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“UWAGA-
  1.  Nie pozwól by to urządzenie było używane jako zabawka. Jeżeli urządzenie jest użytkowane w pobliżu lub  

 przez dzieci należy zachować szczególną uwagę.
  2.  Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji. Używaj tylko rozszerzeń

 polecanych przez producenta, wyszczególnionych w instrukcji.
  3.  Nigdy nie używaj tego urządzenia jeżeli uszkodzeniu uległ przewód zasilający lub wtyczka, nie działa ono 

poprawnie,  jeżeli zostało upuszczeone, uszkodzone lub wrzucone do wody. Zwróć urządzenie do najbliższego
autoryzowanego dystrybutora lub centrum serwisowego w celu dokonania naprawy bądź regulacji.

  4.  Nigdy nie używaj urządzenia z zasłoniętymi otworami wentylacyjnymi. Chroń otwory wentylacyjne maszyny do szycia
 oraz regulatora obrotów przed akumulacją nitek, pyłu oraz luźnej tkaniny.

  5.  Nigdy nie wrzucaj i nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego z otworów.
  6.  Nie używaj na zewnątrz.
  7.  Nie używaj w pomieszczeniach w których rozpylane są aerozole, lub gdzie podawany jest tlen.
  8.  By odłączyć przełącz wszystkie przełączniki w pozycję wyłączoną (“O”), następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
  9.  Nie odłączaj przez ciągnięcie za przewód. By odłączyć, złap za wtyczkę
10.  Nie zbliżaj palców do ruchomych częsci maszyny. Szczególna uwaga powinna być zachowana w okolicy igły.
11.  Zawsze używaj odpowiedniej płytki ograniczającej. Zła płytka może spowodować złamanie się igły.
12.  Nie używaj wygiętych igieł
13.  Nie popychaj ani nie ciągnij tkaniny podczas szycia. Może to odchylić igłę i spowodować jej pęknięcie.
14.  Wyłącz maszynę (“O”) podczas gdy dokonujesz jakichkolwiek korekt w okolicy igły, takich jak nawlekanie nici,

 zmiana igły, zmiana szpulki lub zmiana stopki i tym podobne.
15.  Zawsze odłączaj maszynę od gniazdka gdy zdejmujesz osłony, smarujesz maszynę lub dokonujesz jakiekolwiek

 inne oprace serwisowe wspomniane w instrukcji obsługi.

“UWAGA-

“ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ”
“ Ta maszyna jest przeznaczona jedynie do użytku domowego.”

NOŻNY REGULATOR OBROTÓW (tylko USA)
Z tą maszyną używaj regulatora Matsushita Electric, Model 4C-316B.

SPOLARYZOWANA WTYCZKA (tylko USA)
Ta maszyna posiada spolaryzowaną wtyczkę (jeden z bolców szerszy od drugiego). By zminimalizować ryzyko
porażenia elektrycznego ta wtyczka jest zaprojektowana tak, by możliwe było jej włożenie do spolaryzowanego
gniazdka tylko na jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, odwróć wtyczkę. Jeśli ciągle nie możesz
włożyć wtyczki skontaktuj się z elektrykiem by zamontować nowe gniazdko. Nie modyfikuj wtyczki.

“Użytkując urządzenie elektryczne powinno się stosować podstawowe środki ostrożności, zawierające poniższe:”
“Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem maszyny do szycia.”

“UWAGA-
1. “Ta maszyna do szycia nie powinna być pozostawiana bez opieki gdy jest podłączona do prądu. Zawsze odłączaj

tą maszynę z gniazdka niezwłocznie po użyciu i przed konserwacją.”
2. “Zawsze odłączaj urządzenie przed wymianą żarówki. Wymieniaj żarówkę na tego samego typu, 3 Watt 12 V.”

Ruchome części-By zredukować ryzyko urazu, wyłącz maszynę przed serwisowaniem.
Zamknij pokrywę przed użyciem maszyny.

“BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA”

By zredukować ryzyko porażenia:”

By zredukować ryzyko opażeń, pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń:”

To urządzenie spełnia dyrektywę EEC 89/336/EEC dotyczącą elektromagnetycznej
kompatybilności.
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2. Początek szycia
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    Zmiana kierunku o kąt prosty, cerowanie
    Wszywanie zamków i odkładów, szycie grubych tkanin
    Regulacja napięcia nici górnej 
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Ścieg podwójny  .......................................................... 26
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    Ścieg potrójny prosty, Rik-Rak, Overlock,
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    Elastyczny overlock, Ścieg rybi,
    Rozciągliwy overlock, Rociągliwy patchwork,
Ściegi dekoracyjne....................................................... 31
    Uwagi
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    Wzmocnione obszywanie, balans ściegu

3. Konserwacja maszyny
Czyszczenie transportera........................................... 35
Wymiana żarówki ...................................................... 36

4. Lista możliwych problemów
Check chart forperformance .......................... 37

Wymiary: 410 mm × 170 mm × 300 mm
Masa maszyny: 7.3 kg
Voltaż: 230V ~
Częstotliwość: 50Hz
Moc: 65W
Temperatura pracy: 15 - 35°C
Wytwarzany hałas: poniżej 70db(A)

Dla wersji europejskiej



3

2

1

3
4
5
6

1. Poznaj swoją maszynę do szycia
ELEMENTY MASZYNY

7
8

9
15

10
11
12
13

14

  1. Dźwignia ściegu wstecznego
  2. Prowadnik nici
  3. Regulator nacisku
  4. Podajnik nici
  5. Regulator napięcia nici
  6. Pokrywa
  7. Obcinacz nici
  8. Płyta wysięgu

    (Pudełko z akcesoriami)
  9. Przełącznik transportera
10. Trzpień nawijacza szpuleczki
11. Wyłącznik nawijacza szpuleczki
12. Wskaźnik ściegu
13. Regulator długości ściegu
14. Wybór ściegu
15. Regulator szerokości ściegu
16. Chowalny trzpień szpulki
17. Koło ręczne
18. Włącznik
19. Gniazdo przewodu zasilającego
20. Płytka znamionowa
21. Uchwyt
22. Trzpień szpulki
23. Dźwinia dziurkowania
24. Dźwignia podnoszenia stopki
25. Regulacja ściegu dziurkowania

17

16

18

19

20

21

22

23

24

25
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26. Automatyczny nawlekacz
27. Śruba stopki
28. Igła
29. Pokrywa gniazda szpuleczki
30. Drążek stopki
31. Śruba uchwytu igły
32. Dźwignia zwolnienia stopki
33. Stopka
34. Transporter
35. Płytka ściegowa
36. Przycisk dostępu do szpuleczki
37 Przewód zasilający
38. Regulator obrotów
39. Instrukcja obsługi

26

27

29

28

30

31
32

33
34

35
36

37 38 39
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  1.Igły
  2.Szpulki
  3.Trzymaki szpulki (duże)
  4.Trzymaki szpulki (małe)
  5.Nożyk do dziurek/Pędzelek
  6.Śrubokręt (duży)
  7.Śrubokręt (mały)
  8.Olejnica
  9.Stopka do ściegu krytego
10.Stopka do zamków
11.Stopka do obrzucania
12.Stopka do obszywania dziurek

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

AKCESORIA

Nożyk do dziurek/Pędzelek
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WŁĄCZANIE MASZYNY

Przed użyciem maszyny po raz pierwszy
wytrzyj nadmiar oleju jaki może znajdować się
na płytce ściegowej.

Regulator obrotów
Podłącz wtyczkę regulatora obrotów do 
maszyny a przewód zasilający do
gniazda w ścianie.

Włącznik
Maszyna nie będzie działać dopóki włącznik
nie zostanie włączony (ON). Ten przycisk
włącza również oświetlenie.

Podczas zmiany igły lub serwisowania
maszyna musi być wyłączona z zasilania.
 

Ustaw włącznik na “OFF”

Przewód zasilający

Regulator obrotów

Gniazdo

Wtyczka

Zawsze wyłączaj maszynę z prądu przez wyciągnięcie
wtyczki z gniazdka w ścianie.

  Uwaga
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TRZPIENIE SZPULEK

Umieść szpulkę z nicią na trzpieniu. Zablokuj ją trzymakiem
(A) zostawiając przestrzeń między trzymakiem a szpulką
aby umożliwić swobodne obracanie szpulki.
Wysuń trzpień szpulki (B) . Jest on używany do nawijania
szpulki nici dolnej gdy maszyna już ma nawleczoną nić.

A
B

DŹWIGNIA STOPKI

Stopka może przyjąć jedną z trzech pozycji.

1.  Opuść stopkę by szyć.
2.  Podnieś stopkę do środkowej pozycji by wsunąć

lub wysunąć materiał.
3.  Unieś stopkę do najwyższej pozycji by dokonać jej 

wymiany lub by wsunąć/wysunąć gruby materiał.

REGULATOR NACISKU

Ten regulator ustala nacisk stopki na tramsporter
Niedostateczne ciśnienie może spowodować kiepskie
prowadzenie tkaniny, pominięte ściegi oraz trudności
w prowadzeniu materiału. Zbyt duży nacisk może 
spowodować pojawienie się odcisków na materiale.

Do większości tkanin zaleca się ustawienie 3. Do
grubszych ustaw 4 do cieńszych niższy numer.



8

       TRANSPORTER

Transporter kontroluje ruch szytej tkaniny.
Powinien być włączony do większości rodzajów czynności
do cerowania, swobodnego haftowanie i wyszywania
monogramów ttak byś to ty przesuwał materiał
a nie transporter.

REKONFIGURACJA DO MASZYNY SWOBODNEJ

Maszyna może być używana jako stacjonarna lub jako
swobodnie poruszana.

Z płytą wysięgu zapewnia dużą powierzchnię
szycia jak standardowy model stacjonarny.

Przez zdemontowanie płyty wysięgu (wyciągnij ją 
w lewo), maszyna przekształca się w swobodnie poruszaną.

DŹWIGNIA ŚCIEGU WSTECZNEGO

Zaleca się by zaczynać oraz kończyć ścieg kilkoma
ściegami wstecznymi dla wzmocnienia. Tak długo
jak wciskasz ten przycisk, maszyna będzie szyć wstecz. Dźwignia ściegu wstecznego
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Wskaźnik ściegu

Regulator ściegu

              REGULATOR ŚCIEGU I WSKAŹNIK

1. Wybierając ścieg, upewnij się, że igła nie jest w tkaninie  
    a w swoim najwyższym położeniu.

2. Obracaj regulatorem aż porządany ścieg będzie 
    oznaczony czerwonym wskaźnikiem.

              DŁUGOŚĆ ŚCIEGU/WYDŁUŻANIE ŚCIEGU

Długość ściegu można swobodnie regulować, odpowiednio
do typu i grubości tkaniny.

Ściegi rozszerzone można wybrać tym samym regulatorem
toznaczyć  tam gdzie ścieg ma zostać rozszerzony.
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REGULATOR SZEROKOŚCI ŚCIEGU

Szerokość wszystkich ściegów jakie wyszywa maszyna
może zostać zwiększona lub zmniejszona poprzez
regulator szerokości ściegu.
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NAWIJANIE SZPULECZKI

1.  Przewlecz nić ze szpulki poprzez prowadniki jak na rysunku.
 

2. Przeciągnij koniec nici przez dziurkę w szpulce jak

3. Pchnij trzpień nawijacza szpuleczki w lewo.
Umieść szpuleczkę na trzpieniu tak, by koniec nici
wystawał z góry. Pchnij trzpień szpulki na prawo
aż wyda z siebie kliknięcie. Chwyć za koniec nici.

4. Uruchom maszynę. Nić którą trzymasz pęknie. Szpulka
przestanie się obracać gdy napełni się w pełni. Pchnij
trzpień w lewo i zdejmij szpulkę.

2

3

4

1

Darth
Typewritten Text
na rysunku
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1

2

3

4

5

      NAWLEKANIE NICI DOLNEJ

1. Podnieś igłę do najwyższego położenia przez obracanie
koła ręcznego do siebie.

2.  Zdemontuj  pokrywę szpuleczki przez wciśnięcie przycis-
ku uwalniania pokrywy wciskając lewy róg pokrywy.

3.  Zamontuj szpuleczkę upewniwszy się, że szpuleczka
będzie się obracać przeciwnie do wskazówek zegara.

4.  Przeciągnij nić przez prowadnik (A) a następnie w lewo.

Przytrzymując szpuleczkę palcem przewlekaj nić
przez prowadnik (B) aż usłyszysz dźwięk klikania. 
Wyciągnij około 15cm nici.

5.  Zamontuj pokrywę szpuleczki.
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Używaj standardowych igieł. Rozmiar igły powinien
być odpowiedni do użytej nici it tkaniny. Do normalnego 
szycia używaj tego samego rozmiaru w nici jako
nici górnej i dolnej.
Nigdy nie używaj wygiętej lub tępej igły.
 
By poprawnie szyć na rozciągliwym materiale użyj
igieł do szycia na rozciągliwym materiale.

TABELA IGIEŁ, NICI I TKANIN

70
lub
80

Bawełniana 60 - 100
Syntetyczna
Haft maszynowy
Bawełniana
Syntetyczna
Jedwabna
Haft maszynowy

Bawełniane i syntetyczne
średniej grubości
popiny, kory
ginghamy, velvety, 
cienka wełna, lny.

Bawełniana 60 - 80
Marceryzowana 50 - 60
Syntyczna

Bawełniana 30 - 60
Marceryzowana gruba
 

 Igła do
materiałów

 rociągliwych

80
or
90

100

Wszystkie rozciągliwe.

Czysta bawełna, jedwab
syntyczne, koronki,
batyst, dimit.

Grube bawełny,
średnie i grube
wełny, drelich.

Wymiana igły
1. Unieś drążek stopki do najwyższego położenia obracając

kołem ręcznym do siebie.

2.  Poluzuj śrubę uchwytu igły obracając ją do siebie.
 

3. Zdemontuj igłę pociągając ją w dół.

4. Zamontuj nową igłę w uchwycie płaską częścią
od siebie.

5.  Pchnij igłę maksymalnie do góry.

6.  Mocno dokręć śrubokrętem śrubę uchwytu igły. 
 

Rozmiar nici          Rozmiar igły              Tkanina

Podczas wymiany igły zawsze wyłączaj 
maszynę z zasilania przez 
wtyczki z gniazdka

Płaska
część
od
siebie
 

Płaska część

     Igła

Trzpień

Sprawdzanie igły
Sprawna igła wykaże się równym odstępem od podkładki
w każdym punkcie swojej długości (poza trzonem)

Nie używaj igieł wygiętych oraz z tępym końcem.

Podkładka

Płaska część igły

Trzon

Darth
Typewritten Text
UWAGA
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    NAWLEKANIE NICI GÓRNEJ

1. Unieś stopkę.

2. Podnieś igłę do najwyższej pozycji obracając
koołem ręcznym do siebie.

3.Przewlecz nić w kolejności jak na rysunku.
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UŻYWANIE AUTOMATYCZNEGO NAWLEKACZA

Unieś igłę do najwyższej pozycji obracając kołem
ręcznym do siebie.

1.  Załóż nić na prowadniku jak na rysunku.

2.  Przesuń dźwignię w dół przytrzymując nić.

3.  Obróć dźwignię tak daleko jak się da.

4. Przewlecz nić przez hak i wyciągnij ją do góry.

5.  Przywróć nić do poprzedniego położenia
a nić zostanie automatycznie nawleczona.

6. Puść dźwignię i wyciągnij nić od siebie.

UWAGA:
By ułatwić nawlekanie zaleca się ustawienie 
maszyny na ścieg prosty (pozycja centralna).
 

1

2

3

5

4

6
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      PRZEWLEKANIE NICI DOLNEJ

1.Unieś stopkę.

2.  Przytrzymując lekko nić górną lewą ręką obróć koło
ręczne prawą ręką do siebie o jeden obrót aż igła
będzie w pozycji górnej.

3.  Lekko podciągnij nić górną i wyciągnij nić dolną 
która pojawi się w dziurce płytki ściegowej.

4.  Przeciągnij górną i dolną pod stopką w kierunku 
tyłu maszyny, wyciągając je na około 15cm.
 

1

2

3

4
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2. Rozpoczynanie szycia
WYKRES USTAWIEŃ MASZYNY

1. WSKAŹNIK ŚCIEGU 2. SZEROKOSC SCIEGU/WYDŁUŻANIE

3. REGULATOR SZEROKOŚCI ŚCIEGU

4. STOPKA

5. TRANSPORTER

A. Zig-zag foot

B. Do ściegu krytego

D. Do zamków E. Do obszywania dziurek

C. Do obrzucania
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ŚCIEG
1.

Wskaźnik
      ściegu

  2.
Regulator
  długości

      ściegu

3.
Regulator
szerokości

     ściegu

4.
 Stopka

 

5.
Regulator
  obrotów

 Do obszywania dziurek                 E

 Prosty
(Centralna pozycja)

2 1 - 4                                      A
(Lewa pozycja)

 Zygzak                    3                                  0.5 - 4       MIN. - MAX.           A

 Ślepy             4                          1 - 4        ŚR. - MAX.            B

 Zygzak trzypunktowy          5
1 - 4         ŚR. - MAX.            A

 Zygzak muszelkowy                                       6

 Ślepy rozciągliwy                  7                         1 - 4          ŚR. - MAX.           A

 Dekoracyjny
8 9

0.5           ŚR. - MAX            A
10.      11.

 Podwójny                                       12.

1 - 4          ŚR. - MAX.                 Do bielizny                                                  13                                                                          A

 Merężkowanie                                14.

 Prosty
 potrójny

(Centralna pozycja)
15 A

 (Lewa pozycja)

 Rik-Rak                                                            16.                                           ŚR. - MAX.

A Prawy overlock                       17                                              ŚR. - MAX.

 Zbieranie                        18                                         ŚR. - MAX.

 Lewy overlock                      19.                                           ŚR. - MAX. A,C

 Elastyczny overlock 20

ŚR. - MAX.            A

 Super
 dekoracyjny

21       22

23       24

 Rybi 25

 Rozciągnięty overlock 26

 Rozciągliwy patchwork                   27

 Do wszywania zamków

2

1 - 4 C

 Cerowanie
 (Centralna pozycja)

 (Lewa pozycja)
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        Ścieg prosty

Ścieg prosty z centralną pozycją igły
 

Regulator ściegu

Regulator szerokości

Ścieg prosty z lewa pozycją igły
 

Regulator ściegu

Regulator szerokości

2

ROZPOCZYNANIE SZYCIA
Zanim ułożysz materiał na maszynie upewnij się, że
nici zostały wyciągnięte na 15cm w kierunku tyłu maszyny.
Trzymaj nici przez pierwsze 3 lub 4 ściegi.
 

Zabezpiecz każdy ścieg przez wyszycie szwów
wstecznych na początku i końcu ściegu.

Zdejmowanie tkaniny
Obróć koło ręczne do siebie aż igła znajdzie się w górnej
pozycji, następnie unieś stopkę, wyjmij materiał spod 
niej i odetnij nici obcinaczem umieszczonym na lewej
tkrawędzi obszaru roboczego lub na drążku stopki.
 



20

   Zmiana kierunku o kąt prosty

By zmienić kierunek o kąt prosty na 16 mm przed krawędzią
tkaniny przestań szyć z igłą wbitą w materiał po dotarciu do
wskaźnika. Następnie unieś stopkę i obróć tkaninę.
 

Nowy kierunek szycia będzie odległy o 16mm od krawędzi
materiału. Opuść stopkę i rozpocznij szycie w nowym 
kierunku.

Cerowanie

Włącznik transportera
Opuść transporter i zdemontuj stopkę.
Naciągnij tkaninę kołem do haftowania tak by dziura
znalazła się na środku. Trzymając nić górną, wykonaj
jeden szew i wyciągnij nić dolną przez tkaninę. Opuść
trzonek stopki i zacznij szyć z wolną lub średnią prędkością,
w regularnym tempie. Obróć tkaninę i naszyj kolejną warstwę
na pierwszej warstwie ściegu.
 

Wskaźnik 
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Wszywanie zamków i odkładów

Przygotowania
Użyj stopki do zamków umożliwiającej szycie na lewo lub
prawo od zamka lub blisko kortu.

Wszywanie zamków
By szyć z prawej strony zamka zamontuj lewą stronę
stopki do zamków do uchwytu stopki tak by igła przechodziła
przez otwór w lewej stronie stopki.

By szyć z lewej strony zamka zamontuj prawą stronę
stopki do uchwytu.

Needle to left of foot Needle to right of foot

Wszywanie odkładek
By wyszyć odkładkę przykryj sznurek paskiem materiału
i przymocuj go tymczasowo do głównej części tkaniny.
Przymocuj prawą stronę stopki do zamków do uchwytu stopki
tak, by igła przechodziła przez otwór z jej prawej strony.



22

       Szycie grubych tkanin

Podczas szycia grubej tkaniny palec stopki może mieć
skłonność do unoszenia się i transport może być utrudniony

1.  Unieś stopkę.

2.  Opuść stopkę wcisjakąc przycisk znajdujący się
na stopce.

3.  Stopka została zablookowana w pozycji poziomej 
i tkanina będzie podawana bez przeszkód. Przycisk
automatycznie powróci do pozycji wyjściowej po

1

2

3

Darth
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     Regulacja napięcia nici górnej

Ścieg prosty
Schludny wygląd ściegu zależy w dużej mierze od 
ddobrze dobranego napięcia nici górnej i dolnej.
Napięcie jest dobrze dobrane gdy obie nici spotykają
się w środkowej części szytej tkaniny.
  

Ustaw napięcie na "5" do zwykłego szycia.

Jeżeli po rozpoczęciu szycia zauważysz, że szwy są
nieregularne, dostosuj napięcie nici. Reguluj napięcie
z opuszczoną stopką.

Ustronlewa 

Prawa strona

Górna nić zbyt napięta         Górna nić zbyt luźna

Odpowiednie napięcie

          Wymiana stopki

Upewnij się, że igła jest w górnej pozycji i podnieś stopkę
dźwignią.

1.Unieś dźwignię zwolnienia stopki i zdejmij stopkę.

2.  Umieść nową stopkę na transporterze i dopasuj 
nustaw ją w odpowiednim położeniu.

3.  Opuść dźwignię unoszenia stopki tak, by trzymak
zatrzasnął się na stopce.

1

3

2
        dźwignia zwolnienia stopki 

dźwignię uniszenia stopki 

Zawsze odłączaj maszynę od prądu
przez wyjęcie wtyczki z gniazdka 
w ścianie.  Uwaga
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Ścieg zygzakowaty

Napięcie nici dolnej
Napięcie nici dolnej zostało poprawnie ustawione fabrycznie,
więc nie musisz go regulować.

3

Lewa strona

Prawa strona

Ścieg satynowy
Ten atrakcyjnie wyglądający gęsty ścieg jest używany
do aplikacji, przyszywania rygielków itp. Lekko poluzuj
napięcie nici górnej jeżeli używasz tego ściegu.

Zastosuj podkładkę z papieru lub innego materiału
by uniknąć marszczenia się tkaniny.
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    Ścieg kryty

1 2

1 2

4

3

4

74

7

1.  Najpierw przygotuj brzeg materiału. Materiał lekki
załóż ok 10 mm i przyfastryguj. Cięższe materiały obrzuć.

2.  Załóż materiał tak by odsłonić ok 6 mm zakładki.
 

3.  Umieść materiał pod stopką do ściegu krytego z
zakładką na przeciw prowadnika i ustaw go
śrubą tak, by zygzak  minimalnie łapał krawędź.

4.  Wyprasuj zakładkę. Na prawej stronie zakładki
będą widoczne tylko kryte szwy.

Zwykły ścieg kryty do normalnych tkanin

Elastyczny ścieg kryty do miękkich
rozciągliwych tkanin

-

-

Śruba

7 - 8mm

Drobny materiał

Materiał średniej grubości lub gruby 

Lewa strona                   Lewa strona

Prawa strona

Lewa strona                 Lewa strona

Prawa strona, z wykoaną zakładką
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  Zygzak trzypunktowy

Jest to bardzo wytrzymały ścieg ponieważ, ja sugeruje 
nazwa, wyszywa trzy krótkie szwy tam gdzie zwykły
zygzak wyszywa tylko jeden.

Z tego powodu jest zalecany do obrzucania wszystkich
typów materiałów.

IJest również idealny do naprawiania rozdarć, 
zszywania, patchworku i przyszywania taśm elastycznych.

5

     Ścieg podwójny

 Ścieg podwójny jest idealny do wytwarzania płaskich 
 zakładek na wszystkich materiałach. Grubszy efekt
 uzyskamy stosując nić kontrastującą.

5 m
m

5 mm

12
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Załóż zakładkę i przeprasuj. Ułóż tkaninę prawą stroną
do góry tak by zygzakowata część ściegu szyła na 
krawędzi zakładki, ściagając materiał i tworząc
muszelki.
Odetnij nadmiar tkaniny w pobliżu krawędzi ściegu.

6 13

6

13

Zwykły ścieg muszelkowy
Zwykły ścieg muszelkowy wytwarzao bszycie 
muszelkowe na bieliźnie i drobnych materiałach.

Czteropunkowy ścieg muszelkowy
Użyj go jeśli chcesz uzyskać większy
rozmiar muszelki.

-

-

6

13

14Merężkowanie

Jest to popularny ścieg dekoracyjny (używany na ręka-
wach i na przodach bluzek i sukienek) By złączyć dwa 
fragmenty materiału zostaw nieco miejsca między nimi.
By przygotować tkaniny:

Załóż materiały tworząc zakładki i przeprasuj je. Przy-
fastryguj oba materiały do papieru zostawiając ok 3mm
miejsca między nimi. Wyszyj ścieg nad tą przerwą, 
ledwo łapiąc tkaninę igłą z obu stron przerwy. Usuń fastrygę,
i przeprasuj materiał.

Darth
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Obszywanie muszelkowe
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Ściegi rozciągliwe

Ściegi rozciągliwe są głównie do dzianin i elastycznych
tkanin, ale nadają się również do zwykłych materiałów.

Regulacja balansu ściegu rozciągliwego
Regulator długości/wydłużenia ściegu powinien być na

 w przypadku większości materiałów. Zależnie od użytej
tkaniny może zajść potrzeba zmiany tych ustawień. Jeżeli
forward stitches of stretch sewing with reverse motion
sściegi są zbyt otwarte, przesuń pokrętło w kierunku S.
Jeśli ściegi zachodzą na siebie, przesuń pokrętło
ow kierunku L. Patrz rysunek.

Ścieg ściągający  Rik-rak

      Ścieg potrójny prosty

Ten ścieg jest dużo mocniejszy niż jakikolwiek inny ścieg
prosty ponieważ łapie się trzykrotnie.
Jest bardzo przydatny do wzmacniania ściegów ubrań
sportowych w tkaninach rozciągliwych i nierozciągliwych,
oraz do krzywych ściegów które są mocno obciążone.
Używaj tego ściegu także do obszywania klap, kołnieży i
mankietów by nadać swoim wyrobom profesjonalny wygląd.

15

       RIK-RAK

Rik-rak umożliwia szybie wykończenie krawędzi oraz
jednoczesne jej ozdobienie. Idealnie nadaje się do 
wykańczania kołnierzy, otworów na ręce, rękawów itp.

16



        OVERLOCK

Jest to ścieg używany przez przemysł odzieżowy do
wytwarzania ubrań sportowych. Tworzy i wykańcza ścieg 
jednocześnie. 
Jest bardzo efektywny w czasie naprawiania zużytych 
krawędzi starych ubrań.

17 19

17

19

     Ścieg zbierający. 

1.   Wyszyj pierwszy ścieg zbierający na materiale który
chcesz zebrać.

2.  Umieściwszy cienki pasek materiału bezpośrednio pod
linią zbierania wyszyj kolejny ścieg. 
Efektem będzie seria małych diamentów.

18

                  Elastyczny overlock

 

 

 
flexibility are required.

20

29
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        Ścieg rybi

Używaj go do ozdabiania krawędzi lub do haftów. 

25

      Rozciągliwy overlock

Rozciągliwy overlock zszywa i obrzuca jednoczśnie
tworząc wąski, rozciągliwy szew, szczególnie nadający
się do strojów kąpielowych, sportwoych, T-shirtów,
ubrań dla niemowląt, dżerzejów i bawełnianych dżerzejów.

26

        Rociągliwy patchwork

Ścieg ten, poza byciem dekoracją, jest idealny do zszywania
elastycznych tkanin takich jak dżerzeje czy dzianiny.

27

30
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Ściegi dekoracyjne

Twoja maszyna może wytworzyć szeroką gamę pięknych
dekoracyjnych ściegów haftowych takich jak na 
wskaźniku ściegu.

Simply select the design of your choice and proceed to
sew, the pattern will be produced automatically. The final
effect of each design will depend on stitch length setting.

TIPS ON DESIGN STITCHING
1.  Zawsze przeprowadź szycie próbne na materiale 

którego używasz

2.  Zaczynaj wyszywać z pełną szpuleczką nici górnej
i dolnej by nie skończyła ci się nić przed
zakończeniem wyszywania.

3.Lekko zredukuj napięcie nici górnej.

4.  Na barrdzo lekkim materiale możesz potrzebować
podłożyć pod materiał lub użyć organdyny.
Usuń je po zakończeniu szycia.

8

9

10

11

21

22

23

24

8

9

10

11

Przykłady efektów
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     Obszywanie dziurek 1

1.  Przesuń trzymak guzika i włóż do niego guzik.

2. Ustaw regulator szerokości ściegu na obszywanie dziurek.

3.  Zamontuj stopkę do obszywania dziurek

4.  Umieść materiał pod stopką tak by igła przebiła tkaninę
na początku dziurki.

Ostroga A

Ostroga B

Regulator szerokości ściegu

1

2

3, 4
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5

6

7

8

5. Opuść dźwignię obszywania dziurki i opuszczania stopki.

6.  Pchnij dźwignię obszywania dziurek od siebie.

7.  Rozpocznij szycie by obszyć całą dziurkę.

8.  Wyjmij materiał i otwórz dziurkę używając nożyka
z akcesoriów maszyny.



Załóż nić wypełniającą na ostrogę i wyciągnij oba
końce do przodu, pod prowadnik.
 
Obszyj dziurkę tak by ścieg zygzakowaty
pokrył całą nić wzmacniającą.

Następnie zdejmij nić wzmacniającą ze stopki,
wyciągnij oba końce do siebie i odetnij zbędny nadmiar.

Wzmocnione obszywanie dziurek

      Regulacja balansu ściegu

Różnice długości ściegu z lewej i prawej strony dziurki
są wyrównywalne przy pomocy regulatora obszywania dziurek.
adjuster.

Jeżeli ściegi z prawej strony są zbyt blisko siebie, obróć
regulator zgodnie ze wskazówkami zegara używając 
monety, tak na rysunku. Jeżeli ścieg prawy jest zbyt rzadki

34
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3. Konserwacja maszyny.

By zapewnić optymalne działanie maszyny niezbędne jest
regularne czyszczenie najważniejszych jej części.

1.  Unieś igłę do najwyższej pozycji.

2.  Zdemontuj płytkę ściegową.

3.  Zdemontuj gniazdo szpuleczki.

4.  Wyczyść transporter przy pomocy pędzelka.
 

     Uwaga: Umieść kropelkę oleju do maszyny w
miejscach wskazanych przez strzałki.

5.  Zamontuj gniazdo szpuleczki tak by występ dotykał
sprężyny. Zamontuj płytkę ściegową.

           CZYSZCZENIE TRANSPORTERA

Gniazdo szpuleczki

Płytka igłowa

Gniazdo szpuleczki

1

2

3

4

5

Zawsze odłącz maszynę od prądu przez wyjęcie wtyczki z gniazdka w ścianie.                           UWAGA

Występ Sprężyna
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      Wymiana żarówki

W USA
1.  Zdemontuj pokrywę przednią. Pchnij żarówkę lekko

do góry i obróć zgodnie ze wskazówkami zegara.

2. Włóż nową żarówkę, popchnij do góry i obróć przeciwnie.
do wskazówek zegara. Zamontuj pokrywę przednią.

W Europie
1.  Zdemontuj pokrywę i odkręć żarówkę.
2.  Dokręć nową żarówkę i zamontuj pokrywę.

Wyłącz zasilanie przed wymianą żarówki.
Nie używaj zarówek mocniejszych niż 15 watów.

Pokrywa przednia

Śruba

Żarówka

Żarówka

W USA

W Europie Pokrywa przednia

 Śruba
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Ogólne problemy
Maszyna nie szyje.
* Regulator obrotów nie jest podłączony. - Patrz str. 6.
* Włącznik jest wyłączony. - Włącz włącznik.
Maszyna zacina się/stuka.
* Nić splątała się w gnieździe szpuleczki. -  Wyczyść szpuleczkę (Patrz str. 35).
* Igła jest uszkodzona. - Wymień igłę (Patrz str. 13).
Tkanina nie przesuwa się.
* Stopka nie jest opuszczona. - Opuść stopkę.
* Długość ściegu ustawiono na 0. - Ustaw na od 1 do 4.

Problemy ze ściegami
Maszyna pomija ściegi
* Igła nie jest maksymalnie dociśnięta do góry w zacisku. - Patrz str. 13

 
* Igła jest krzywa. - Wymień igłę (Patrz str. 13).
* Maszyna jest źle nawleczona. - Patrz str. 14.
* Nić utknęła w prowadniku. -  (Patrz str.  35).
* Tkanina jest syntetyczna lub jest dzianiną. - użyj igły

do ściegów rozciągliwych (Patrz str. 13).
Ścieg jest nieregularny.
* Rozmiar igły jest źle dobrany do nici i tkaniny.
- Patrz str. 13.

* Maszyna jest źle nawleczona. - Patrz str. 14.
* Naprężenie nici górnej jest zbyt duże. - Patrz str. 23.
* Tkanina jest pchana lub ciągnięta na przeciw działaniu 

transportera. - Prowadź ją delikatnie.
* Szpuleczka nie została poprawnie nawleczona. - Ponów nawlekanie.
Igła pęka.
* Tkanina jest pchana lub ciągnięta na przeciw działaniu 

transportera. - Prowadź ją delikatnie.
* Rozmiar igły jest źle dobrany do nici i tkaniny.
- Patrz str. 13.

* Igła nie jest maksymalnie dociśnięta do góry w zacisku
(Patrz str. 13).

Problem z nicią
Nić plącze się.
* Nić górna i dolna nie są wyciągane spowrotem pod

stopkę przez wykonaniem szwu.
- Wyciągnij obie nici spowrotem pod stopkę na około 10cm
i przytrzymaj je aż nie wykonasz kilku ściegów
 

Pęka nić górna.
* Maszyna jest źle nawleczona.  - Patrz str. 14.
* Napięcie nici jest zbyt duże. - Patrz str. 23.
* Igła jest zgięta. - Wymień igłę (Patrz str. 13).
* Rozmiar igły jest źle dobrany do nici i tkaniny.
- Patrz str. 13.

Nić dolna pęka.
* Szpulka ściegowa jest źle nawleczona. - Patrz str. 12.
* Pył nagromadził się w gnieździe szpulki.
- Usuń pył (Patrz str. 35)

Tkanina marszczy się.
* Naprężenie nici górnej jest zbyt duże. -  Wyreguluj naprężenie nici

(Patrz str. 23).
* Długość ściegu jest zbyt duża
- Skróć ścieg.

                                                        4. Lista możliwych problemów
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