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WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Korzystając z niniejszego urządzenie, należy zachować podstawowe środki ostrożności.
Przed użyciem maszyny, przeczytaj wszystkie zalecenia.
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 czyszczeniem.
Aby wyeliminować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:
1. Maszyna nie jest przeznaczona 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: (1) uszkodzony jest przewód lub wtyczka, (2) urządzenie działa
niewłaściwie na skutek upuszczenia lub zniszczenia, (3) urządzenie wcześniej wpadło do wody.
Gdy zaistnieją powyższe okoliczności, maszynę należy dostarczyć do najbliższego autoryzowanego
przedstawiciela lub centrum serwisowego, aby tam dokonano przeglądu, naprawy lub elektrycznej
lub mechanicznej regulacji.
4. Nie wolno używać maszyny, gdy zatkane są wloty powietrza. Należy zwrócić szczególną uwagę,
by w otworach wentylacyjnych maszyny oraz przy pedale nie gromadził się kurz lub włókna.
5. Nie wolno wkładać żadnych obiektów do tychże otworów.
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. Nie wolno ustawiać żadnych przedmiotów na rozruszniku nożnym.
9. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy ją wyłączyć (ustawić przełącznik w pozycji „0”), a następnie
wyjąć wtyczkę z kontaktu.
10. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć maszynę z sieci należy
chwycić za wtyczkę, nie za przewód.
11. Należy trzymać palce z daleka od ruchomych części urządzenia, szczególnie od igły.
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
Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
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NAZWY CZĘŚCI
1. Pokrywa czołowa
2. Regulacja docisku stopki
3. Przycisk szycia wstecz
4. Przycisk szycie „ścieg po ściegu”
5. Obcinacz nitki
6. Przycisk wolne szycie
7. Przycisk Start/Stop
8. Pojemnik na akcesoria
9. Pokrywa górna
10. Koło napędowe
11. Panel kontrolny
12. Osłona podciągacz nitki
13. Regulator naprężenia nici
14. Prowadnik nitki
15. Elektroniczna regulacja prędkości szycia
16. Uchwyt zabezpieczający szpulkę
17. Trzpień szpulki
18. Naprężacz nici szpulownika
19. Szpulownik
20. Ogranicznik szpulki
21. Uchwyt do transportu (rączka)
22. Włącznik zasilania
23. Gniazdko rozrusznika nożnego (pedału)
24. Gniazdo zasilania
25. Przewód zasilający
26. Rozrusznik nożny (pedał)
27. Prowadnik nitki
28. Dźwignia nawlekacza igły
29. Nawlekacz igły
30. Dźwignia automatycznego obszywania
dziurki
31. Śruba mocująca stopkę
32. Płytka ściegowa
33. Pokrywa bębenka
34. Dźwignia podnoszenia stopki
35. Obcinacz nitki
36. Śruba mocująca igłę
37. Prowadnik nitki
38. Stopka
39. Dźwignia opuszczania transportera
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AKCESORIA
Akcesoria znajdują się w wysuwanym pojemniku.
1. Zestaw igieł
2. Szpulki
3. Uchwyt zabezpieczający szpulkę (duży)
4. Uchwyt zabezpieczający szpulkę (mały)
5. Śrubokręt do płytki ściegowej
6. Śrubokręty (duży i mały)
7. Rozcinacz dziurek ze szczotką
8. Stopka do podszywania (ścieg kryty)
9. Stopka do ściegu owerlokowego
10. Stopka do wszywania zamków
11. Stopka do obszywania dziurek
12. Stopka do ściegów ozdobnych (satynowych)

OTWIERANIE POJEMINKA NA AKCESORIA
Aby otworzyć pojemnik, pociągnij go w swoją stronę.

PRZYSTOSOWANIE MASZYNY DO SZYCIA NA OKRĄGŁO
Maszyna może być używana w wersji z płaskim łożem lub w wersji z wolnym
ramieniem.
Z założonym pojemnikiem na akcesoria, używa się jej jako standardowej
maszyny z płaskim łożem. Po usunięciu pojemnika (wysunięciu go w lewą stronę)
maszyny przystosowana jest do szycia na okrągło.

POKROWIEC
Zabezpiecz maszynę pokrowcem, gdy jej nie używasz.

WYMIANA STOPKI
Stopkę należy wymieniać w zależności od ściegu jaki chcemy uzyskać lub rodzaju
wykonywanej operacji.
UWAGA: Wyłącz zasilanie maszyny przed wymianą stopki
1. Podnieś igłę do najwyższej pozycji, przekręcając kołem napędowym w swoją stronę.
2. Podnieś stopkę dociskową.
3. Naciśnij przycisk zwalniający stopkę – stopka opadnie.
4. Umieść stopkę tak, by bolec (A) znalazł się dokładnie pod zatrzaskami (B).
5. Obniż uchwyt stopki tak, by stopka zatrzasnęła się w nim.
ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE UCHWYTU STOPKI
Użycie niektórych stopek wymaga zdjęcia uchwytu stopki.
Aby go zdjąć podnieś uchwyt, a następnie poluzuj śrubę (C).
Aby założyć, dopasuj otwór w uchwycie stopki z otworem na pręcie
dociskowym i dokręć śrubę.

(A) Bolec stopki
(B) Zatrzask uchwytu stopki
(C) Śruba uchwytu stopki
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WYMIANA IGŁY
Dobierz odpowiedni system igły i jej grubość, w zależności od rodzaju szytego materiału.
UWAGA: Wyłącz zasilanie maszyny przed wymianą igły
1. Podnieś igłę do najwyższej pozycji, obracając kołem napędowym w swoją stronę.
2. Poluzuj śrubę mocującą igłę.
3. Wyjmij igłę z uchwytu.
4. Wstaw nową igłę do uchwytu, płaską stroną do pręta stopki. Wstawiając igłę,
wepchnij ją do oporu.
5. Dokręć śrubę mocującą igłę.
A. Nie wolno używać wykrzywionych, tępych lub wygiętych igieł!
Aby sprawdzić igłę, połóż ją na płaskiej powierzchni (np. płytce ściegowej, szkle).
Odstęp pomiędzy igłą a płaską powierzchnią powinien być stały.

PODŁĄCZENIE MASZYNY DO PRĄDU
Zanim podłączysz przewód zasilający, upewnij się, że napięcie i częstotliwość prądu wskazana na maszynie
odpowiada wartością w Twoim kontakcie.
Połóż maszynę na stabilnym stole.
1. Podłącz przewód zasilający do maszyny do gniazda zasilającego.
2. Podłącz przewód do kontaktu.
3. Włącz przycisk zasilania.
4. Zapali się lampa LED.
5. Aby odłączyć maszynę wyłącz przycisk zasilania i wyciągnij przewód z kontaktu.
UWAGA: Nie zostawiaj włączonej maszyny bez opieki. Po zakończeniu pracy zawsze wyciągnij przewód
zasilający z gniazda. Postępuj tak samo przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji.
UWAGA: Odłączając maszynę nie ciągnij za przewód, tylko chwyć wtyczkę.

PRZYCISKI OPERACYJNE I WYŁĄCZANIE TRANSPORTERA
A. Przycisk szycia wstecz
Gdy przycisk jest wciśnięty maszyna będzie szyła wstecz na
niskich obrotach i zatrzyma się kiedy zwolnisz przycisk.
B. Przycisk szycie „ścieg po ściegu”
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku spowoduje
wykonanie jednego ściegu.
C. Elektroniczna regulacja prędkości szycia
Gdy używasz funkcji START / STOP maszyna będzie szyła
szybciej gdy przesuniesz przycisk prędkości w prawą stronę, a wolniej gdy przesuniesz go w lewo.
D. Przycisk wolne szycie
Maszyna będzie szyła wolno gdy przytrzymasz przycisk wolnego szycia. Zwolnij przycisk i przyciśnij START /
STOP lub rozrusznik nożny by powrócić do normalnej szybkości.
E. Przycisk START/STOP
Po naciśnięciu przycisku START/STOP maszyna zacznie szyć, a zatrzyma się gdy naciśniemy przycisk ponownie.
Pierwsze trzy ściegi będą szyte wolno.
F. Dźwignia opuszczania transportera
Ząbki transportera wystają lekko nad płytkę ściegową, dokładnie w miejscu pod stopką. Ich zadaniem jest
przesuwać szyty materiał. Przy standardowym szyciu dźwignia powinna być przesunięta w prawo, dzięki czemu
ząbki transportera będą znajdować się w najwyższej pozycji.
Przy cerowaniu, pikowaniu lub w przypadkach gdy konieczne jest przesuwanie materiału ręcznie, przesuń
dźwignię w lewą stronę – spowoduje to obniżenie transportera.
G. Regulacja docisku stopki
Docisk stopki powinien być dostosowany do grubości szytego materiału. By zwiększyć docisk, przekręć pokrętło
regulacyjne na pozycję 3. By zmniejszyć docisk, przekręć pokrętło regulacyjne na pozycję 1. Dla zwykłego szycia,
przekręć pokrętło regulacyjne na pozycję 2.
5
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ROZRUSZNIK NOŻNY
Rozrusznik nożny pozwala rozpocząć oraz zakończyć szycie oraz kontrolować szybkość pracy.
1. Wyłącz przycisk zasilania
2. Podłącz rozrusznik do maszyny
3. Umieść rozrusznik pod stopą i włącz zasilanie maszyny.
Zwiększaj prędkość szycia poprzez mocniejszy nacisk
na rozrusznik.
By przestać szyć zdejmij stopę z rozrusznika.
PRZYCISKI FUNKCYJNE
Przyciski funkcyjne zmienią się, gdy podłączysz rozrusznik
nożny.
A. PRZCISK START/STOP
Ten przycisk będzie nieaktywny.
B. ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI SZYCIA

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli maszyna zablokuje się, to nastąpi jej
automatyczne zatrzymanie. Po usunięciu
przyczyny blokady naciśnij rozrusznik nożny
i maszyna się uruchomi.

Tym przyciskiem będziesz mógł regulować maksymalną prędkość szycia.
C. PRZYCISK SZYCIE WSTECZ
Gdy użyjesz przycisku maszyna będzie szyć wstecz tą samą prędkością. Gdy go puścisz maszyna będzie
kontynuować normalne szycie.
UWAGA: By uniknąć ryzyka porażenia prądem:
1. Uważaj na rozrusznik nożny i nie upuszczaj go na podłogę. Nie przykrywaj go żadnymi przedmiotami.
2. Używaj tylko oryginalnego rozrusznika, dostarczonego wraz z maszyną.

PANEL KONTROLNY
1. Wyświetlacz LCD
Po lewej stronie wyświetlana jest długość ściegu, na środku wzór ściegu,
a po prawej stronie szerokość ściegu.
2. Przycisk CL – usuwanie wzorów
Gdy korzystasz z funkcji programowania wzorów i chcesz usunąć któryś
z wprowadzonych programów szycia, użyj przycisków (9) by go odnaleźć.
Następnie naciśnij przycisk CL, by usunąć program wyświetlany na panelu LCD.
Funkcja programowania automatycznie wyświetli kolejny program szycia.
3. Przycisk ME – programowanie wzorów
By rozpocząć programowanie wzorów naciśnij przycisk ME. Wprowadź numery
programów szycia – maszyna może przechować maksymalnie 60 programów.
Obszywanie dziurek i przyszywanie guzików nie mogą być programowane. Maszyna będzie szyć wzory
w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone. W tym samym czasie wyświetlacz będzie informował o aktualnie
wyszywanym wzorze (z zakresu 001-200).
4. Przycisk RE – powtarzanie wzorów
Naciśnij przycisk RE – wyświetlacz poinformuje, że możesz rozpocząć powtarzanie wzorów. Gdy korzystasz
z funkcji programowania wzorów i chcesz powtórzyć szycie tych samych wzorów szycia, najpierw naciśnij przycisk
RE, a następnie przycisk START. Maszyna będzie powtarzać wzory, aż do wciśnięcia przycisku STOP.
By anulować, naciśnij przycisk RE.
5. Przycisk MI – lustrzane odbicie
Naciśnij przycisk MI by wykonać lustrzane odbicie wybranego ściegu.
ścieg:

stanie się

stanie się

stanie się
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6. Przycisk PUNKTOWE MOCOWANIE
Szyje wykona 4 ściegi w tym samym miejscu.
7. Przycisk POZYCJONOWANIA IGŁY
Naciśnij przycisk, a igła zatrzyma się w dolnej pozycji za każdym razem, gdy użyjesz przycisku START/STOP.
8. Przyciski regulacji długości ściegu
Naciśnij górny przycisk, by uzyskać dłuższy ścieg. Naciśnij dolny przycisk by uzyskać krótszy ścieg.
Przyciski można używać również w połączeniu z przyciskiem ME (wyświetla ilość zaprogramowanych wzorów).
9. Przyciski regulacji szerokości ściegu
Naciśnij górny przycisk, by uzyskać szerszy ścieg. Naciśnij dolny przycisk by uzyskać węższy ścieg.
Przyciski można używać również w połączeniu z przyciskiem ME (wyświetla numer programu).
10. Programy szycia: 200 rodzajów (karta ściegów dostępna na końcu instrukcji)
Wybierz program naciskając klawisze (0 – 9). Numer programu wyświetli się w centralnej części panelu LCD.

NAWIJANIE SZPULKI
WYJMOWANIE SZPULKI
1. Przesuń w prawo przycisk zwalniający pokrywę
bębenka i zdejmij pokrywę.
2. Wyjmij szpulkę z bębenka.

NAWIJANIE SZPULKI
1. Zamocuj szpulkę na trzpień. Załóż duży
uchwyt zabezpieczający i przesuń go do
szpulki. Dla wąskich lub małych szpulek,
użyj małego uchwytu zabezpieczającego.
2. Przeprowadź nić przez prowadnik
3. Przeprowadź nić przez prowadnik
4. Przeprowadź nić przez naprężacz do szpulki.
5. Przeprowadź nić przez otwory w szpulce
od wewnątrz na zewnątrz.
6. Osadź szpulkę na nawijaczu i przesuń ją
w prawą stronę. Znak szpulki wyświetli się
na ekranie LCD.
7. Przytrzymaj w ręku wolny koniec nici
i uruchom maszynę.
8. Zatrzymaj maszynę po tym jak szpulka
nawinie kilka warstw nici. Przytnij nici przy otworze w szpulce.
9. Uruchom maszynę ponownie i ustaw ją na największą prędkość.
10. Po całkowitym nawinięciu, maszyna zatrzyma się automatycznie.
11. Ustaw nawijacz w jego oryginalnej pozycji (przesuń go w lewo) oraz przytnij nić nożyczkami. Zdejmij szpulkę
z nawijacza.
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ZAKŁADANIE SZPULKI
1. Umieść szpulkę w bębenku tak, by nić rozwijała się w prawo
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

2. Przeprowadź nić przez szczelinę (A) z przodu bębenka.

3. Przeciągnij nić w lewo, przepuszczając ją pomiędzy sprężynką
naprężającą nić (B). Kontynuuj przeprowadzanie nici tak,
by znalazła się ona w szczelinie (C) i nie wyślizgnęła
ze szczeliny (A).

4. Wyciągnij do tyłu ok. 10 cm nici i załóż ponownie pokrywę bębenka.

NAWLEKANIE MASZYNY
NAWLEKANIE GÓRNEJ NICI
1. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.
2. Naciśnij przycisk igła góra/dół i ustaw igłę w górnej pozycji.
3. Umieść szpulkę na trzpieniu i zabezpiecz ją uchwytem szpulki.

1 – 7. Nawlecz maszynę w kolejności przedstawionej
na ilustracjach.
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NAWLEKANIE IGŁY
1. Opuść stopkę dociskową.
2. Podnieść igłę do jej najwyższej pozycji.
3. Opuść nawlekacz i przeciągnij nić przez
prowadnik (A) wyciągając ją w prawo.
4. Dociśnij nawlekacz tak nisko jak to
możliwe, a haczyk nawlekacza wskoczy
do oczka igły.
5. Przeprowadź nić przez prowadnik
pod haczykiem.
6. Trzymaj luźno nić i zwolnij
nawlekacz. Haczyk się obróci
przeprowadzając pętlę nici przez
igłę.
7. Wyciągnij ok. 10 cm nici.
UWAGA: Nie obniżaj nawlekacza podczas szycia na maszynie.
WYCIĄGANIE NICI ZE SZPULKI
1. Podnieś stopkę dociskową.
2. Przytrzymaj lekko nić od igły
i naciśnij dwukrotnie przycisk igła
góra/dół. Koło napędowe wykona
jeden obrót.
3. Wyciągnij nić od igły. Nić ze szpulki zostanie wyciągnięta nad płytkę ściegową.
4. Umieść końcówki obu nici pod stopką i wyciągnij ok. 10 cm.

ROZPOCZĘCIE SZYCIA
UWAGA: Podczas szycia należy
szczególnie uważać na przestrzeń
dookoła igły.
Maszyna będzie automatycznie
transportować materiał, nie ciągnij
ani nie popychaj materiału.

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE SZWU
1. Sprawdź stopkę – powinieneś mieć założoną stopkę uniwersalną.
2. Podnieś stopkę dociskową i umieść pod nią materiał.
3. Opuść stopkę dociskową.
4. Pociągnij nić od igły i nić od szpulki do tyłu. Przeszyj kilka ściegów.
5. Dostosuj prędkość szycia
6. Zatrzymaj maszynę gdy skończysz szew.
7. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.
8. Przekręcając kołem napędowym podnieś igłę. Wyciągnij szyty materiał
spod stopki. Używając obcinacza z boku maszyny, odetnij nitki.
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SZYCIE WSTECZ
Szycie wstecz służy do wzmacniania zakończenia szwu.
1. Umieść materiał w miejscu gdzie wykonasz szycie wstecz i opuść stopkę.
2. Wciśnij przycisk szycia wstecz i wykonaj 4-5 ściegów wstecznych.
(Jeśli używasz rozrusznika nożnego: naciśnij na pedał, jednocześnie
przytrzymując przycisk szycia wstecz).
3. Naciśnij przycisk start i przeszyj ponownie. (Jeśli używasz rozrusznika
nożnego zwolnij przycisk szycia wstecz i naciśnij pedał by szyć normalnie).
4. Gdy dojdziesz do końca szwu ponownie wciśnij przycisk szycia wstecz i wykonaj 4-5 ściegów.
ZMIANA KIERUNKU SZYCIA
1. Zatrzymaj maszynę przed zmianą kierunku szycia.
2. Ustaw igłę w dolnej pozycji.
3. Podnieś stopkę.
4. Aby zmienić kierunek szycia obróć materiał „na igle”.
5. Opuść stopkę dociskową i kontynuuj pracę.
SZYCIE GRUBYCH MATERIAŁÓW
Podczas szycia grubych materiałów przód stopki ma tendencję do
podnoszenia się, co może przeszkadzać w rozpoczęciu szycia. Umieść
pod tyłem stopki kawałek tkaniny, o tej samej grubości co szyty materiał.
* Aby łatwo umieścić grubszy materiał pod stopką, dźwignia podnoszenia
stopki może być podniesiona nieco wyżej.
Podczas szycia wielu warstw materiałów prowadź szyty materiał ręcznie.
A: Szyty materiał B: Podkładka
PROWADNIK MATERIAŁU NA PŁYTCE ŚCIEGOWEJ
Liczba przy każdej linii na płytce ściegowej, oznacza odległość między
tą linią, a centralną pozycją igły. Prowadź materiał wzdłuż wybranej linii,
by uzyskać równą odległość ściegu od krawędzi materiału.

REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI
Naprężenie nici należy dostosować do rodzaju szytego materiału. Jeśli regulacja jest konieczna, należy zmienić
naprężenie górnej nici.
A. Odpowiednie naprężenie nici
Nić górna i nić ze szpulki powinny przeplatać
się mniej więcej w połowie szytego materiału.

B. Gdy nić ze szpulki jest widoczna na
wierzchniej stronie materiału
Przekręć pokrętło regulacji na niższy numer,
by poluzować naprężenie górnej nici.

C. Gdy górna nić jest widoczna na spodniej
stronie materiału
Przekręć pokrętło regulacji na wyższy numer,
by zwiększyć naprężenie górnej nici.

D. Naprężenie nici dla ściegów zygzakowych
Przy szyciu ściegami zygzakowymi naprężenie nici
powinno być nieco słabsze niż przy szyciu ściegiem
prostym. Otrzymasz ładniejszy ścieg gdy górna nić
pojawi się na spodniej stronie materiału.
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Wskazówka
Na rysunku widać, że ścieg na wierzchniej stronie materiału jest dobry ale na
spodniej ma poluzowaną nitkę. Oznacza to, że górna nić nie jest naprężona
poprawnie. W tym przypadku zwiększ naprężenie nici górnej.
UWAGA: Maszyna będzie automatycznie transportować materiał.
Nie ciągnij ani nie popychaj materiału, gdyż może to spowodować złamanie igły
lub ścieg złej jakości.

TABELA DOBORY NICI I IGIEŁ DO SZYTEGO MATERIAŁU
Dobierz odpowiednią grubość nici i igły w zależności od rodzaju szytego materiału.
Rodzaj Materiału

Grubość nici
Bawełniana #120 - 150

Lekkie - cienka żorżeta, tafta, jedwab itp.

Jedwabna #120 - 150

Grubość igły
70 – 80

Syntetyczna #120 - 150
Bawełniana #100 - 120
Średnie - bawełna, len, satyna, aksamit itp.

Jedwabna #100 – 120

80 – 90

Syntetyczna #100 - 120
Bawełniana #50 - 80
Grube - gabardyna, tweed, denim, sztruks itp.

Jedwabna #50 - 80

90 – 100

Syntetyczna #50 - 80
Bawełniana #120 - 150

Elastyczne - dzianina, stretch, dżersej itp.

Jedwabna #120 - 150

80 – 90

Pamiętaj, by stosować igły z odpowiednimi czubkami, w zależności od rodzaju szytego materiału.

SZYCIE ŚCIEGIEM PROSTYM
Szerokość ściegu jest wyświetlana na panelu LCD, z prawej strony.
Użyj przycisków regulacji szerokości ściegu, by ustawić pozycję igły.
Lewa pozycja 0.0 – 3.0
Środkowa pozycja 3.5
Prawa pozycja 4.0 – 7.0

Ścieg prosty z automatycznym ściegiem blokującym
1. Podnieś stopkę dociskową i umieść pod nią materiał.
Opuść stopkę. Umieść nici górną i dolną pod stopką.
2. Naciśnij przycisk start by rozpocząć szycie (gdy masz
podłączony rozrusznik nożny, naciśnij na pedał).
Delikatnie prowadź materiał tak, by był on
podawany naturalnie.
3. Przy końcu szwu naciśnij przycisk szycia
wstecz i przeszyj 3-4 ściegi.
4. Zwolnij przycisk szycia wstecz, naciśnij
przycisk start/stop i szyj na przód do końca
szwu.
5. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki
i odetnij nitkę.
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MONOGRAMY
1. Przy wyszywaniu liter korzystaj ze stopki do ściegów
ozdobnych (dekoracyjnych), a nie ze standardowej stopki.

2. Sprawdź kartę ściegów by wybrać numery programów
literowych.

3. Przykładowo, by wyszyć
naciśnij przycisk ME i wybierz numery 131+132+133…
*Jeśli chcesz coś poprawić, naciśnij przycisk CL, by usunąć dany program.

(1)

Wyświetlacz LCD pokaże wybrany wzór z małą
lub wielką literą.

(2)

Wyświetlacz LCD pokaże ilość zaprogramowanych
programów / liter

(3)

Wyświetlacz LCD pokaże numer porządkowy
wybranego programu

SZYCIE ŚCIEGIEM OWERLOKOWYM

ZASOTOSOWANIE STOPKI DO ŚCIEGU OWERLOKOWEGO
Umieść materiał tak, by prowadnik stopki owerlokowej przechodził
przy krawędzi materiału.
A. Szerokość (5.0-7.0 mm) używa się do zabezpieczania przed
strzępieniem materiału
B. Ten wzór ściegu jest połączeniem ściegu prostego ze ściegami
zygzakowymi, przez co jest idealny do szycia łatwo strzępiących
się materiałów i stretchu.
UWAGA: Stopa do szycia owerlokowego powinna być używana jedynie do szycia wzorów 06, 15, 18, 20, 41
i jednocześnie do ściegów węższych niż 5 mm. W przypadku szycia innych wzorów istnieje ryzyko uderzenia
igły w stopkę i jej złamania.
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ZASOTOSOWANIE STOPKI UNIWERSALNEJ
Szyjąc stopką uniwersalną umieść materiał tak, by igła, po opuszczeniu,
znajdowała się przy krawędzi materiału.
C. Użyj węższych szerokości zygzaka dla szycia lekkich materiałów.
D. Dostosuj długość i szerokość wzoru 06 gdy szyjesz materiały
łatwo strzępiące się lub stretch.
E.

Po uszyciu możesz odciąć niepotrzebny materiał nożyczkami.
Uważaj, by nie przeciąć przy tym nici.

SZYCIE ŚCIEGIEM KRYTYM

Ten ścieg będzie niewidoczny na prawej stronie materiału.
1. Zwiń materiał tak, jak pokazano na rysunku. Zostaw 5 mm zapasu
po krawędzi materiału.

Obrzucanie

Lewa strona

Lewa strona

2. Prowadnik (A) na stopce zapewnia równy transport materiału przy
szyciu ściegiem krytym. Prowadnik (A) można regulować poprzez
operowanie śrubą (B).
3. Umieść materiał tak, by ścieg prosty był na wystającym brzegu
zawinięcia, a ścieg kryty łapał jedną nitką podwinięty brzeg materiału.
Wyreguluj śrubę tak, by prowadnik dotykał krawędzi podwiniętego
materiału.
4. Obniż stopkę i podszyj, prowadząc materiał równo wzdłuż
prowadnika.
5. Po skończeniu szycia wywróć materiał.

UWAGA: Jeśli ściegi są widoczne na prawej stronie materiału,
zmniejsz szerokość ściegu lub przesuń prowadnik stopki w prawą
stronę.
Jeśli ścieg zygzakowy nie łapie zawinięcia, zwiększ szerokość
ściegu lub przesuń prowadnik stopki z lewą stronę.
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OBSZYWANIE DZIUREK

1. Na materiale zaznacz miejsce i długość dziurki.
2. Umieść guzik w stopce.

a = długość guzika + grubość

3. Przeprowadź górną nitkę przez otwór w stopce, zamontuj stopkę
i wyciągnij górną nitkę wraz z nitką od szpulki w lewą stronę.
4. Umieść materiał pod stopką tak, by narysowana na materiale
linia pokrywała się z centralnym punktem stopki. Przesuń główną
cześć stopki do tyłu i opuść dźwignię stopki.
5. Opuść dźwignię obszywania stopki maksymalnie w dół, tak by
znalazła się w pozycji pokazanej na rysunku 5.
6. Przytrzymaj lekko górną nitkę i rozpocznij szycie.
Uwaga: Jeśli dźwignia nie jest odpowiednio opuszczona lub stopka
nie jest równo ułożona, maszyna nie rozpocznie szycia.

7. Dziurka będzie obszywana w kolejności pokazanej na rysunku.
Po zakończeniu maszyna zatrzyma się automatycznie.
8. Podnieś stopkę i obetnij nić. By wyszyć tą samą dziurkę podnieś
stopkę i wróć do startowej pozycji.
9. Przy pomocy rozcinacza ostrożnie przetnij środek dziurki.
Uważaj by nie uszkodzić ściegów.
UWAGA: Używając rozpruwacza, nie kładź palca na ścieżce prucia.
Przy obszywaniu dziurek dostosuj parametry (gęstość i szerokość)
do rodzaju szytego materiału.

ŚCIEG TRYKOTOWY (TRÓJSKOK)

Trójskok stosuje się do szycia elastycznych i rozciągliwych materiałów.
A. DOSZYWANIE ELASTCZNYCH TAŚM
Jeśli doszywasz elastyczną taśmę, zapewnij jej równe prowadzenie z przodu
i z tyłu igły. Uważaj by nie wyginać igły podczas szycia.
B. OBRZUCANIE
Używane to dzianin i materiałów łatwo prujących się. Igła powinna znajdować
się tuż przy brzegu materiału.
14
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SZYCIE ŚCIEGAMI ELASTYCZNYMI

Zapewnia mocny i elastyczny ścieg. Używane to dzianin i materiałów rozciągliwych. Doskonałe do łączenia
grubszych materiałów, jak np. jeans.

PROGRAMOWANIE WZORÓW
1. Jeśli korzystasz z tej funkcji, w każdym momencie możesz przejrzeć listę
zaprogramowanych wzorów. Przyciski regulacji szerokości ściegu zmieniają swoje
zastosowanie i służą teraz jako klawisze góra/dół. Pole informujące o długości
ściegu, pokazuje teraz ilość zaprogramowanych wzorów.
2. Centralny pole wyświetlacza informuje o rodzajach zaprogramowanych wzorów.
3. Jeśli chcesz zmienić lub poprawić zaprogramowany wzór, znajdź go po numerze
ściegu. Cofnij się o jeden wzór wstecz i wprowadź nowy wzór. W ten sposób
zastąpisz niepoprawny wzór. Np. wzory od 020 do 030 są zaprogramowane
i chcesz mienić wzór 030 na 025. Musisz wyświetlić wzór 029 i wprowadzić 025.
Jeśli chcesz poprawić pierwszy wzór, musisz zaprogramować całość od nowa.
4. Jeśli chcesz usunąć wzór, użyj przycisków regulacji szerokości ściegu, by go
odnaleźć i naciśnij przycisk CL. Wyświetlacz pokaże następny zaprogramowany
wzór. Jeśli chcesz wprowadzić kolejne wzory, upewnij się, że ostatni
z zaprogramowanych jest wyświetlany na panelu.
5. Jeśli już rozpoczniesz szycie zaprogramowanych wzorów, nie będziesz mógł
zmieniać ani usuwać wzorów. By dokonać jakichkolwiek zmian, będziesz musiał
zaprogramować całość od początku.
6. By zakończyć korzystanie z funkcji programowania naciśnij przycisk ME.
Zgaśnie dioda na przycisku i funkcja przestanie być aktywna.
WSKAZÓWKA: Przed programowaniem, zapisz na kartce kolejność wzorów jakie będziesz chciał szyć.

ŚCIEG PATCHWORKOWY

By uzyskać dodatkowe efekty dekoracyjne, użyj różnych rodzajów
materiału.
1. Umieść dwa kawałki materiału prawymi stronami do siebie
i przeszyj ściegiem prostym.
2. Rozłóż materiał.
3. Przeszyj ściegiem patchworkowym, tak by szew podzielony
był równo na obydwie krawędzie.
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APLIKACJE

1. Używając kleju do tkanin, przymocuj aplikację do materiału.
Następnie przeprasuj lub zafastryguj.
2. Obszyj brzeg aplikacji trzymając igłę jak najbliżej krawędzi materiału.
Ścieg prosty będzie praktycznie niewidoczny przez co uzyskamy
efekt ściegu ręcznego.
3. Gdy szyjesz ostre łuki opuść igłę i podnieś stopkę. Wykonuj obroty
na igle by obszywać łuki.

WSZYWANIE ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH

Załóż stopkę do wszywania zamków. Może być ona zamocowana z lewej
lub prawej strony, tak by umożliwić szycie blisko wybranej krawędzi zamka.
1. Igła z lewej strony stopki
2. Igła z prawej strony stopki
3. By szyć blisko prawej krawędzi zamka, zamocuj stopkę z prawej strony
igły, a by szyć blisko lewej krawędzi, z lewej strony igły.

Stopkę do wszywania zamków możesz wykorzystać do szycia
przy krawędzi.
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ŚCIEG MUSZELKOWY (SATYNOWY)
Ścieg używany do ozdabiania brzegów odzieży
dziecięcej i damskiej oraz obrusów.

(1) MUSZELKA ROLUJĄCA
1. Złóż materiał prawymi stronami do siebie i przeszyj wzdłuż brzegu.
2. Odetnij materiał wzdłuż ściegu, zostawiając ok. 3 mm (1/8”).
Wykonaj nacinki.
3. Wywróć materiał i wypchnij zaokrąglone szwy.

Prawa
strona

(2) DEKORACYJNA MUSZELKA PRZY KRAWĘDZI
1. Złóż materiał lewymi stronami do siebie i przeszyj blisko krawędzi.
2. Odetnij materiał wzdłuż szwu (uważając, by nie przeciąć ściegu).
3. Użyj uszczelniacza szwów lub kleju do tkanin, by zabezpieczyć
brzegi ściegu muszelkowego.

Lewa
strona

ŚCIEGI DEKORACYJNE

Użyj stopki satynowej do szycia dekoracyjnych ściegów.
Stopka ma na spodzie wycięcie ułatwiające transport materiału.
Przy szyciu ściegami dekoracyjnymi możesz zmieniać ich długość
i szerokość, Możesz również szyć lustrzane odbicia ściegów.
Przeprowadź próby na zbędnym skrawku materiału, aż uzyskasz
pożądany rezultat.
UWAGA: Niektóre ściegi nie mają możliwości regulacji długości
i szerokości jednocześnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MASZYNY
By zapewnić długie i bezawaryjne działanie maszyny należy utrzymywać
w czystości wszystkie kluczowe części. Po skończonej pracy zawsze
odłącz maszynę z prądu.
1. Podnieś igłę
2. Zdejmij płytkę ściegową (1)
3. Wysuń bębenek (2)
4. Za pomocą pędzelka wyczyść transporter i chwytacz.
UWAGA: Raz w tygodniu nasmaruj chwytacz kroplą oleju wazelinowego (A).
5. Zamocuj bębenek w sposób pokazany na rysunku (3 – 4).
Zamocuj płytkę ściegową.
17

TEXI Ballerina instrukcja obsługi

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem

Przyczyna

Wskazówka

Zrywanie się nici od igły

1. Nić nie jest odpowiednio nawleczona.
2. Nić zaplątana w bębenku
3. Igła jest nieprawidłowo włożona.
4. Naprężenie nici jest zbyt mocne.
5. Nić jest zbyt gruba lub zbyt cienka dla igły.

1. Nawlecz ponownie
2.Usuń zapętloną nić
3. Włóż igłę ponownie
4. Zmień naprężenie nici
5. Zmień nić

1. Nić od szpulki jest nieprawidłowo nawinięta.
Zrywanie się nici od szpulki 2. Bębenek jest zabrudzony.
3. Szpulka nawija się nierównomiernie

1. Nawiń ponownie
2. Wyczyść bębenek
3. Przewiń szpulkę

Przepuszczanie ściegów

1. Igła jest nieprawidłowo założona.
2. Igła jest wygięta lub stępiona.
3. Źle dobrany rozmiar igły.
4. Igła zostały źle dobrane do elastycznej tkaniny.

1. Włóż igłę ponownie
2. Wymień igłę
3. Dobierz odpowiedni rozmiar igły do materiału.
4. Użyj igły do stretchu

Marszczenie się szwów

1. Maszyna została niewłaściwie nawleczona.
2. Nić od szpulki jest nieprawidłowo nawinięta.
3. Igła jest stępiona.
4. Naprężenie nici od igły jest zbyt silne.

1. Nawlecz ponownie.
2. Nawiń ponownie.
3. Wymień igłę
4. Zmień narpężenie nici.

Luźne ściegi i pętelki.

1. Nić od szpulki jest nieprawidłowo nawinięta.
2. Nić nie jest odpowiednio nawleczona.
3. Naprężenie nie jest odpowiednio wyregulowane.

1. Nawiń ponownie.
2. Nawlecz ponownie.
3. Wyreguluj naprężenie.

Nawlekacz nie nawleka
igły.

1. Igła nie jest podniesiona.
2. Igła jest nieprawidłowo założona.
3. Igłą jest wygięta.

1. Podnieś igłę.
2. Włóż ponownie igłę.
3. Wymień igłę.

Materiał nie przesuwa
się płynnie.

1. Transporter jest opuszczony
2. W transporterze nagromadził się kurz.

1. Podnieś transporter.
2. Wyczyść okolice transportera.

Igła się łamie

1. Materiał jest ciągnięty zbyt mocno podczas szycia.
2. Igła uderza w stopkę.
3. Igła jest nieprawidłowo zamocowana.
4. Igła jest niewłaściwie dobrana do tkaniny.

1. Nie ciągnij materiału.
2. Wybierz odpowiedni wzór i stopkę.
3. Włóż ponownie igłę.
4. Wybierz odpowiedni rozmiar igły i nici.

Urządzenie pracuje zbyt
hałaśliwie

1. W transporterze lub chwytaczu znajduje się kurz.

1. Zdejmij płytkę ściegową i bębenek, a następnie
wyczyść chwytacz i transporter.

Urządzenie nie działa

1. Urządzenie nie jest podłączone.
2. Włącznik nie jest włączony.
3. Trzpień znajduje się cały czas w pozycji nawijania.
4. Stopka nie jest opuszczona.
5. Obszywanie dziurek
*Dźwignia nie jest opuszczona do końca.
*Stopka do obszywania dziurek nie jest założona.

1. Włóż wtyczkę do kontaktu.
2. Włącz maszynę.
3. Przesuń trzpień w prawo.
4. Opuść stopkę.
5.
*Opuść dźwignię.
*Załóż stopkę do dziurek.

KARTA ŚCIEGÓW
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