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Instrukcja obs³ugi
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Korzystaj¹c z urz¹dzenia elektrycznego, nale¿y zawsze przestrzegaæ podstawowych zaleceñ dotycz¹cych
bezpieczeñstwa, ³¹cznie z nastêpuj¹cym zaleceniem:
Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania tej maszyny do szycia nale¿y przeczytaæ wszystkie instrukcje.

1. Urz¹dzenia pod³¹czonego do zasilania nie pozostawiaæ bez dozoru.
2. Natychmiast po zakoñczeniu pracy i przed czyszczeniem wyjmowaæ wtyczkê urz¹dzenia z gniazdka

elektrycznego.
3. Maszynê do szycia wyposa¿ono w lampkê diodow¹. Jeœli zostanie ona przepalona, musi j¹ wymieniæ

producent lub jego punkt serwisowy, aby nie dosz³o do zagro¿enia.

1. Nie pozwalaæ, aby urz¹dzenie s³u¿y³o jako zabawka. Zachowaæ szczególn¹ uwagê i ostro¿noœæ, gdy
urz¹dzenie u¿ytkuj¹ dzieci, lub gdy jest ono u¿ytkowane w ich pobli¿u.

2. Korzystaæ z urz¹dzenia wy³¹cznie zgodnie z przeznaczeniem okreœlonym w niniejszej instrukcji. U¿ywaæ
wy³¹cznie wyposa¿enia dodatkowego zalecanego przez producenta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

3. Urz¹dzenia nie wolno nigdy obs³ugiwaæ, gdy uszkodzony jest przewód elektryczny lub wtyczka, gdy
urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo, upad³o, uleg³o uszkodzeniu lub wpad³o do wody. Aby sprawdziæ lub
naprawiæ urz¹dzenie b¹dŸ przeprowadziæ jego regulacjê elektryczn¹ lub mechaniczn¹, nale¿y je oddaæ do
najbli¿szego autoryzowanego dealera lub punktu serwisowego.

4. Nigdy nie u¿ytkowaæ maszyny do szycia z zatkanymi otworami wentylacyjnymi. Z otworów wentylacyjnych
maszyny do szycia oraz peda³u usuwaæ kurz, k³aczki i strzêpki materia³u.

5. Trzymaæ palce z dala od wszelkich ruchomych czêœci. Szczególn¹ ostro¿noœæ zachowaæ w pobli¿u ig³y
maszyny do szycia.

6. Zawsze korzystaæ z odpowiedniej p³ytki œciegowej. Niew³aœciwa p³ytka œciegowa mo¿e byæ przyczyn¹
z³amania ig³y.

7. Nie u¿ywaæ wygiêtych igie³.
8. Nie ci¹gn¹æ ani nie popychaæ materia³u podczas szycia. Mo¿e to spowodowaæ odgiêcie ig³y i w

konsekwencji jej z³amanie.
9. Przed przyst¹pieniem do wykonania jakiejkolwiek czynnoœci w obszarze ig³y, takiej jak: nawlekanie ig³y,

wymiana ig³y, nawlekanie szpulki lub wymiana stopki i wymiana lampki ustawiæ wy³¹cznik maszyny do
szycia w po³o¿eniu wy³¹czenia ("O").

10. Zawsze przed zdjêciem pokryw, smarowaniem lub przeprowadzaniem jakichkolwiek wykonywanych przez
u¿ytkownika regulacji serwisowych wymienionych w instrukcji obs³ugi wyjmowaæ wtyczkê przewodu
maszyny do szycia z gniazdka elektrycznego.

11. Nie wolno upuszczaæ ani wsuwaæ ¿adnych przedmiotów do ¿adnego z otworów.
12. Nie korzystaæ z urz¹dzenia na zewn¹trz pomieszczeñ.
13. Nie u¿ytkowaæ urz¹dzenia w miejscach, w których wykorzystywane s¹ aerozole lub w których podawany

jest tlen.
14. Aby od³¹czyæ zasilanie, przestawiæ wszystkie elementy steruj¹ce do po³o¿enia wy³¹czenia ("O"), a

nastêpnie wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
15. Nie wyjmowaæ wtyczki, ci¹gn¹c za przewód. Podczas wyjmowania wtyczki trzymaæ wtyczkê, a nie przewód.
16. Poziom ciœnienia akustycznego w normalnych warunkach pracy wynosi 75 dB(A).
17. Gdy urz¹dzenie dzia³a nieprawid³owo, nale¿y je wy³¹czyæ i wyj¹æ wtyczkê.
18. Nigdy nie umieszczaæ ¿adnego przedmiotu na pedale steruj¹cym.
19. Tego urz¹dzenia nie powinny obs³ugiwaæ osoby (w tym dzieci) o ograniczonych mo¿liwoœciach fizycznych,

czuciowych lub umys³owych ani osoby nieposiadaj¹ce doœwiadczenia lub wiedzy, chyba ¿e znajduj¹ siê
pod opiek¹ osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo lub zosta³y poinstruowane przez tê osobê o
sposobie u¿ytkowania urz¹dzenia.

20. Nale¿y pilnowaæ dzieci, uniemo¿liwiaj¹c im zabawê urz¹dzeniem.
21. Zawsze przed pozostawianiem maszyny do szycia bez dozoru wyci¹gaæ wtyczkê z gniazdka, aby nie

dopuœciæ do obra¿eñ spowodowanych przypadkowym w³¹czeniem urz¹dzenia.
22. Nie wolno eksploatowaæ maszyny do szycia, gdy jest mokra lub znajduje siê w wilgotnym œrodowisku.
23. Przechowywaæ instrukcjê obs³ugi maszyny do szycia w odpowiednim miejscu w pobli¿u maszyny i

do³¹czyæ instrukcjê do maszyny do szycia podczas przekazywania maszyny innej osobie.

Ta maszyna do szycia jest przeznaczona wy³¹cznie do u¿ytku domowego.

NIEBEZPIECZEÑSTWO

OSTRZE¯ENIE

ZACHOWAÆ TE INSTRUKCJE

- Aby ograniczyæ ryzyko pora¿enia pr¹dem elektrycznym:

- Aby ograniczyæ ryzyko oparzeñ, po¿aru, pora¿enia pr¹dem elektrycznym
lub obra¿eñ cia³a:

Wa¿ne instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa



G³ówne czêœci maszyny

Akcesoria

Otwarcie obudowy/ Pojemnik na œcinki

Prowadnik teleskopowy nitki/ Podk³adki piankowe/ Uchwyty szpuli/ Siatka na

nitki/ Kr¹¿ki blokuj¹ce

Pozycje igie³

Wymiana ig³y

Pod³¹czanie maszyny do Ÿród³a zasilania

Rozpoczêcie szycia

Pokrêt³o reguluj¹ce nacisk stopki

Nawlekanie prowadnika nitki

Nawlekanie górnego chwytaka

Nawlekanie dolnego chwytaka ...........................................................................15

Chwytacz œciegu ³añcuszkowego ..................................................................16-17

Nawlekanie igie³

Prowadnik ig³y

Podsumowanie œcieŸek nawlekania i sekwencji

Obcinak nitki

W³¹czanie górnego no¿a

Suwak szerokoœci œciegu obrotowego

Dwunitkowy konwerter

Wy³aczenie górnego chwytaka

Usuwanie prowadnika no¿a

Ustawianie szerokoœci szwu

Wymiana stopki

Wymiana górnego ostrza

Szew os³onowy, zasady szycia
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1. Górny nastawnik naci¹gu nitki

2. Górny nastawnik naci¹gu nitki

3. Nastawnik naci¹gu nitki/ chwytak górny

4. Nastawnik naci¹gu nitki/ chwytak dolny

5. Nastawnik nitki/ chwytak dwunitkowy/ os³ona chwytaka œciegu

6. Pokrêt³o reguluj¹ce nacisk stopki

7. Uchwyt ig³y

8. Stopka dociskowa
9. P³ytka œciegowa

10. Pokrêt³o reguluj¹ce szerokoœæ szwu

11. Okienko widoku szerokoœci szwu

12. Wolne ramiê

13. DŸwignia chwytaka nitki

14. Os³ona ostrza

15. Os³ona chwytaka

16. Regulacja docisku stopki

17. ó¿N do obcinania nitki w obudowie

G³ówne czêœci maszyny



�	

�


��

��

��

��

��

��

��

��
�	

�




18. Prowadnik nici

19. Prowadnik teleskopowy nitki

20. Trzpieñ szpuli

21. Uchwyt szpuli

22. Tarcza szpuli

23. Stojak prowadnika nici

24. Tylny prowadnik nici

25. Pokrêt³o reguluj¹ce d³ugoœæ œciegu

26. Regulator podajnika ró¿nicowego

27. Kó³ko rêczne

28. W³¹cznik zasilania

29. Peda³ sterowania

G³ówne czêœci maszyny
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30. Chwytacz górny
31. Chwytacz dolny
32. Chwytacz œciegu ³añcuszkowego
33. Regulacja szerokoœci œciegu
34. Ruchome górne ostrze
35. Podajnik nici dla chwytaka dwunitkowego / os³ony chwytaka œciegu
36. Pokrêt³o regulacji ostrza górnego
37. Sta³y nó¿ dolny

* Poci¹gn¹æ za os³onê w prawo i otworzyæ do siebie.

G³ówne czêœci maszyny
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1. œ ³ ñ

2. Nici

3. Uchwyt szpuli (5X)

4. Siatka nitki (5X)

5. Os³ona szpuli - du¿a (5X)

6. Zestaw igie³

7. Tarcza szpulki (5X)

8. Pojemnik na odpady

9. Prowadnik nitki

10. Urz¹dzenie zak³adania ig³y

11. Górne ostrze

12. Klucz

13. Butelka z olejem

14. Prowadnik brzegowy

15. Œrubokrêt

16. Klucz szeœciok¹tny

17. Pêseta

18. Pêdzelek

19. Prowadnica ostrza

20. Skrzynka na akcesoria

21. Miêkki pokrowiec

Stolik ciegu a cuszkowego

Akcesoria



Aby wyci¹gn¹æ pojemnik na œcinki nale¿y powtórzyæ
powy¿sz¹ procedurê w odwrotnym kierunku.

Pojemnik na œcinki

W³o¿yæ górny zatrzask pojemnika na œcinki do
górnego otworu obudowy.

Nale¿y przesuwaæ doln¹ czêœæ pojemnika do
momentu, a¿ dolny zatrzask przesunie siê do
dolnego otworu na obudowie .

Otwarcie obudowy

Nale¿y przesun¹æ czêœæ obudowy w prawo i otworzyæ.

�

Otwarcie obudowy/ Pojemnik na œcinki



Kr¹¿ki blokuj¹ce

Kr¹¿ki blokuj¹ce (umieszczone w skrzynce z
akcesoriami) wykorzystywane s¹ do ma³ych szpul z
nieregularnymi koñcówkami.

Umiejscowiæ kr¹¿ek blokuj¹cy na szpulce. Nalele¿y
siê upewniæ, czy tarcza z g¹bki znajduje siê pod
szpulk¹.

Siatka na nitki

Nici syntetyczne bardzo szybko rozwijaj¹ siê ze
szpulki. Dlatego te¿ siatki nici zosta³y do³¹czone, aby
u³atwiæ wykorzystanie takich nici. Nale¿y poci¹gn¹æ
siatkê nitki (umieszczon¹ w skrzynce z akcesoriami)
przez szpulê od do³u. Umiejscowiæ szpulê na
uchwycie ³¹cz¹c doln¹ czêœæ nitki ze szpul¹.

Podk³adki piankowe/ Uchwyty szpuli

Przy wykorzystaniu du¿ych sto¿ków (5,000 - 10,000
mm) bêd¹ pomocne piankowe podk³adki i uchwyty
sto¿ka.

W przypadku nitki syntetycznej, podk³adki piankowe
bêd¹ ³apaæ zsuniêt¹ nitkê, co pomo¿e w rozwijaniu
nitki bez przestojów.

Uchwyty szpuli wykorzystywane s¹ do odpowiedniego
zamocowania szpuli.

Prowadnik teleskopowy nitki

Poci¹gn¹æ prowadnik teleskopowy nitki do góry, do
najwy¿szej pozycji.

Aby zapewniæ optymalne dostarczenie nitki nale¿y
powoli przekrêcaæ czêœci nitki dopóki wypusty
blokuj¹ce nie bêd¹ na w³aœciwym miejscu.

	

Prowadnik teleskopowy nitki/ Podk³adki piankowe
/ Uchwyty szpuli/ Siatka na nitki/ Kr¹¿ki blokuj¹ce



Jeœli ig³y s¹ zak³adane przy L2 i L3, lewa ig³a
znajduje siê nieco ni¿ej ni¿ prawa.

Jeœli ig³y s¹ zak³adane przy L1 i L3, lewa ig³a równie¿
znajduje siê nieco ni¿ej ni¿ prawa.

Jeœli ig³y s¹ zak³adane przy L1, L2 i L3, lewa ig³a
znajduje siê w najni¿szym punkcie.

Istnieje mo¿liwoœæ wyboru piêciu pozycje igie³. Mo¿na
szyæ maksymalnie trzema ig³ami równolegle. Pozycje
ig³y to L 1, L2, L3, R1 i R2. Wkrêt zabezpieczaj¹cy
znajduje siê powy¿ej ka¿dej z igie³.

Uwaga: Jeœli ig³y s¹ zak³adane przy R2 i R1,
lewa ig³a znajduje siê nieco wy¿ej ni¿ prawa.
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Pozycje igie³



U¿ywaæ igie³ typu EL X 705 CF.

Aby za³o¿yæ ig³ê: nale¿y w³o¿yæ ig³ê do otworu A
urz¹dzenia do wymiany igie³ tak, aby p³aska czêœæ B
ig³y znajdowa³a siê naprzeciwko urz¹dzenia. W³o¿yæ
ig³ê do uchwytu ig³y tak daleko jak to mo¿liwe (mo¿na
pchn¹æ rêk¹) i zakrêciæ wkrêt zabezpieczaj¹cy. Wyj¹æ
urz¹dzenie do wymiany igie³.

Aby wyj¹æ ig³ê: nale¿y obni¿yæ stopkê i podnieœæ
ig³ê(y) do najwy¿szej pozycji. Wyci¹gn¹æ urz¹dzenie
do wymiany igie³ ze skrzynki z akcesoriami i pchn¹æ
nad ig³¹ tak daleko jak to mo¿liwe. Poluzowaæ (ale
nie zdejmowaæ) wkrêt zabezpieczaj¹cy za pomoc¹
klucza do wkrêtów z gniazdem szeœciok¹tnym i wyj¹æ
ig³ê.
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Wy³¹czenie zasilania

Wymiana ig³y



Pod³¹czanie maszyny
Przed pod³¹czeniem maszyny do zasilania sprawdziæ, czy wartoœci napiêcia i czêstotliwoœci
podane na maszynie odpowiadaj¹ parametrom zasilania.

Ustawiæ maszynê na stabilnym stole.
1. W³o¿yæ dwuotworow¹ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gniazda maszyny.
2. W³o¿yæ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gniazdka elektrycznego.
3. W³¹czyæ wy³¹cznik zasilania.
4. Po w³¹czeniu zasilania zaœwieci siê lampka maszyny do szycia.

Aby od³¹czyæ zasilanie, nale¿y ustawiæ wy³¹cznik zasilania w po³o¿eniu wy³¹czenia, a nastêpnie
wyj¹æ wtyczkê z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Po zakoñczeniu u¿ytkowania maszyny, a tak¿e przed przyst¹pieniem do
zamontowania lub wymontowania jej czêœci, zawsze wyjmowaæ wtyczkê maszyny z gniazda

Informacje na temat wtyczki spolaryzowanej
To urz¹dzenie wyposa¿ono we wtyczkê spolaryzowan¹ (jeden p³aski
bolec jest szerszy od drugiego), aby ograniczyæ ryzyko pora¿enia
pr¹dem elektrycznym. Tak¹ wtyczkê mo¿na pod³¹czyæ do
spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób.
Je¿eli wtyczka nie pasuje do gniazdka, nale¿y j¹ odwróciæ. Je¿eli nadal
nie pasuje, nale¿y skontaktowaæ siê z uprawnionym elektrykiem. Nie
modyfikowaæ wtyczki w ¿aden sposób.

��

Pod³¹czanie maszyny do Ÿród³a zasilania

W£¥CZENIE

WY£¥CZENIE



Uwaga: W razie w¹tpliwoœci co do odpowiedniego pod³¹czenia maszyny do Ÿród³a
zasilania nale¿y skonsultowaæ siê z wykwalifikowanym elektrykiem. Jeœli maszyna
znajduje siê w stanie spoczynku nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.

Peda³ reguluj¹cy mo¿na wykorzystaæ z urz¹dzeniem 4C-316B (110-120V)/ 4C326G
(220-240 V).

Do w³¹czonej maszyny nale¿y pod³¹czyæ peda³.

W celu rozpoczêcia szycia nale¿y w³¹czyæ maszynê,
a nastêpnie powoli naciskaæ peda³.

Aby zatrzymaæ maszynê nale¿y powoli zwalniaæ
peda³ reguluj¹cy

Pokrêt³o reguluj¹ce nacisk stopki jest odpowiednie dla
œrednich materia³ów. Dla wiêkszoœci maszyn, stopki
nie nale¿y zmieniaæ. W razie pracy z grubszym lub
ciê¿szym materia³em nale¿y zmieniæ nacisk stopki. W
tym przypadku, istnieje wybór szeœciu pozycji. Nacisk
stopki nale¿y odpowiednio dopasowaæ za pomoc¹
pokrêt³a reguluj¹cego. Ustawienie standardowe to "N''.

Uwaga: Nale¿y obni¿yæ stopkê przed regulacj¹
pokrêt³a. Dziêki temu bêdzie mo¿na ³atwiej
regulowaæ pokrêt³em.
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Rozpoczêcie szycia

Peda³ steruj¹cy

Pokrêt³o reguluj¹ce nacisk stopki



Podnieœæ uchwyt do noszenia. Nawlec nitkê pod
uchwytem do noszenia na tylny prowadnik nitki.
Przeci¹gn¹æ dwoma rêkami, a¿ nitka przejdzie pod
prowadnikiem. Przeci¹gn¹æ niæ pomiêdzy tarczami
naci¹gu i poci¹gn¹æ tak, aby znalaz³a siê pomiêdzy
tarczami naci¹gu. Z³o¿yæ uchwyt do noszenia do
przodu.

Umiejscowiæ szpulê na dolnej czêœci nitki ze szpul¹.
Na siatce szpulki po³o¿yæ tarczê z nitk¹, podk³adki
piankowe i os³ony sto¿kowe. Nawlec nici od ty³u do
przodu przez prowadnik nitki zgodnie z kodami.
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Nawlekanie prowadnika nitki
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Górny chwytak (zielony)

Przekrêciæ ko³a do siebie, a¿ górny chwytak (30)
osi¹gnie górn¹ pozycjê.

Z przodu, przeprowadziæ nitkê przez oko 9 górnego
chwytaka. Przeci¹gn¹æ oko³o 10cm nitki przez
zaczep i umiejscowiæ go pod stopk¹.

Nawlec nitki w prowadnikach od 1 do 7. Przeci¹gn¹æ
nitkê przez górny prowadnik 8 od góry i przeci¹gn¹æ
w dó³ dopóki lewy nie przejdzie przez prowadnik.
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Nawlekanie górnego chwytaka
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Pchn¹æ dŸwigniê (a) w dó³ i zaczepiæ nitkê na
prowadniku (b). Przesun¹æ nitkê z przodu do ty³u
przez otwór po prawej stronie chwytaka. Przeci¹gn¹æ
nitkê z ty³u do lewej pod stopk¹ zostawiaj¹c 10cm.

Nawlekanie dolnego chwytaka (ró¿owy)

Przekrêciæ ko³a napêdowe do siebie, a¿ dolny
chwytak (31) osi¹gnie odpowiedni¹ pozycjê po
prawej.

Nawlec nitki w szeregu od 1 do 9. Niektóre z
prowadników nitki s¹ oznaczone na ró¿owo.
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Nawlekanie dolnego chwytaka
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Podwójny œcieg (niebieski)

Przekrêciæ ko³o napêdowe do siebie, a¿
(32) osi¹gnie odpowiedni¹

pozycjê po prawej.

chwytacz
œciegu ³añcuszkowego

Nawlec nitki w szeregu od 1 do 12. Niektóre z
prowadników nitki s¹ oznaczone na purpurowo.

Nawlec nitki w szeregu od 1 do 8. Przeci¹gn¹æ nitkê
pod zaczepem 9 i przez prowadnik nitki 10.

Uwaga: W przypadku prowadników nitki 6 i 7,
nitka jest umiejscowiona na górnej powierzchni i
nie przechodzi przez nie.
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Chwytacz œciegu ³añcuszkowego



Nacisn¹æ dŸwigniê A do góry i zaczepiæ niæ do otworu
B. Patrz, ilustracja po prawej.

Uwaga: DŸwignia powróci do swojej wyjœciowej
pozycji, gdy tylko rozpocznie siê szycie.

Z przodu, przeprowadziæ nitkê przez oko C górnego
chwytacz œciegu ³añcuszkowego.

Przeci¹gn¹æ oko³o 10cm nitki przez zaczep i
umiejscowiæ go na lewo pod stopk¹.
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Chwytacz œciegu ³añcuszkowego
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Nitka musi przejœæ przez dolny otwór w prowadniku
nitki 5.

Przeci¹gn¹æ oko³o 10cm nitki przez zaczep i
umiejscowiæ go na lewo pod stopk¹.

Przy szyciu za pomoc¹ igie³ L1, L2 lub L3 nale¿y
wykorzystaæ prowadnik nitki A.

Nawlec nitki w szeregu od 1 do 8.
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Nawlekanie igie³
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Nitka musi przejœæ przez górny otwór w prowadniku
nitki 5.

Przeci¹gn¹æ oko³o 10cm nitki przez zaczep i
umiejscowiæ go na lewo pod stopk¹.

Wyj¹tek: nawlekanie igie³ L3 podczas szycia
piêcionitkowym szwem bezpieczeñstwa (Prog. 20),
czteronitkowym szwem bezpieczeñstwa (Prog. 19)
lub dwunitkowym szwem (Prog. 04) - nawlekaæ w
sekwencji 1 do 9.

Uwaga: W przypadku podwójnego szwu
³añcuchowego (prog. 04) nale¿y nawlekaæ za
pomoc¹ zielonego naci¹gu.
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Nawlekanie igie³



Wa¿ne: Ig³y nale¿y nawlekaæ na koñcu, aby nitki nie
sz³y pod chwytakiem, jak pokazano na rys. 1, ale nad
chwytakiem, zgodnie z rys. 2. Jeœli nie zostanie
zachowana sekwencja, nitka mo¿e siê zerwaæ i
bêdzie brakowaæ czêœci szwu.

Jeœli nitka siê zerwie nale¿y wyci¹gn¹æ nitkê z oka i
ponownie nawlec nitkê na ig³ê.
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Nawlekanie igie³



Teraz mo¿na wykorzystaæ prowadnik ig³y do
przeci¹gniêcia pêtli nitki do ty³u.

Umiejscowiæ prowadnik ig³y przy rowku ig³y.
Przesun¹æ w dó³, tak jak oko ig³y i lekko dostawiæ
prowadnik do ig³y. To spowoduje przejœcie przez oko,
a ig³a zostanie automatycznie nawleczona.

Uwaga: Jeœli nacisk bêdzie zbyt mocny,
prowadnik mo¿e siê ugi¹æ i nie bêdzie mo¿na go
wykorzystywaæ do nawlekania ig³y.

Podnieœæ ig³ê do najwy¿szej pozycji i obni¿yæ stopkê.
Umiejscowiæ nitkê biegn¹c¹ od A prowadnika ig³y
(prowadnik ig³y znajduje siê w skrzynce z
akcesoriami). Jeden z dwóch trójk¹tów musi byæ
skierowany w górê.

�

��

Prowadnik ig³y

Wy³¹czenie zasilania



Program 01
dwunitkowy r¹bek, w¹ski (L2/ L3)

Program 02
dwunitkowy r¹bek, szeroki (L1/ L3)
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Program 04
szew ³añcuchowy (L3)

Program 03
trójnitkowy r¹bek, w¹ski (L1/ L2/ L3)
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Podsumowanie cie ek nawlekania i sekwencjiœ Ÿ
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Program 06
dwunitkowa blokada p³aska, szeroka (R1)

Program 10

Program 13

Program 16

Program 17

trójnitkowy szew brzegowy, w¹ski

trójnitkowa blokada p³aska, w¹ska

trójnitkowy r¹bek p³aski

trójnitkowe zagiêcie, rolowany r¹bek

(R2)

(R2)

(R2)

(R2)
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Podsumowanie cie ek nawlekania i sekwencjiœ Ÿ

Program 05

Program 07

Program 08

Program 09

dwunitkowa blokada p³aska, w¹ska

dwunitkowa ser¿a, w¹ska

dwunitkowy r¹bek

dwunitkowe zagiêcie, rolowany r¹bek

(R2)

(R2)

(R2)

(R2)

Program 11

Program 12

Program 14

trójnitkowy szew brzegowy, szeroki

trójnitkowa szer¿a, szeroka

trójnitkowa blokada p³aska, szeroka

(R1)

(R1)

(R1)



Program 18
czteronitkowy szew brzegowy (R1/ R2)
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Program 15
dwuig³owy, trójnitkowy szew brzegowy
(R1/ R2)

Program 19
czteronitkowy szew bezpieczeñstwa,
szeroki (L3/ R1)

Program 20
piêcionitkowy szew bezpieczeñstwa,
szeroki (L3/ R1)
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Podsumowanie cie ek nawlekania i sekwencjiœ Ÿ



Umiejscowiæ materia³ przed ig³ami. Jeœli to konieczne,
uci¹æ oko³o 3 cm wzd³u¿ linii ciêcia za pomoc¹
no¿yczek. Obni¿yæ stopkê i rozpocz¹æ szycie. Szew
³añcuchowy bêdzie wyszywany automatycznie.

Uwaga: Ta technika nie mo¿e byæ wykorzystana
dla piêcionitkowych szwów bezpieczeñstwa,
czteronitkowych szwów bezpieczeñstwa,
podwójnego szwu ³añcuchowego, zrolowanego
r¹bka lub do szycia materia³u (programy 01-03).

Na zakoñczenie szwu naszyæ szew ³añcuchowy od
15 cm do 20 cm i przeci¹gn¹æ z ty³u do przodu przez
obcinak nitki (17). Nast¹pi odciêcie nitki.
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Obcinak nitki



W³¹czanie górnego no¿a. Pchn¹æ pokrêt³em w celu
obni¿enia górnego no¿a (36) do prawej i przekrêciæ
nó¿ do momentu klikniêcia. Zamkn¹æ przedni¹ czêœæ
i blat obrotowy, ponownie za³o¿yæ chwytak ciêcia.

Przekrêciæ pokrêt³o do siebie dopóki górny nó¿ nie
znajdzie siê w najni¿szej pozycji. Nast¹pi wy³¹czenie
górnego no¿a.

��

Usun¹æ chwytak ciêcia i otworzyæ przedni¹ czêœæ i
blat obrotowy. Podnieœæ górny nó¿ (34) do najwy¿szej
pozycji za pomoc¹ ko³a napêdowego. Pchn¹æ
pokrêt³em w celu obni¿enia górnego no¿a (36) do
prawej.

Wy³¹czenie zasilania

W³¹czanie górnego no¿a



Przy tym ustawieniu mo¿na szyæ r¹bki rolowane. To
ustawienie jest tak¿e wykorzystywane do szycia
œciegów os³onowych, podwójnych ³añcuchowych
(programy 02, 04)

Dla r¹bków rolowanych

Usun¹æ chwytak ciêcia i otworzyæ przedni¹ czêœæ
obudowy. Poci¹gn¹æ za pokrêt³o A na wsporniku (33)
do prawej, a nastêpnie w dó³, a¿ do wy³¹czenia.

Wspornik

Dla standardowych szwów blokuj¹cych:

Dla wszystkich standardowych szwów blokuj¹cych
(np. programy 02, 04) wspornik szycia (33) pozostaje
w swojej pozycji.
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Suwak szeroko ci ciegu obrotowegoœ œ



Aby w³¹czyæ dwunitkowy konwerter

Pokrêciæ ko³em napêdowym dopóki dolny chwytak
nie znajdzie siê w górnej pozycji.

Obni¿yæ konwerter i w³o¿yæ zaczep na dolny chwytak.

�	

Aby wy³¹czyæ dwunitkowy konwerter

Pokrêciæ ko³em napêdowym dopóki dolny chwytak
nie znajdzie siê w górnej pozycji.

Wyci¹gn¹æ zaczep z oczka chwytaka i podnieœæ
konwerter do góry dopóki nie znajdzie siê w
odpowiedniej pozycji.

Dwunitkowy konwerter



Nacisn¹æ dŸwigniê górnego chwytaka (13) w dó³ i w
lewo. Pokrêciæ ko³em napêdowym, aby upewniæ siê,
¿e chwytak jest wy³¹czony.

Aby w³¹czyæ górny chwytak pchn¹æ dŸwigniê (13) do
prawej. Przekrêciæ ko³em napêdowym dopóki nie
us³yszy siê charakterystycznego klikniêcia. Zamkn¹æ
przedni¹ czêœæ i stó³ obrotowy, ponownie za³o¿yæ
chwytak ciêcia.

Górny chwytak (30) mo¿na wy³¹czyæ za pomoc¹
dŸwigni (13). Usun¹æ chwytak ciêcia i otworzyæ
przedni¹ czêœæ obudowy. Pokrêciæ ko³em
napêdowym dopóki dolny chwytak nie znajdzie siê w
dolnej pozycji.
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Wy aczenie g rnego chwytaka³ ó



Za³o¿yæ prowadnik no¿a pod zatrzaskiem A i pchn¹æ
do przedniego prowadnika.

Usun¹æ chwytak ciêcia i otworzyæ przedni¹ czêœæ
obudowy. Poci¹gn¹æ prowadnik no¿a (14) do góry.
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Wa¿ne uwagi przy szyciu œciegiem podójnie
³añcuszkowym

Wskazówka dotycz¹ca szycia œciegiem krytym Stó³ do
szycia oznaczony jest ró¿nymijednostka mimiary. Cyfry
na górzepodane s¹ w cm. Cyfryna dole w calach.

Uwaga: Stó³ do szycia (akcesorium) jest
do³¹czony w ten sam sposób.

Usuwanie prowadnika no¿a

�



Rysunek A: Jeœli pêtle wystaj¹ poza krawêdŸ szwu
nale¿y przekrêciæ pokrêt³em regulacyjnym szwu do
góry i przesun¹æ górny nó¿ (34) do prawej.

Rysunek B: Jeœli pêtle s¹ wci¹gane do wewn¹trz
krawêdzi szwu nale¿y przekrêciæ pokrêt³em
regulacyjnym szwu w dó³ i przesun¹æ górny nó¿ (34)
do lewej.

Za pomoc¹ pokrêt³a regulacyjnego szwu (10) wybraæ
wartoœæ szerokoœci od 3,5 do 6,0 mm, wybór
szerokoœci zostanie wyœwietlony w okienku podgl¹du
(11). (Podwójny œcieg ³añcuchowy zostanie wyszyty z
przerw¹ od 6,5 do 9 mm.)
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Uwaga: Górny rz¹d cyfr na tarczy dotyczy
szerokoœci œciegu standardowego œciegu 3-
nitkowego. Ustawienia szerokoœci od 4,8 mm do
5.0 mm mierzone s¹ od ig³y R1 do zewnêtrznego
brzegu materia³u. Ta szerkoœæ maleje co 2.0 mm
w przypadku zastosowania ig³y R2, kiedy
szerokoœæ œciegu mo¿e wahaæ siê w przedziale
miêdzy 3,0 mm a 4.8

Ustawianie szeroko ci szwuœ



Prowadnik krawêdzi przystosowany jest do szycia w
równych odstêpach œciegiem drabinkowym
lub podwójnym ³añcuszkowym.
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Od lewej strony wsuñ prowadnik krawêdzi (znajduj¹cy
siê w pojemniku z akcesoriami) w uchwyt prowadnika
A. Prowadnik mo¿e byæ dowolnie regulowany poprzez
przesuwanie go w praw¹ lub lew¹ stronê.

Wy³¹czenie zasilania

Wymiana stopki
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W tej pozycji przednia krawêdŸ górnego ostrza musi
byæ 0.5 to 1.0mm ni¿ej czêœæ ostra. Je¿eli górne
ostrze zosta³o prawid³owo zamocowane, mo¿esz
dokrêciæ œrubê mocuj¹c¹. Odkrêæ œrubê ruchomego
no¿a górnego.

Za³¹czanie: Za³¹cz nowe ostrze i delikatnie dok rêæ
œrubê. Krêæ pokrêt³em rêcznym a¿ ostrze znajdzie siê
w mo¿liwie najni¿szej pozycji.

Wyjmowanie: Ustaw 3.5mm szerokoœci s z w u .
Zabezpiecz ostrze zanim poluzujesz œrubê (A) za
pomoc¹ klucza zamieszczonego w pojemniku na
akcesoria. Nastêpnie usuñ górne ostrze.
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Wy³¹czenie zasilania

Wymiana górnego ostrza
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Dekoracyjne r¹bkowanie i
r u r k o w a n i e t k a n i n
rozci¹gliwych.

R ¹ b k o w a n i e t k a n i n
rozci¹gliwych oraz szycie
dekoracyjne.

R¹bkowanie tkanin bardzo
rozci¹gliwych oraz szycie
dekoracyjne.

Dekoracyjne zszywanie
tkanin rozci¹gliwych lub
obszywanie tkanin lekkich.

Zszywanie lub dekoracyjne
o b s z y w a n i e t k a n i n
rozci¹gliwych.

Obszywanie lekkich tkanin.

Obszywanie i dekorowanie
bardzo drobnych tkanin.

Obszywanie i dekorowanie
drobnych tkanin.

Obszywan ie lekk i ch ,
strzêpi¹cych siê tkanin.

Zszywanie oraz obszywanie
bardzo trwa³ych tkanin tj.
pokrycia tapicerki oraz
jeans, równie¿ szycie
dekoracyjne.
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Szew os onowy, zasady szycia³

Programy Zastosowanie Pozycja ig³y D³. Szer. Naci¹g nitki

Br¹zowy Zielony Zielony NiebieskiPomarañczowy



Obszywanie mocnych,
³atwo strzêpi¹cych siê
tkanin.

Obszywanie mocnych,
niestrzêpi¹cych siê
tkanin.

Dekoracyjne obszywanie
tkanin rozci¹gliwych oraz
tkanin œredniej wagi

Zszywanie i obszywanie
lekkich, bardzo
rozci¹gliwych tkanin.

Obszywanie tkanin
œrednich i lekkich oraz
wykoñczenia
dekoracyjne

Obszywanie tkanin
œrednich i lekkich oraz
wykoñczenia
dekoracyjne.

Zszywanie wszystkich
rodzajów materia³ów, a
przede wszystkim tych
rozci¹gliwych.

Zszywanie mocnych
materia³ów szwem
brzegowym.

Zszywanie mocnych
materia³ów szwem
brzegowym

Dekoracyjne obszywanie
tkanin rozci¹gliwych oraz
tkanin œredniej wagi.

$�����#!��

$�����#!��

$�����#!��

$�����#!�

$�����#!��

$�����#!��

$�����#!��

$�����#!�	

$�����#�


$�����#!��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

	��

	��

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

�!!!!!!!!!!!!!!!!�%��&�

���

���

���

���

���

���

���

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

���

���

��

���

���

��

Szew os onowy, zasady szycia³

Programy Zastosowanie Pozycja ig³y D³. Szer. Naci¹g nitki

Br¹zowy Zielony Zielony NiebieskiPomarañczowy



1. Wielkość – 365 x 348 x 293 mm

2. Waga – 7,9 kg

3. Rodzaj igieł – El 705 80/12, 90/14

4. Igły – 3 –igły

5. Ilość nici – 2, 3, 4, 5 nitek

6. Ilość ściegów – 20 (16)

7. Max. szybkość – 1100 sp/m

8. LCD ekran – X

9. Moc silnika – 120 W

10. Oliwienie maszyny – ręczne

11. Szerokość ściegu – 3,0-9,0 mm

12. Ścieg dwuigłowy – 5,0 mm

13. Długość ściegu – 0,5 do 4,0 mm

14. Wysokość stoku (stopki) – 2 stopniowa 4,5 + 2 mm

15. Dost. nici (system) – pionowy x 5

16. Transport różnicowy – 0,5 –2,0

17. Pole pracy – 98 mm

18. Nacisk stopki – 5 stopni

19.  Nóż obcinający – wyłączalny

20. Montaż stopek – zatrzaskowy

Dane Techniczne Redstar Coverlok 5.0.

1
. 



Nie nale¿y wyrzucaæ urz¹dzeñ elektrycznych wraz z innymi odpadami komunalnymi,
nale¿y skorzystaæ z odrêbnych pojemników lub punktów zbiórki tego typu odpadów.
Aby zasiêgn¹æ informacji odnoœnie dostêpnych systemów sortowania odpadów,
nale¿y skontaktowaæ siê z urzêdami administracji lokalnej.
Jeœli urz¹dzenia elektryczne sk³adowane s¹ na wysypiskach œmieci, substancje
niebezpieczne mog¹ wyciec do wód podziemnych i przedostaæ siê do ³añcucha
pokarmowego, ze skutkiem szkodliwym dla ¿ycia i zdrowia cz³owieka.
Podczas wymiany starych urz¹dzeñ elektrycznych na nowe sprzedawca jest
zobowi¹zany na mocy prawa odebraæ stare urz¹dzenie do utylizacji, przynajmniej bez
dodatkowych op³at.
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Za wady maszyny, Producent, Gwarant i Sprzedawca nie uznaje przyczyn:

• Zrywanie nici, pętelkowanie nici lub głośna praca ponieważ może to być wynikiem błędnej 
obsługi maszyny lub subiektywne odczucie, zła jakość ,szerokość ściegu,nie satysfakcjonująca lub 
nie prawidłowa praca maszyny, która może być spowodowana przez złe ustawienie paramentów 
maszyny lub nie znajomość obsługi lub brakiem zapoznania się z instrukcja obsługi.

• Złe lub nieprawidłowe ustawienie naprężenie górnej i dolnej nitki, nieprawidłowa praca 
chwytacza oraz maszyny spowodowana złym ustawieniem i regulacją maszyny, do której 
prawidłowej regulacji jest zobowiązany klient, który używa maszynę.

• Nieprawidłowe wyświetlanie haftu ,wzoru i rodzaju ściegów lub innych parametrów na ekranie 
elektronicznym maszyny lub wyświetlaczu, który może być spowodowany spadkiem napięcia, 
uszkodzonym bezpiecznikiem, innymi przypadkami zewnętrznymi.

• Kupującemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny lub wymiany produktu na nowy, wolny 
od wad, jeżeli:
- W okresie gwarancji wykonano 5 napraw tej samej, istotnej wady produktu, a produkt nadal
wykazuje wadę.
- Gwarant stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe. Wymianie podlega tylko ta
część składowa produktu, w której wystąpiła wada.

Przed uruchomieniem maszyny konsument musi się zapoznać z instrukcją obsługi.
Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny zaleca się wykonanie testu na danym
materiale. Nie każdy materiał z uwagi na jego grubość, jakość, rozciągliwość
nadaje się do szycia na tej maszynie.

ZALECA SIĘ WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH
MASZYNY PRZYNAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY W AUTORYZOWANYM SERWISIE


