãî ëüíàÿ íèòü
4  Øïó ëüíàÿ íèòü

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Øêàëà íà ïî ëçóíêå ïðèâ åäåíà â ñì.

2.  Ïðîøåéò å âïåðå ä ïîê à íå äîñòèãíå òå î òìå òêè 
Âàøåé ïå òëè.
Îñò àíîâèò å ìàøèíó íà ëåâ îì ñò åæêå.

3.  Ïî äíèìèò å èãëó â âåðõíåå ïî ëî æåíèå è 
óñòàíîâèò å ðó÷êó âûáîðà ñòðî ÷åê íà “    “
Ïðîøåéò å 5 ñòåæêîâ. Îñò àíîâèòå ìàøèíó íà 
ïðàâ îì ñò åæêå.

4.  Ïî äíèìèò å èãëó â âåðõíåå ïî ëî æåíèå è 
óñòàíîâèò å ðó÷êó âûáîðà ñòðî ÷åê íà “   “.
Øåéòå âïåðå ä, ïîê à íå äîñòèãíå òå äàëüíåé 
î òìå òêå ïå òëè

5.  Ïî äíèìèò å èãëó â âåðõíåå ïî ëî æåíèå è 
óñòàíîâèò å ðó÷êó âûáîðà ñòðî ÷åê íà “   “
Ïðîøåéò å 5 ñòåæêîâ è îñò àíîâèò åñü. Çàòåì 
óñòàíîâèò å äëèíó ñòåæêà «0», à ðó÷êó âûáîðà 
ñòðî÷åê íà ïð ÿìîé ñò åæîê. Ïðîøåéò å íåñêî ëüêî 
çàêðåïëÿþùèõ ñò åæêîâ.

6.  Ïî äíèìèò å èãëó è ïðèæèìíóþ ëàïêó . Ñíèìèò å 
òêàíü ñ ìàøèíû è îáðå æüòå íèòêè. Âíóòðü ïå òëè 
âñòàâüòå áóëàâêó. Ïðîðå æüòå ïå òëþ 
âñïàðûâ àòåëåì.
Áóäüòå âíèìà òåëüíû, íå ðà çðåæüòå ñòåæêè.

5  Áóëàâêà
6  Âñïàðûâ àòåëü

Èçìåíåíèå ïëîòíîñòè ïåòëè
Ïîâ åðíèò å ðó÷êó èçìåíåíèÿ äëèíû ñò åæêà â 
ïðå äåëàõ “         “ äëÿ èçìåíåíèÿ ïëî òíîñòè 
ñòåæêîâ ïå òëè.

7  Ïëî òíàÿ ïå òëÿ
8  Ðûõëàÿ ïå òëÿ
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Rzadsza dziurka

w

x

q

e

c

r

v

t

y

b

n

u i

Ustawienia maszyny
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

q Znacznik początkowy
w Znacznik
e Nić górna
r Nić spodnia

x Szyj do przodu dopóki nie osiągniesz końca 

ściegów następnie zatrzymaj szycie na prawym ściegu

 aż nie osiągniesz znacznika początku dziurki.

Ustaw pokrętło wyboru ściegu na   . Przeszyj pięć

n Podnieś stopkę i igłę. Usuń materiał i obetnij nitki.
Wbij szpilkę zgodnie z instrukcją przedstawioną 
na obrazku, a następnie korzystając z
rozpruwacza otwórz dziurkę.
t Szpilka 

Aby ustawić gęstość obszywanej dziurki  przekręć 
pokrętło wyboru długości ściegu w zakresie

u Gęstsza dziurka

i
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Dziurka z kordem

Stopka do dziurek J
1 - 5
0.5 - 1
3 - 5

z Podnieś stopkę do obszywania dziurki, załóż kord na 

x Wyprowadź obie nitki. Ustaw stopkę tak by znacznik 
na stopce zrównał się ze znacznikiem e.
e 

Opuść igłę i wbij ją w materiał w punkt początkowy 
dziurki.
Powoli rozpocznij szycie dziurki wokół kordu.
Szycie dziurki z kordem przebiega tak samo jak szycie 
zwykłej dziurki.

w

x

q

e

c

r

y
t

Ustawienia maszyny
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

bolec znajdujący się z tyłu stopki. Przeciągnij oba 
końce kordu pod stopką do siebie przez wyżłobienia 
w przedniej części stopki. Zaczep oba końce kordu o 
widełki umieszczone z przodu stopki.
q Bolec
w Widełki

c Pociągnij lewy koniec kordu w celu dopasowania
następnie odetnij wystające końce. Otwórz 
dziurkę zgodnie z instrukcją na stronie 21.

Znacznik początkowy
Znacznik na stopce
Nić górna
Nić spodnia

t 
y

r 

r 
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1.  Ïîìåñòèò å øïó ëüêó â äåðæàòåëü, î òìà òûâàÿ 
íèòü ïðî òèâ ÷àñîâ îé ñòðåëêè.

1  Êîíåö íèòè

2.  Ïðîïó ñòèòå íèòü â ïåðâûé ïà ç â ïåðå äíåé 
÷àñòè øïó ëåäåðæàòåëÿ. Îòâ åäèòå íèòü âëåâî è 
ïðîïó ñòèòå åå ìå æäó ïðóæèíàìè íà òÿæåíèÿ.

2  Ïà ç
3  Ïð óæèíû íà òÿæåíèÿ

3.  Ïðî äî ëæàéòå îñòîðî æíî âûòÿãèâ àòü íèòü, 
ïîê à îíà íå ñ îñêî ëüçíå ò â ïàç.

4 Ïà ç

4.  Âûòÿíèò å íà çàä îêî ëî  15 ñì íèòè. 
Óñòàíîâèò å ïëàñòèíó ÷å ëíî ÷íîã î îò ñåêà. 
Ïðîâ åðüòå, ïðàâèëüíî ëè Âû âäåëè íèòü, 
ñðàâíèâàÿ ñ ïî äñêàçêîé íà êðûøêå ÷å ëíî ÷íîã î 
îò ñåêà .

5 Íèòü
6 Êðûøê à ÷åëíî ÷íîã î îò ñåêà

Óñòàíîâêà øïóëüêè
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6
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1
Ïðèøèâàíèå ìîëíèè

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: À
2  Äëèíà ñò åæêà: 1,5 - 4
3  Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè: 3 - 6 
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ ïðèøèâ àíèÿ 
ìî ëíèè Å 

Óñòàíîâêà ëàïêè äëÿ ìîëíèè

Ñîïîñò àâüòå ïåðåê ëàäèíó íà ëàïêå ñ âûåìê îé 
íà äåðæàòåëå ëàïêè.
×òîáû ïðèøèòü ëåâ óþ ñòîðîíó ìî ëíèè, 
ïðèñòåãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ïðàâûé êðàé 
ïåðåê ëàäèíû.
×òîáû ïðèøèòü ïðàâ óþ ñòîðîíó ìî ëíèè, 
ïðèñòåãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ëåâûé êðàé 
ïåðåê ëàäèíû.

1  Âûåìê à
2  Ïåðåê ëàäèíà

À.  Êîãäà ïðîøèâ àåòñÿ ëåâàÿ ñòîðîíà
Â. Êîãäà ïðîøèâ àåòñÿ ïðàâ àÿ ñòîðîíà

Ïîäãîòîâêà òêàíè

1. Äî áàâüòå 1 ñì ê ðà çìåð ó ìî ëíèè. Ýò î îáùèé 
ðàçìåð ðàñêðûòèÿ.

1  Ëèöåâàÿ ñòîðîíà òê àíè
2  1 ñì
3  Ðàçìåð ðàñêðûòèÿ
4  Äëèíà ìî ëíèè
5  Çàìîê
6  Çóáöû ìî ëíèè
7  Ëåíò à ìî ëíèè
8  Èçíàíî ÷íàÿ ñò îðîíà òê àíè
9  Êîíåö ðàñêðûòèÿ

2.  Ñëî æèòå ëèöåâûå ñòîðîíû òê àíè â ìåñò å è 
ïðîøåéò å äî êîíöà ðàñêðûòèÿ ìî ëíèè, îñò àâèâ 
2 ñì íà ïðèïó ñê.
Çàêðåïèòå ñòåæêè ðåâåðñîì. Íàìå òàéòå 
ðàñêðûòèå ìî ëíèè ñ äëèíîé ñò åæêà â 4.5.

10  2 ñì
11  Ðàñêðûòèå ìî ëíèè
12  Ñòåæîê ðåâåðñ
13  Êîíåö ðàñêðûòèÿ
14  Øîâ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Îñëàáü òå íà òÿæåíèå íèòè äî 1 äëÿ ñò åæêîâ 
íàìå òêè.
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1.  Ïîìåñòèò å øïó ëüêó â äåðæàòåëü, î òìà òûâàÿ 
íèòü ïðî òèâ ÷àñîâ îé ñòðåëêè.

1  Êîíåö íèòè

2.  Ïðîïó ñòèòå íèòü â ïåðâûé ïà ç â ïåðå äíåé 
÷àñòè øïó ëåäåðæàòåëÿ. Îòâ åäèòå íèòü âëåâî è 
ïðîïó ñòèòå åå ìå æäó ïðóæèíàìè íà òÿæåíèÿ.

2  Ïà ç
3  Ïð óæèíû íà òÿæåíèÿ

3.  Ïðî äî ëæàéòå îñòîðî æíî âûòÿãèâ àòü íèòü, 
ïîê à îíà íå ñ îñêî ëüçíå ò â ïàç.

4 Ïà ç

4.  Âûòÿíèò å íà çàä îêî ëî  15 ñì íèòè. 
Óñòàíîâèò å ïëàñòèíó ÷å ëíî ÷íîã î îò ñåêà. 
Ïðîâ åðüòå, ïðàâèëüíî ëè Âû âäåëè íèòü, 
ñðàâíèâàÿ ñ ïî äñêàçêîé íà êðûøêå ÷å ëíî ÷íîã î 
îò ñåêà .

5 Íèòü
6 Êðûøê à ÷åëíî ÷íîã î îò ñåêà

Óñòàíîâêà øïóëüêè
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Ïðèøèâàíèå ìîëíèè

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: À
2  Äëèíà ñò åæêà: 1,5 - 4
3  Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè: 3 - 6 
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ ïðèøèâ àíèÿ 
ìî ëíèè Å 

Óñòàíîâêà ëàïêè äëÿ ìîëíèè

Ñîïîñò àâüòå ïåðåê ëàäèíó íà ëàïêå ñ âûåìê îé 
íà äåðæàòåëå ëàïêè.
×òîáû ïðèøèòü ëåâ óþ ñòîðîíó ìî ëíèè, 
ïðèñòåãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ïðàâûé êðàé 
ïåðåê ëàäèíû.
×òîáû ïðèøèòü ïðàâ óþ ñòîðîíó ìî ëíèè, 
ïðèñòåãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ëåâûé êðàé 
ïåðåê ëàäèíû.

1  Âûåìê à
2  Ïåðåê ëàäèíà

À.  Êîãäà ïðîøèâ àåòñÿ ëåâàÿ ñòîðîíà
Â. Êîãäà ïðîøèâ àåòñÿ ïðàâ àÿ ñòîðîíà

Ïîäãîòîâêà òêàíè

1. Äî áàâüòå 1 ñì ê ðà çìåð ó ìî ëíèè. Ýò î îáùèé 
ðàçìåð ðàñêðûòèÿ.

1  Ëèöåâàÿ ñòîðîíà òê àíè
2  1 ñì
3  Ðàçìåð ðàñêðûòèÿ
4  Äëèíà ìî ëíèè
5  Çàìîê
6  Çóáöû ìî ëíèè
7  Ëåíò à ìî ëíèè
8  Èçíàíî ÷íàÿ ñò îðîíà òê àíè
9  Êîíåö ðàñêðûòèÿ

2.  Ñëî æèòå ëèöåâûå ñòîðîíû òê àíè â ìåñò å è 
ïðîøåéò å äî êîíöà ðàñêðûòèÿ ìî ëíèè, îñò àâèâ 
2 ñì íà ïðèïó ñê.
Çàêðåïèòå ñòåæêè ðåâåðñîì. Íàìå òàéòå 
ðàñêðûòèå ìî ëíèè ñ äëèíîé ñò åæêà â 4.5.

10  2 ñì
11  Ðàñêðûòèå ìî ëíèè
12  Ñòåæîê ðåâåðñ
13  Êîíåö ðàñêðûòèÿ
14  Øîâ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Îñëàáü òå íà òÿæåíèå íèòè äî 1 äëÿ ñò åæêîâ 
íàìå òêè.

1

2

10

1

2
3

4

1

2

3

4

1.  Ïîìåñòèò å øïó ëüêó â äåðæàòåëü, î òìà òûâàÿ 
íèòü ïðî òèâ ÷àñîâ îé ñòðåëêè.

1  Êîíåö íèòè

2.  Ïðîïó ñòèòå íèòü â ïåðâûé ïà ç â ïåðå äíåé 
÷àñòè øïó ëåäåðæàòåëÿ. Îòâ åäèòå íèòü âëåâî è 
ïðîïó ñòèòå åå ìå æäó ïðóæèíàìè íà òÿæåíèÿ.

2  Ïà ç
3  Ïð óæèíû íà òÿæåíèÿ

3.  Ïðî äî ëæàéòå îñòîðî æíî âûòÿãèâ àòü íèòü, 
ïîê à îíà íå ñ îñêî ëüçíå ò â ïàç.

4 Ïà ç

4.  Âûòÿíèò å íà çàä îêî ëî  15 ñì íèòè. 
Óñòàíîâèò å ïëàñòèíó ÷å ëíî ÷íîã î îò ñåêà. 
Ïðîâ åðüòå, ïðàâèëüíî ëè Âû âäåëè íèòü, 
ñðàâíèâàÿ ñ ïî äñêàçêîé íà êðûøêå ÷å ëíî ÷íîã î 
îò ñåêà .

5 Íèòü
6 Êðûøê à ÷åëíî ÷íîã î îò ñåêà

Óñòàíîâêà øïóëüêè
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1
Ïðèøèâàíèå ìîëíèè

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: À
2  Äëèíà ñò åæêà: 1,5 - 4
3  Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè: 3 - 6 
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ ïðèøèâ àíèÿ 
ìî ëíèè Å 

Óñòàíîâêà ëàïêè äëÿ ìîëíèè

Ñîïîñò àâüòå ïåðåê ëàäèíó íà ëàïêå ñ âûåìê îé 
íà äåðæàòåëå ëàïêè.
×òîáû ïðèøèòü ëåâ óþ ñòîðîíó ìî ëíèè, 
ïðèñòåãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ïðàâûé êðàé 
ïåðåê ëàäèíû.
×òîáû ïðèøèòü ïðàâ óþ ñòîðîíó ìî ëíèè, 
ïðèñòåãíèòå ëàïêó äëÿ ìî ëíèè íà ëåâûé êðàé 
ïåðåê ëàäèíû.

1  Âûåìê à
2  Ïåðåê ëàäèíà

À.  Êîãäà ïðîøèâ àåòñÿ ëåâàÿ ñòîðîíà
Â. Êîãäà ïðîøèâ àåòñÿ ïðàâ àÿ ñòîðîíà

Ïîäãîòîâêà òêàíè

1. Äî áàâüòå 1 ñì ê ðà çìåð ó ìî ëíèè. Ýò î îáùèé 
ðàçìåð ðàñêðûòèÿ.

1  Ëèöåâàÿ ñòîðîíà òê àíè
2  1 ñì
3  Ðàçìåð ðàñêðûòèÿ
4  Äëèíà ìî ëíèè
5  Çàìîê
6  Çóáöû ìî ëíèè
7  Ëåíò à ìî ëíèè
8  Èçíàíî ÷íàÿ ñò îðîíà òê àíè
9  Êîíåö ðàñêðûòèÿ

2.  Ñëî æèòå ëèöåâûå ñòîðîíû òê àíè â ìåñò å è 
ïðîøåéò å äî êîíöà ðàñêðûòèÿ ìî ëíèè, îñò àâèâ 
2 ñì íà ïðèïó ñê.
Çàêðåïèòå ñòåæêè ðåâåðñîì. Íàìå òàéòå 
ðàñêðûòèå ìî ëíèè ñ äëèíîé ñò åæêà â 4.5.

10  2 ñì
11  Ðàñêðûòèå ìî ëíèè
12  Ñòåæîê ðåâåðñ
13  Êîíåö ðàñêðûòèÿ
14  Øîâ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Îñëàáü òå íà òÿæåíèå íèòè äî 1 äëÿ ñò åæêîâ 
íàìå òêè.
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Wszywanie zamka

A
Stopka do zamków E
3 - 6
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!0

!1

!2

!3

!4

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Mocowanie stopki do zamków

A: Aby przyszyć lewą stronę zamka, przymocuj stopkę
za prawą część drążka.

B: Aby przyszyć prawą stronę zamka, przymocuj stopkę
za prawą część drążka. 
q Mocowanie
w Drążek stopki

Przygotowanie materiału

z Dodaj 3/8” (1 cm) do długości zamka. Będzie to 
całkowita długość otwarcia. 
q Prawa strona materiału 
w 3/8” (1 cm)
e Całkowita długość otwarcia 
r Długość zamka
t Suwak
y Ząbki zamka
u Taśma zamka
i Lewa strona materiału
o Koniec otwarcia

x Złóż materiał prawymi stronami(wierzchnimi) do siebie.
Zacznij szyć w odległości 5/8" (2 cm) od krawędzi 
rozpoczynając szycie od dołu materiału szyjąc do 

Przeszyj wstecz by zamocować ścieg.
Zwiększ długość ściegu do 4, ustaw naprężenie nici na 
1 i szyj dalej fastrygując pozostały odcinek materiału.
!0 5/8” (2 cm)
!1 Fastryga
!2  Mocowanie ściegu
!3 Koniec otwarcia
!4 Szew pod zamkiem

miejsca w którym zaplanowany jest koniec zamka
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Wszywanie zamków

w

q

e

e

r

t

t
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o

!0

!1

!2

z Zamontuj stopkę do wszywania zamka mocując ja na 
prawym drążku stopki.
Złóż wierzchnią warstwę materiału tak aby 
spodnia wystawała na 1/8"(0.4 cm) tworząc 
margines.
q Spodnia warstwa
w Koniec otwarcia
e  Ząbki zamka
r 1/8” (0.4 cm) margines
t Górna warstwa
y  Całkowita długość otwarcia
u  Złożona krawędź
i Fastryga

x Połóż ząbki zamka tuż przy pozostawionym marginesie
i przyfastryguj taśmę zamka do spodniej warstwy 
tkaniny. Wyrównaj zamek do marginesu. Ustaw 
normalne naprężnie nici i długość ściegu. 
Przeszyj zamek na całej długości taśmy.

c Zatrzymaj szycie 2” (5 cm) przed zamkiem. Opuść igłę i
podnieś stopkę. Otwórz zamek by zrobić miejsce 
na dalsze szycie.
o Zamek
!0 2” (5 cm)

v Wyjmij tkaninę z pod stopki i zapnij zamek. Rozłóż
górną warstwę tkaniny i połóż płasko na zamku. 
Przyfastryguj taśmę zamka szyjąc po warstwie 
wierzchniej.
!1 Fastrygowanie
!2 Taśma zamka
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13

14

5

6

b

n

!3

!4

b Zdejmij stopkę i przymocuj ją na lewej części drążka 
stopki. Zacznij szyć rozpoczynając od miejsca pod 
zamkiem. Szyj ok 3/8" (1cm) od fastrygi. Obróć tkaninę 
o 90 stopni i przeszyj zamek. Zanim przeszyjesz cały 
zamek, zatrzymaj maszynę z opuszczoną igłą i podnieś 
stopkę. Następnie rozpruj fastrygę.
!3 Rozpruwana fastryga
!4 3/8" (1 cm)

n Otwórz zamek na kilka cm by ułatwić przeszycie.
Następnie przeszyj klika ściegów wstecz by 
zabezpieczyć ścieg przed spruciem. 
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Ścieg kryty

E lub H
Do ściegu krytego G 
2 - 4
1 - 3
5

w w

x

q q

z

e

c

r

v

t

y

i

u

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

z Przy bardzo grubych tkaninach z tendencją do 
strzępienia musisz najpierw obrzucić krawędzie. 
Następnie złóż materiał tak jak przedstawiono to na 
rysunku obok, zostawiając 1/8”(0.5 cm) zapasu. 
q  Lewa strona materiału
w 1/8” (0.5 cm)
e Gruba tkanina
r  Lekkie lub średnie tkaniny

x Ustaw materiał tak, by igła po lewej stronie delikatnie
wkuwała się tylko w samą krawędź zagięcia.
Opuść stopkę.

c Przekręć śrubę by ustawić prowadnik wzdłuż zagiętej
krawędzi. Ustaw materiał tak by igła delikatnie 
wbijała się w zagięty materiał. Jeśli igła wbija się za 
głęboko przesuń prowadnik delikatnie w lewo. Jeśli 
igła nie trafia w zagięcie, przesuń prowadnik 
delikatnie w prawo. Szyj powoli prowadząc krawędź 
zagięcia po prowadniku.
t  Śruba
y Prowadnik
u  Zagięta krawędź

v Odegnij krawędź i przeprasuj materiał.
i Prawa strona materiału.

UWAGA:
Jeśli igła będzie wbijała się zbyt głęboko, ścieg 
będzie widoczny na prawej stronie materiału.
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1
Ñáîðêè

Óñòàíîâêà ìàøèíû
1  Âûáîð ñòðî ÷êè: D
2  Äëèíà ñò åæêà: S.S
3  Íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè: 1 - 4
4  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à: ëàïê à äëÿ çèã-çàãà À

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Îñëàáü òå íà òÿæåíèå âåðõíåé íèòè äëÿ 
îá ëåã÷åíèÿ ñîç äàíèÿ ñáîðîê.

1.  Ñáîðêè – óòîí÷åííàÿ äåê îðà òèâíàÿ îò äåëêà 
íà äå òñêîé îä åæäå èëè æåíñêèõ áëóçêàõ.
Âûá åðèòå ìÿãêóþ è ëåãêóþ òêàíü òàêóþ êàê 
áàòèñò èëè øàëè. Îòðå æüòå òêàíü â òðè ðàçà 
äëèííåå äëèíû ïðå äïî ëàãàåìîã î ïðîåê òà. 
Óñòàíîâèò å äëèíó ñòåæêà íà «4» è ïðîøåéò å 
ðÿäû ïð ÿìûõ ñò åæêîâ, ïðèá ëèçèòåëüíî íà 1 ñì 
äðóã îò  äðóãà äëÿ ñîç äàíèÿ ñáîðîê.

1  Ðàññòîÿíèå ìå æäó ðÿäàìè

2.  Çàâÿæèòå íèòè ñ î äíîé ñò îðîíû . Ñ äð óãîé 
ñòîðîíû ïî òÿíèòå çà øïó ëüíóþ (íèæíþþ) íèòü è 
ðîâíî ðàñïðå äåëèòå ñêëàäêè .
Ïðîøåéò å äåêîðà òèâíûå ñòðî ÷êè ìå æäó ðÿäàìè 
ïð ÿìûõ ñò åæêîâ. Âûòÿíèò å íèòè ïð ÿìûõ 
ñòåæêîâ.
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Êíîïêà ðåâåðñà
Ïîê à âû íàæèìàå òå íà êíîïêó ðåâåðñà, 
áóäåò øèòü â îáðà òíîì íàïðàâ ëåíèè.

ìàøèíà 

Êîíòðîëü ñêîðîñòè øèòüÿ

Íîæíàÿ ïåäàëü
Ñêîðîñòü øèòüÿ ìî æíî èçìåíÿòü ïðè ïîìîùè 
ïå äàëè. ×åì ñèëüíåå äàâèòü íà ïå äàëü, òåì 
âûøå ñê îðîñòü øèòüÿ.

Òðàíñïîðòåð ïîäà÷è òêàíè

Ïðè ïðèøèâ àíèè ïóã îâèö è ò.ä. îò êëþ÷èòå 
òðàíñïîð òåð.

Îòêëþ÷åíèå òðàíñïîðòåðà ïîäà÷è òêàíè
Äëÿ îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà òêàíè 
ïåðå äâèíü òå ðû÷àã îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà 
âëåâî.

Ïîäêëþ÷åíèå òðàíñïîðòåðà ïîäà÷è òêàíè
×òîáû ïî äíÿòü òðàíñïîð òåð òêàíè, ïåðå äâèíü òå
ðû÷àã âïðàâ î.

1 Ðû÷àã îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà òêàíè
2 Îòê ëþ ÷åí
3 Ïî äêëþ÷åí

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
Äëÿ îáû÷íîã î øèòüÿ òðàíñïîð òåð òêàíè äî ëæåí 
áûòü âêëþ ÷åí. Ïîâ åðíèò å ìàõ îâ îå êîëåñî è 
ïðîâ åðüòå, ïî äíèìå òñÿ ëè òðàíñïîð òåð òêàíè 
ïðè ïåðåêëþ ÷åíèè ðû÷àã à âïðàâî.
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Ñáîðêè
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2

Część 5. Ściegi ozdobne 

Zaszewka muszelkowa

J
Uniwersalna A
6 - 8
2 - 3
5

Złóż materiał i przeszyj po skosie.
Igła, szyjąc po prawej stronie, powinna 
przechodzić obok krawędzi materiału, tworząc 
ściągnięcia. Po przeszyciu rozłóż tkaninę i 
przeprasuj zaszewki na jedną stronę.

Marszczenie

A, D
Uniwersalna A
1 - 4
S.S.
5

6

7

8

q

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Wybierz miękką i lekką tkaninę. Przygotuj materiał 
około trzy razy szerszy niż założony w projekcie. Ustaw 
długość ściegu na "4" następnie ustaw naprężenie nici 
na "1". Wykonaj kilka prostych ściegów w odstępach ok 
1cm (3/8").

q 3/8” (1 cm)

Zwiąż jeden koniec nici. Z drugiego końca pociągnij 
nitkę dolną, tak by zmarszczyć tkaninę. Następnie zwiąż 
nitki.

Ustaw pierwotne naprężenie nici. Przeszyj materiał 
między ściegami marszczącymi. Następnie usuń ściegi 
marszczące.
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1

2

3

Aplikacja

C
Uniwersalna A
1 - 4
0.5 - 1
5

Zaszewka

A
Do ściegu krytgo G 
3 - 6
1.5 - 4
5

w

q

e

Przyfastryguj aplikację do materiału bądź przyklej ją 
klejem tymczasowym.
Przeszyj wokół aplikacji pilnując by ścieg układał się 
na przemian na aplikacji i na materiale. Aby 
przeszyć aplikację w narożniku, zatrzymaj maszynę i 
wbij igłę w materiał poza krawędzią aplikacji. 
Podnieś stopkę i obróć tkaninę w nowym kierunku.

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Złóż materiał prawą stroną do siebie. Wbij igłą w 
materiał na odległość 0.1 - 0.2 cm od krawędzi. 
Opuść stopkę i dokręć śrubę by ustawić prowadnik 
przy krawędzi materiału.
Szyj powoli prowadząc krawędź materiału po 
prowadniku.
Rozłóż materiał i przeprasuj zaszewkę.

q  Śruba
w  Prowadnik 
e  Zagięcie
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Ściegi satynowe

F lub G
Uniwersalna A
1 - 4
0.5 - 1
3 - 5

Szyjąc delikatne tkaniny pamiętaj aby użyć stabilizatora 
np. flizeliny.

Elastyczne ściegi ozdobne

A - J
Uniwersalna A
3 - 6
S.S.
3 - 5

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Ustawienia maszyny 
q Ścieg:  
w Stopka:  
e Naprężenie nici: 
r Długość ściegu:  
t Szerokość ściegu:  

Ściegi ozdobne mogą być wykorzystane do 
nadania indywidualnego wyglądu swoim wyrobom. 
Ostrożnie prowadź materiał, maszyna będzie 
wykonywała ściegi do przodu i do tyłu.
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c

v

b

Część 6. Czyszczenie i konserwacja

    UWAGA:
Przed rozpoczęciem czyszczenia maszyny 
wyłącz ją z prądu i odłącz przewód zasilający.

Uwaga:
Nie demontuj maszyny w inny sposób, niż 
ten opisany w niniejszej instrukcji. 

Przed rozpoczęciem czyszczenia maszyny zdejmij 
uchwyt stopki.

Czyszczenie chwytacza i transportera

w

q

e

r

t

z Zdejmij stopkę oraz igłę. Odkręć śruby mocujące
płytkę ściegową. Następnie zdejmij płytkę i 
wyciągnij bębenek.
q Śruba

x Unieś bębenek i wyciągnij go.
w Bębenek

c Użyj pędzelka by usunąć kurz i pył. Wytrzyj bębenek
suchą, miękką ściereczką.

v Za pomocą pędzelka wyczyść ząbki transportera.
e Pędzelek 
r Ząbki transportera

b Wyczyść chwytacz za pomocą miękkiej i suchej 
ściereczki.

t Chwytacz

Uwaga:
Możesz użyć sprężonego powietrza lub odkurzacza.
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1

2

ÐÀÇÄÅË 1. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÌÀØÈÍÎÉ

Íàèìåíîâàíèå ÷àñòåé

  1  Ñòîïîð íàìî òêè øïó ëüêè
  2  Øïèíäå ëü ìî òàëêè
  3  Êàòóøå÷íûé ñò åðæåíü
  4  Íàïðàâèò åëü øïó ëüíîé íèòè
  5  Íèò åíàïðàâèò åëü âåðõíåé íèòè
  6  Ðû÷àã íèòåâî äèòåëÿ
  7  Ëèöåâàÿ ïàíå ëü
  8  Íèò åîáðå çàòåëü
  9  Èãî ëüíàÿ ïëàñòèíà
10  Äîïî ëíèò åëüíûé ñò î ëèê (êîðîáê à ñ 

àêñåññóàðàìè)
11  Êðûøê à ÷åëíî ÷íîã î îò ñåêà
12  Êíîïê à ñíÿòèÿ êðûøêè ÷å ëíî ÷íîã î îò ñåêà
13  Ðåãóëÿòîð íà òÿæåíèÿ âåðõíåé íèòè
14  Ðåâåðñ
15  Ðåãóëÿòîð äëèíû ñò åæêà
16  Ðó÷êà âûáîðà ñòðî ÷åê
17  Îòâ åðñòèå äëÿ äîïî ëíèò åëüíîã î 

êàòóøå÷íîã î ñòåðæíÿ
18  Ïðèæèìíàÿ ëàïê à 
19  Èãëà
20  Âèíò çàæèìà èãëû
21  Äåðæàòåëü ïðèæèìíîé ëàïêè
22  Óñòàíîâî ÷íûé âèíò
23  Ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñà
24  Ìà õî âîå êîëåñî
25  Âûêëþ ÷àòåëü ïèò àíèÿ
26  Ðàçúåìû ìàøèíû
27  Ðû÷àã îò êëþ ÷åíèÿ òðàíñïîð òåðà òêàíè
28  Ñâîáî äíûé ðóêàâ
29  Ðû÷àã ïî äúåìà ïðèæèìíîé ëàïêè

äëÿ çèã-çàãà À

Óñòàíîâêà êàòóøå÷íîãî ñòåðæíÿ

Óñòàíîâèò å êàòóøå÷íûé ñò åðæåíü â îò âåðñòèå, 
êàê ïîê àçàíî.

1  Êàòóøå÷íûé ñò åðæåíü
2  Îòâ åðñòèå

1
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3

1

2

3

1

3
(A) (B)

Ñáîðêà øïóëåäåðæàòåëÿ

1.  Âñòàâüòå øïó ëåäåðæàòåëü â ãíåçäî

2. Óñòàíîâèò å øïó ëåäåðæàòåëü òàê, ÷òîáû 
ãîë îâê à ïî äîøëà ê ñò îïîð ó øïó ëåäåðæàòåëÿ.

1  Ãîëîâê à
2  Ñòîïîð

3.  Âñòàâüòå øïó ëüêó.
Óñòàíîâèò å èãî ëüíóþ ïëàñòèíó ñ óñòàíîâî ÷íûìè 
âèíò àìè.

3  Óñòàíîâî ÷íûé âèíò

Ïîñëå ÷èñòêè âñòàâüòå èãëó è ïðèæèìíóþ ëàïêó .

Çàìåíà ëàìïî÷êè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïåðå ä ñìåíîé ëàìïî ÷êè îò êëþ ÷èòå ïèò àíèå è 
âûòàùèò å âèëêó èç ðîçåòêè.
Ïî äî æäèòå, ïîê à ëàìïî ÷êà îñòûíå ò.

Îñâ åù åíèå ïðè øèòüå ðàñïî ëàãàåòñÿ ïî ä 
ôðîíò àëüíûì ê àïî òîì.
Äëÿ ñìåíû ëàìïî ÷êè îòêðûòü ôðîíò àëüíûé 
êàïî ò øâåéíîé ìàøèíû, ê àê ïîê àçàíî íà 
ðèñóíêå

1  Âèíò
2  Ôðîíò àëüíûé ê àïî ò

À.  Äëÿ óäàëåíèÿ - âûâ åðíóòü ïðî òèâ ÷àñîâ îé.

     Äëÿ ñìåíû - çàâ åðíóòü ïî ÷àñ îâ îé.

Â. Äëÿ óäàëåíèÿ - íàæà òü è ïîâ åðíóòü âëåâî.

    Äëÿ ñìåíû - íàæà òü è ïîâ åðíóòü âïðàâî.

3  Ëàìïî ÷êà

Wymiana bębenka

z Włóż bębenek do chwytacza.  

w

x

q

z

e

c

x Upewnij się, że blokada szpulki znajduje się obok 
stopera.
q Blokada szpulki
w Stoper

c Przymocuj płytkę ściegową dopasowując ją do
otworów w obudowie. Przykręć płytkę ściegową. 
Upewnij się, że jest mocno przymocowana.
e  Śruba
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Rozwiązywanie problemów

Problem

Zrywa się górna nitka.

Zrywa się nitka 
bębenkowa

Igła się łamie

Pętli się górna nić

Przepuszcza ściegi.

Ścieg ściąga materiał.

Materiał nie jest 
podawany płynnie.

Maszyna nie pracuje.

Ścieg jest zniekształcony.

Dziurka jest źle 
obszywana. 

Maszyna głośno pracuje.

Przyczyna

1. Nić górna jest źle nawleczona.
2. Naprężenie nici górnej jest zbyt mocne.
3. Igła jest krzywa lub tępa.
4. Igła jest źle zamocowana.
5. Przed rozpoczęciem szycia, nić dolna nie została poprawnie

wyprowadzona lub nić górna nie została przełożona pod stopką.
6. Nie wyciągnięto materiału po skończonym szyciu.
7. Nitka jest za gruba lub zbyt cienka w stosunku do igły.

1. Nić spodnia nie jest prawidłowo włożona w bębenku
2. Bębenek jest zabrudzony.
3. Szpulka jest uszkodzona i nie obraca się płynnie.
4. Nić jest źle nawinięta na szpulkę.

1. Igła jest nieprawidłowo włożona.
2. Igła jest krzywa lub tępa.
3. Śruba mocująca igłę jest poluzowana.
4. Zastosowano nieodpowiednią stopkę.
5. Nie wyciągnięto materiału po skończonym szyciu.
6. Użyta igła jest zbyt cienka do szytego materiału.

1. Naprężenie nici jest zbyt słabe.
2. Rozmiar igły jest nieodpowiedni do użytej nici.

1. Igła jest nieprawidłowo włożona.
2. Igła jest krzywa lub tępa.
3. Igła lub/i nić jest nieprawidłowo dobrana w stosunku do materiału
4. Nić górna jest źle nawleczona.
5. Użyto igły złej jakości.

1. Naprężenie nici jest zbyt wysokie.
2. Nić górna jest źle nawleczona.
3. Igła jest zbyt gruba w stosunku do szytego materiału.
4. Długość ściegu jest zbyt duża do szytego materiału.
* Warto użyć stabilizatora podczas szycia cienkich tkanin.

1. Ząbki transportera są zabrudzone.
2. Ścieg jest zbyt krótki.
3. Sprawdź czy transport ząbkowy jest włączony.

1. Maszyna nie jest podłączona do prądu.
2. Nić zaplątała się w chwytaczu.
3. Koło zamachowe jest ustawione do szpulowania.

1. Parametry ściegu są źle ustawione.

1. Gęstość ściegu jest nieodpowiednio dobrana do szytego materiału.
2. Elastyczny materiał nie został odpowiednio usztywniony.

1. Strzępki materiału utkwiły w ząbkach transportera.
2. Bębenek jest zabrudzony.

Rozwiązanie

Strona 11.
Strona 14.
Strona 7.
Strona 7.

Strona 15.
Strona 15.
Strona 7.

Strona 10
Strona 30 
Wymień szpulkę 
Nawiń ponownie szpulkę

Strona 7.

Użyj odpowiedniej stopki. 

Strona 15. 
Strona 7.

Strona 14.
Strona 7.

Strona 7.

Strona 11.
Zmień igłę.

Strona 14. 
Strona 11. 
Strona 7. 
Ustaw krótszy 
ścieg

Strona 30. 
Ustaw dłuższy ścieg.

Strona 5.

Strona 4.
Strona 30.
Strona	9.

Strona 13.

Strona 21. 
Użyj stabilizatora

Strona 30.
Strona 30.

Strona 7.
Strona 7.

Strona 7.
Strona 7.
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