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Wa�ne instrukcje dotycz�ce bezpiecze�stwa

Przed rozpocz�ciem pracy z maszyn� przeczytaj informacje dotycz�ce 
bezpiecze�stwa.
Ta maszyna jest przeznaczona wy��cznie do u�ytku domowego. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszy� ryzyko pora�enia pr�dem 

elektrycznym:

1. Zawsze wyjmuj wtyczk� z gniazdka natychmiast po zako�czeniu pracy, przed czyszczeniem 

maszyny oraz przed wykonaniem wszelkich czynności serwisowych opisanych w tej instrukcji 

lub w przypadku pozostawienia maszyny bez nadzoru. 

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszy� ryzyko poparze�, po�aru, pora�enia pr�dem lub
obra�e� cielesnych.

2. Zawsze wyjmuj wtyczk� z gniazdka przed zdj�ciem pokryw, smarowaniem maszyny lub 

przeprowadzaniem regulacji opisanych w tej instrukcji:

• Aby wyj�� wtyczk� z gniazdka, ustaw w��cznik maszyny w pozycji „O” w celu jej wy��czenia, a 

nast�pnie przytrzymaj wtyczk� i wyci�gnij j� z gniazdka elektrycznego. Nie ci�gnij za przewód.

• Pod��czaj maszyn� bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nie u�ywaj przed�u�aczy.

• Zawsze wyjmuj wtyczk� z gniazda w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.

3. Nigdy nie korzystaj z maszyny, je�eli przewód lub wtyczka s� uszkodzone, jeśli maszyna nie 

dzia�a prawid�owo, zosta�a upuszczona lub uszkodzona b�dź mia�a kontakt z wod�. Przeka� 

maszyn� do najbli�szego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum serwisowego w celu 

sprawdzenia, naprawy, regulacji elektrycznych lub mechanicznych.

Niezale�nie od tego, czy maszyna jest u�ywana, czy nie, w razie stwierdzenia nietypowych 

objawów, np. nietypowego zapachu, ciep�a, odbarwienia lub deformacji, nale�y natychmiast 

przerwa� u�ytkowanie maszyny i od��czy� przewód zasilaj�cy.

Podczas transportu maszyny nale�y przenosi� j� trzymaj�c za uchwyt. Podnoszenie maszyny 

za jak�kolwiek inn� cz�ś� mo�e spowodowa� uszkodzenie maszyny lub jej upuszczenie, co z 

kolei mo�e prowadzi� do obra�e�.

Podczas podnoszenia maszyny nie wolno wykonywa� gwa�townych lub nieostro�nych ruchów, 

gdy� mo�e to prowadzi� do obra�e� kr�gos�upa lub kolan.
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4. Zawsze zachowuj czystoś� w miejscu pracy:

• Nie wolno uruchamia� maszyny je�eli otwory wentylacyjne nie s� dro�ne. Otwory wentylacyjne 

i rozrusznik no�ny musz� by� wolne od w�ókien, kurzu i ścinków materia�u.

• Nie k�adź �adnych przedmiotów na rozruszniku no�nym. 

• Nie u�ywaj przed�u�aczy. Pod��czaj maszyn� bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

• Nigdy nie upuszczaj ani nie wk�adaj �adnych przedmiotów do któregoś z otworów.

• Nie u�ywaj maszyny w pomieszczeniu, w którym u�ywane s� substancje w aerozolu (spray) lub 

w którym podawany jest tlen. 

• Nie u�ywaj maszyny w pobli�u źróde� ciep�a, np. pieca lub �elazka, gdy�, w przeciwnym razie 

maszyna, przewód zasilaj�cy lub szyty materia� mo�e si� zapali�, wywo�uj�c po�ar lub 

pora�enie pr�dem.

• Nie stawiaj maszyny na niestabilnej powierzchni, np. na niestabilnym lub pochy�ym stole, gdy� 

maszyna mo�e spaś� i wywo�a� obra�enia.

5. Podczas szycia nale�y zachowa� szczególn� ostro�noś�:

• Zawsze zwracaj szczególn� uwag� na ig��. Nie u�ywaj wygi�tych ani uszkodzonych igie�.

• Nie zbli�aj palców do �adnych ruchomych cz�ści. Wymagane jest zachowanie szczególnej 

ostro�ności podczas czynności wykonywanych w obszarze pracy ig�y.

• W momencie wykonywania jakichkolwiek regulacji w obszarze pracy ig�y, ustaw w��cznik 

maszyny w pozycji „O” w celu jej wy��czenia.

• Nie korzystaj z uszkodzonej lub nieodpowiedniej p�ytki ściegowej. W przeciwnym razie mo�e 

dojś� do z�amania ig�y.

• Nie wciskaj ani nie ci�gnij tkaniny podczas szycia, a podczas r�cznego wykonywania ściegu 

dok�adnie przestrzegaj instrukcji, aby nie wygi�� ig�y i jej nie z�ama�.

6. Ta maszyna nie jest przeznaczona do zabawy:

• Nale�y post�powa� ze szczególn� ostro�ności� w przypadku, gdy maszyna jest u�ywana 

przez lub w pobli�u dzieci.

• Plastikow� torb�, w której maszyna zosta�a dostarczona, nale�y przechowywa� z dala od dzieci 

lub wyrzuci�. Nie pozwól, aby dzieci bawi�y si� torb�, gdy� niesie to ze sob� ryzyko uduszenia.

• Nie u�ywaj maszyny poza pomieszczeniami.

7. Aby przed�u�y� okres sprawności maszyny:

• Nie przechowuj maszyny w miejscach wystawionych na bezpośrednie dzia�anie świat�a 

s�onecznego lub o du�ej wilgotności. Nie korzystaj ani nie przechowuj maszyny w pobli�u 

ogrzewaczy wewn�trznych, �elazek, lamp halogenowych lub innych tego typu gor�cych 

obiektów.

• Do czyszczenia obudowy u�ywaj wy��cznie neutralnych myde� lub detergentów. Nigdy nie 

stosuj do czyszczenia benzenu, rozcie�czalnika ani proszku do szorowania. Mog� one 

uszkodzi� obudow� lub maszyn�.

• Zawsze korzystaj z instrukcji obs�ugi podczas wymiany lub instalacji zespo�ów, stopki, ig�y lub 

innych cz�ści w celu zapewnienia ich prawid�owej instalacji.
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8. Aby przeprowadzi� napraw� lub regulacj�:

• W razie uszkodzenia ekranu (dioda emituj�ca świat�o) konieczna jest jego wymiana u 

autoryzowanego sprzedawcy.

• W razie wyst�pienia usterki lub konieczności regulacji maszyny zawsze najpierw zapoznaj si� z 

tabel� rozwi�zywania problemów znajduj�c� si� z ty�u instrukcji obs�ugi w celu zidentyfikowania 

problemu i przeprowadzenia samodzielnej regulacji. Jeśli problem nie zostanie rozwi�zany, 

skontaktuj si� z lokalnym autoryzowanym sprzedawc� firmy Brother.

U�ywaj maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w instrukcji obs�ugi.

U�ywaj akcesoriów zalecanych przez producenta i wymienionych w instrukcji.

Zachowaj t� instrukcj�.

Zawartoś� instrukcji oraz specyfikacje produktu mog� ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia.

Dodatkowe informacje na temat produktu oraz znajduj� si� na stronie internetowej 
www.brother.com
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WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII, 

IRLANDII, NA MALCIE I CYPRZE

WAŻNE

• W przypadku wymiany bezpiecznika instalowanego we wtyczce, skorzystaj z zatwierdzonego 

przez ASTA bezpiecznika typu BS 1362, tzn. oznaczonego symbolem  i o nat��eniu 

identycznym z zaznaczonym na wtyczce.

• Zawsze zak�adaj pokryw� bezpiecznika. Nigdy nie korzystaj z wtyczek bez pokrywy 

bezpiecznika.

• Jeśli dost�pne gniazdko elektryczne nie jest przystosowane do wtyczki dostarczonej wraz z 

maszyn�, skontaktuj si� z autoryzowanym sprzedawc� w celu uzyskania odpowiedniego 

przewodu.

DLA UŻYTKOWNIKÓW W KRAJACH O ZASILANIU 

AC 220 – 240 V I W MEKSYKU
Urz�dzenie nie jest przeznaczone do u�ytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

mo�liwościach fi zycznych i psychicznych lub nieposiadaj�ce doświadczenia i odpowiedniej 

wiedzy, chyba �e pracuj� one pod nadzorem lub uzyska�y instrukcje zwi�zane z u�ytkowaniem 

urz�dzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze�stwo. Nale�y zwróci� uwag� na dzieci, 

aby zapewni�, �e urz�dzenie nie b�dzie przez nie u�ywane jako zabawka.
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Wprowadzenie

Dzi�kujemy za wybór naszego produktu. Przed u�yciem maszyny przeczytaj uwa�nie rozdzia� „Wa�ne 
instrukcje bezpiecze�stwa”, a nast�pnie zapoznaj si� z t� instrukcj� w celu uzyskania informacji dotycz�cych 
prawid�owej obs�ugi poszczególnych funkcji maszyny. Po przeczytaniu instrukcji nale�y przechowywa� j� w 
miejscu, w którym b�dzie mo�na �atwo skorzysta� z niej w przysz�ości.

Nazwy cz�ści maszyny wraz z funkcjami

Maszyna

Nawijacz szpulek (strona 15)

Do nawijania dolnej nici u�ywaj nawijacza szpulki 

dolnej.
Trzpie� szpulki (strona 15, 20)

Na�ó� szpulk� z nici� na trzpie� szpulki.

Pokr�t�o napr��enia nici (strona 47)
Pokr�t�o napr��enia nici s�u�y do regulacji napr��enia 

górnej nici.

Prowadnik nawijacza dolnej nici na szpulk� i 

tarcza napr��acza (strona 15)

Podczas nawijania nici na szpulk�, przeprowadź ni� 
wokó� prowadnika nici i wokó� tarczy napr��acza.

Dźwignia podnoszenia nici (strona 23)

Wsu� ni� do dźwigni podnoszenia nici od prawej do 

lewej strony gniazda.

Przecinak nici (strona 46)

Przeprowadź nici przez przecinak, aby je obci��.

Pojemnik na akcesoria (strona 10, 11, 36)

Stopki i szpulki nale�y przechowywa� w pojemniku na 

akcesoria. Pojemnik na akcesoria nale�y wyjmowa� 

podczas szycia elementów cylindrycznych, np. 

mankietów r�kawa.

Przyciski operacyjne i kontroler pr�dkości szycia 

(strona 9)

Przyciski i suwak pozwalaj� sterowa� maszyn� do 

szycia.

Panel operacyjny (strona 10)

S�u�y do wybierania ściegów i ró�nych innych 

ustawie�.

Pokr�t�o wyboru wzoru (strona 40)

Umo�liwia wybór wzoru, który ma by� naszyty.

Okno wyświetlacza wzorów

Okno pokazuje wybrany wzór ściegu oraz liter� 

wskazuj�c�, której stopki nale�y u�y�.
Pokr�t�o

Kr�� pokr�t�em w swoj� stron�, aby wykona� jeden 

szew lub podnieś� albo opuści� ig��.
G�ówny prze��cznik zasilania (strona 14)

W��cza i wy��cza maszyn� do szycia.

Gniazdo zasilania (strona 14)

Do gniazda zasilania nale�y w�o�y� wtyczk� przewodu 

zasilaj�cego.

Gniazdo rozrusznika no�nego (strona 43)

Nale�y w�o�y� wtyczk� na ko�cu kabla rozrusznika 

no�nego do gniazda rozrusznika.

Prze��cznik po�o�enia transportera (strona 70)

Przycisk s�u�y do obni�ania transportera.

Dźwignia stopki (strona 20)

Dźwignia s�u�y do podnoszenia i opuszczania stopki.

Prowadnik nici (strona 16)

Podczas nawijania nici na szpulk� lub nawlekania 

maszyny, ni� nale�y przeprowadzi� pod prowadnikiem 

nici.

Pokrywa prowadnika nici (strona 16)

Podczas nawijania nici na szpulk� lub nawlekania 

maszyny, ni� nale�y przeprowadzi� pod prowadnikiem 

nici.

Otwór wentylacyjny

Zapewnia obieg powietrza wokó� silnika.

Uchwyt

S�u�y do przenoszenia maszyny do szycia podczas 

transportu.
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Obszar ig�y i stopki

Dźwignia nawlekacza ig�y

Nawlekacz ig�y s�u�y do nawlekania nici na ig��.

Dźwignia dziurki na guziki

Podczas szycia dziurek na guziki lub przeszywania 

wzmocnienia nale�y opuści� dźwigni�.

Uchwyt stopki

Stopka jest przymocowana do uchwytu stopki.

Śruba uchwytu stopki

Śruba uchwytu stopki s�u�y do utrzymania stopki na 

swoim miejscu.

Stopka
Stopka wywiera nacisk na materia� podczas szycia. 

Nale�y zamocowa� odpowiedni� stopk� w zale�ności 

od wybranego ściegu.

Pokrywa p�ytki ściegowej

Zdejmij pokryw� p�ytki ściegowej w celu 

wyczyszczenia b�benka i chwytacza.

Transportery

Transportery podaj� tkanin� do szycia.

Szybka szpulka

Umo�liwia rozpocz�cie szycia bez wyci�gania dolnej 

nici.

Os�ona szpulki
Aby zainstalowa� szpulk� w b�benku nale�y zdj�� 

os�on� szpulki.

P�ytka ściegowa
Na p�ytce ściegowej zaznaczono prowadniki, 

u�atwiaj�ce szycie prostych szwów.

Prowadnik nitki przy igielnicy

Prze�ó� górn� ni� przez prowadnik nici igielnicy.
Dźwignia stopki

Dźwignia s�u�y do podnoszenia i opuszczania stopki.

Śruba mocuj�ca ig�y

Śruba mocuj�ca ig�y s�u�y do utrzymania ig�y na 

swoim miejscu.

Przyciski obs�ugowe

Przyciski obs�ugowe umo�liwiaj� �atw� obs�ug� podstawowych funkcji maszyny.

Przycisk Start/stop 

Naciśnij przycisk Start/stop, aby rozpocz�� lub 

zatrzyma� szycie. Podczas przytrzymywania 
przycisku, maszyna szyje z ma�� pr�dkości�. Po 

zatrzymaniu maszyny, ig�a jest opuszczana na 

tkanin�. Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Rozpocz�cie szycia” 
(strona 42).

Przycisk szycia wstecz/wzmacniania 

Naciśni�cie przycisku szycia wstecz/wzmacniania 

pozwala na szycie wstecz lub ściegiem wzmocnionym. 

Szycie wstecz nast�puje przez pozostawienie przycisku 

wciśni�tego, co powoduje szycie w odwrotnym kierunku. 

Ściegi wzmacniaj�ce wykonuje si� poprzez naszycie 

od 3 do 5 ściegów jeden na drugim. Szczegó�owe 

informacje na ten temat znajduj� si� w rozdziale 

„Zabezpieczenie ściegu” (strona 44).

Przycisk pozycji ig�y 

Naciśnij przycisk pozycji ig�y, aby podnieś� lub opuści� 

ig��. Dwukrotne naciśni�cie tego przycisku powoduje 

uszycie jednego ściegu.
Regulator pr�dkości szycia

Przesuni�cie regulatora pr�dkości szycia w lewo lub w 

prawo umo�liwia regulacj� pr�dkoś� szycia.
Przesuni�cie regulatora pr�dkości szycia w lewo 

zmniejsza pr�dkoś� szycia, a przesuni�cie regulatora 

w prawo zwi�ksza pr�dkoś� szycia.
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Panel obs�ugowy

Panel operacyjny zlokalizowany z przodu maszyny 
do szycia pozwala wybra� ścieg i określi� sposób 
jego naszycia.

LCD (wyświetlacz ciek�okrystaliczny)

Wyświetlane s� komunikaty o b��dach ( ), d�ugoś� 

ściegu (mm) ( ), oraz szerokoś� ściegu (mm) ( ).

Przycisk d�ugości ściegu (strona 40)

Umo�liwia ustawienie d�ugości ściegu. (Naciśnij stron� 

“–”, aby wybra� krótszy ścieg lub stron� “+”, aby 

wybra� d�u�szy ścieg.)

Przycisk szerokości ściegu (strona 41)

Umo�liwia ustawienie szerokości ściegu. (Naciśnij 

stron� “–”, aby wybra� w��szy ścieg lub naciśnij 

stron� “+”, aby wybra� szerszy ścieg.)

Przycisk automatycznego szycia wstecz/
wzmacniania (strona 46)

Maszyna do szycia mo�e zosta� ustawiona w taki 

sposób, aby automatycznie szy�a ściegi wsteczne lub 

wzmocnione na pocz�tku lub na ko�cu szwu.

Pojemnik na akcesoria

Pojemnik ten umo�liwia przechowywanie 
akcesoriów.

a
Aby go otworzy�, odchyl pokryw� 
pojemnika do siebie.

Pojemnik na akcesoria
Przegroda na akcesoria

Torba z akcesoriami znajduje si� w 
przegrodzie.

Uwaga

Przed umieszczeniem akcesoriów w 
pojemniku schowaj je do torby. Jeśli 
akcesoria nie zostan� schowane do torby 
przed umieszczeniem ich w pojemniku, 
mog� si� wysypa� i pogubi� lub uszkodzi�.
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Akcesoria

Po otworzeniu pude�ka sprawdź, czy znajduj� si� w nim wymienione akcesoria. Jeśli któregoś z elementów 
brakuje lub jest on uszkodzony, skontaktuj si� ze sprzedawc�.

Akcesoria w zestawie

Poni�sze elementy powinny równie� znajdowa� si� w opakowaniu.

Uwaga

Wkr�t do uchwytu stopki jest dost�pny u 
autoryzowanych sprzedawców. 
(Numer katalogowy: XA4813-051)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.*

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23.

* 1 ig�a 75/11
1 ig�a 90/14
1 ig�a 100/16

Nr Nazwa cz�ści Numer katalogowy Nr Nazwa cz�ści Numer katalogowy

1
Stopka do dziurek na 
guziki „A”

XC2691-033 13 Nasadka szpulki (du�a) 130012-024

2 Stopka owerlokowa „G” XE6305-101 14 Nasadka szpulki (średnia) XE1372-001

3 Stopka do suwaków „I” X59370-021 15 Nasadka szpulki (ma�a) 130013-124

4
Stopka zygzakowa „J” 
(w maszynie)

XC3021-051
16 Dodatkowy trzpie� szpulki XE2241-001

17 Siatka na szpulk� XA5523-020

5 ” XE2650-001
18 Rozrusznik no�ny

XD0501-121 (obszar UE)
XC8816-021 (pozosta�e 

obszary)6
Stopka do przyszywania 
guzików „M”

XE2643-001

7 Nó� do szwów XZ5082-001 19 Instrukcja obs�ugi XE4561-201

8 Szpulka (4) SFB (XA5539-151) 20 Skrócona instrukcja obs�ugi XE5015-001

9 Zestaw igie� XC8834-021 21 Torba na akcesoria XC4487-021

10 Podwójna ig�a X59296-121 22
Śrubokr�t z ko�cówk� w 
kszta�cie kr��ka

XC1074-051

11 Szczotka do czyszczenia X59476-021 23 Mi�kki pokrowiec XC1103-022

12 Wkr�tak (du�y) XC8349-021
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Akcesoria opcjonalne

Nast�puj�ce cz�ści s� dost�pne jako akcesoria opcjonalne.

Przypomnienie

W celu uzyskania cz�ści i akcesoriów opcjonalnych, skontaktuj si� z najbli�szym autoryzowanym 
sprzedawc�.
Wszystkie specyfikacje s� prawdziwe w momencie drukowania tej instrukcji. Kody cz�ści mog� ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Pe�n� list� akcesoriów dost�pnych dla maszyny mo�na uzyska� u najbli�szego dystrybutora 
produktów firmy Brother.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Nr Nazwa cz�ści Numer katalogowy Nr Nazwa cz�ści Numer katalogowy

1 Obcinacz brzegów F054 (XC3879-152) 7 Stopka z materia�u 
nieprzywieraj�cego

F007N (XC1949-052)

2 Prowadnica stebnuj�ca F016N(XC2215-052)
8 Stopka do aplikacji

F060 (XE1094-101)

3 Szeroki stolik WT8 (XE2472-001) F027N (XC1964-052)

4 Stopka górnego transportera F033N (XC2214-052) 9
Stopka do prowadzenia ściegu 
„P”

F035N (XC1969-052)

5 Stopka do pikowania F005N (XC1948-052) 10 Stopka do pikowania 1/4 cala F001N (XC1944-052)

6
Regulowana stopka do 
suwaka/lamówki

F036N (XC1970-052) 11
Stopka do pikowania 1/4 cala z 
prowadnic�

F057 (XC7416-252)
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CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

W��czanie i wy��czanie maszyny

W tym rozdziale opisano procedur� w��czania i wy��czania maszyny.

Środki ostro�ności dotycz�ce źród�a zasilania

Nale�y przestrzega� nast�puj�cych środków ostro�ności dotycz�cych źród�a zasilania.

Jako źród�a zasilania u�ywaj tylko standardowej sieci elektrycznej. Korzystanie z 
innych źróde� zasilania grozi po�arem, pora�eniem pr�dem elektrycznym lub 
uszkodzeniem maszyny.
Sprawdź, czy wtyczki kabla zasilania s� prawid�owo pod��czone do gniazdka 
elektrycznego i do gniazdka zasilania na maszynie.
Nie wolno pod��cza� przewodu zasilaj�cego do wadliwego gniazdka elektrycznego.
Wy��cz zasilanie i wyjmij wtyczk� w nast�puj�cych przypadkach:

• Oddalenie si� od maszyny
• Zako�czenie pracy z maszyn�
• Przerwa w dostawie energii elektrycznej w trakcie korzystania z maszyny
• Nieprawid�owe funkcjonowanie maszyny z powodu z�ego pod��czenia do zasilania 

lub jej od��czenia
• W trakcie burzy

OSTRZEŻENIE

U�ywaj wy��cznie przewodu zasilaj�cego dostarczonego z maszyn�.
Nie u�ywaj przed�u�aczy ani rozga��źników, do których pod��czone s� inne 
urz�dzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo�e by� przyczyn� po�aru lub 
pora�enia pr�dem elektrycznym.
Nie dotykaj wtyczki mokrymi r�kami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo�e by� 
przyczyn� pora�enia pr�dem elektrycznym.
Zawsze wy��czaj maszyn� przed wyj�ciem wtyczki z gniazdka. Wyjmuj�c wtyczk� z 
gniazdka, trzymaj j� zawsze za obudow�. Trzymanie wtyczki za przewód w trakcie jej 
wyjmowania mo�e spowodowa� uszkodzenie przewodu lub by� przyczyn� po�aru 
b�dź te� pora�enia pr�dem elektrycznym.
Nie pozwól, aby przewód zasilania uleg� przeci�ciu, uszkodzeniu, spl�taniu, 
nienaturalnemu wygi�ciu, poci�gni�ciu, skr�ceniu lub zwini�ciu. Nie k�adź na 
przewodzie ci��kich przedmiotów. Trzymaj przewód z dala od źróde� ciep�a. Powy�sze 
przypadki mog� spowodowa� uszkodzenie przewodu, by� przyczyn� po�aru lub 
pora�enia pr�dem elektrycznym. W razie uszkodzenia przewodu lub wtyczki maszyn� 
nale�y odda� do autoryzowanego sprzedawcy w celu naprawy.
Je�eli maszyna nie jest u�ywana przez d�u�szy czas, wyjmij wtyczk� z gniazdka. W 
przeciwnym razie mo�e dojś� do po�aru.

PRZESTROGA
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W��czanie maszyny

Przygotuj przewód zasilania do��czony do maszyny.

a
Sprawdź, czy maszyna jest wy��czona 
(w��cznik zasilania jest ustawiony w 
pozycji „ ”), a nast�pnie pod��cz 
przewód zasilania do gniazdka zasilania 
znajduj�cego si� z prawej strony 
maszyny.

b
W�ó� wtyczk� przewodu zasilaj�cego do 
gniazdka elektrycznego.

W��cznik zasilania
Przewód zasilaj�cy

c
Naciśnij praw� stron� g�ównego 
prze��cznika zasilania z prawej strony 
maszyny (ustaw w��cznik w pozycji „|”).

Po w��czeniu maszyny zaświeci si� 
lampka stanu szycia i wyświetlacz 
LCD.

Wy��czanie maszyny

Po zako�czeniu pracy z maszyn� wy��cz j�. 
Maszyn� nale�y ponadto wy��czy� przed 
przeniesieniem jej w inne miejsce.

a
Upewnij si�, �e maszyna nie szyje.

b
Naciśnij lew� stron� g�ównego 
prze��cznika zasilania z prawej strony 
maszyny (ustaw w��cznik w pozycji „ ”).

Po wy��czeniu maszyny zgaśnie 
lampka stanu szycia i wyświetlacz 
LCD.

c
Wyjmij przewód zasilania z gniazdka 
elektrycznego.
Od��czaj�c przewód zasilania, uchwy� i 
wyci�gnij wtyczk�.

d
Wyjmij przewód zasilania z gniazdka 
zasilania maszyny.

Uwaga

Jeśli w trakcie pracy maszyny nast�pi�a 
przerwa w dostawie pr�du, wy��cz 
maszyn� i od��cz przewód zasilania. W 
trakcie ponownego uruchamiania maszyny 
zachowaj odpowiedni� kolejnoś� 
wykonywanych czynności, zapewniaj�c jej 
prawid�owe funkcjonowanie.
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Przygotowanie do nawleczenia górnej i dolnej nici

Nawijanie szpulki dolnej

Nawi� ni� na szpulk� doln�.

a
W��cz maszyn�.

b
Umieś� szpulk� doln� na wa�ku nawijacza 
w taki sposób, aby spr��ynka w wa�ku 
wesz�a w rowek na szpulce.

Rowek
Spr��yna wa�ka nawijacza szpulki dolnej

c
Przesu� wa�ek nawijacza szpulki w prawo, 
a� zatrzaśnie si� we w�aściwym po�o�eniu.

d
Przesu� w gór� trzpie� szpulki, a 
nast�pnie zdejmij nasadk� szpulki.

Trzpie� szpulki
Nasadka szpulki

e
Umieś� na trzpieniu szpulk� z nici� do 
nawini�cia na szpulk� doln�.
Nasu� szpulk� na trzpie�, utrzymuj�c j� w 
pozycji poziomej, tak aby ni� odwija�a si� od 
spodu do przodu szpulki.

U�ywaj wy��cznie szpulek dolnych (nr cz�ści: SFB(XA5539-151)) zaprojektowanych specjalnie 
dla tej maszyny. Stosowanie szpulek innego rodzaju mo�e by� przyczyn� obra�e� lub 
uszkodzenia maszyny.
Szpulka dolna do��czona do maszyny zosta�a zaprojektowana specjalnie dla tej maszyny. W 
przypadku u�ycia szpulek przeznaczonych dla innych modeli, maszyna nie b�dzie 
funkcjonowa� prawid�owo. U�ywaj wy��cznie szpulki dolnej do��czonej do maszyny lub szpulek 
dolnych tego samego rodzaju (nr cz�ści: SFB(XA5539-151)).

Zaczep 
prowadnika 
nawijacza dolnej 
nici na szpulk�
Tarcza 
napr��acza
Wa�ek nawijacza 
szpulki dolnej
Dolna szpulka

PRZESTROGA

Ten model
Inny model
11,5 mm (7/16 cala) 
(rzeczywisty rozmiar)

PRZESTROGA
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f
Nasu� nasadk� szpulki na trzpie� szpulki.
Ustaw lekko zaokr�glon� stron� nasadki 
szpulki w lew� stron�, a nast�pnie nasu� 
nasadk� na trzpie� maksymalnie w praw� 
stron�, tak by szpulka przesun��a si� w prawy 
koniec trzpienia szpulki.

Przypomnienie

W przypadku korzystania z mocnych nici 
nawini�tych krzy�owo, za�ó� ma�� 
nasadk� na szpulk� i zostaw niewielki 
odst�p mi�dzy nasadk� a szpulk�.

Nasadka szpulki (ma�a)
Szpulka (nici nawini�te krzy�owo)
Odst�p

W przypadku korzystania z szybko 
odwijaj�cej si� nici, takiej jak przezroczysta 
ni� nylonowa lub ni� metaliczna, na�ó� 
siatk� szpulki na szpulk� przed 
umieszczeniem jej na trzpieniu szpulki.
Jeśli siatka na szpulk� jest za d�uga, z�ó� 
j� do rozmiaru szpulki.
Podczas u�ywania siatki, napr��enie 
górnej nici b�dzie nieznacznie wi�ksze. 
Nale�y sprawdzi� napr��enie nitki. 
Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Regulacja 
napr��enia nici” (strona 47).

Siatka na szpulk�
Szpulka 
Nasadka szpulki
Trzpie� szpulki

g
Przytrzymuj�c szpul� praw� r�k�, 
poci�gnij ni� lew� r�k� i prze�ó� j� przez 
prowadnik nici.

Prowadnik nici

h
Poprowadź ni� pod pokryw� prowadnika 
nici od ty�u do przodu.
Przytrzymaj ni� praw� r�k� w taki sposób, 
aby wyci�gana ni� by�a napi�ta, a nast�pnie 
przeprowadź j� lew� r�k� pod pokryw� 
prowadnika nici.

Pokrywa prowadnika nici

i
Poci�gnij nitk� w prawo, przeprowadź pod 
zaczepem prowadnika nawijacza nici, a 
nast�pnie nawi� ni� w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
na tarcz�, naci�gaj�c j� jak najmocniej.

Zaczep prowadnika nawijacza dolnej nici 
na szpulk�
Tarcza napr��acza
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j
Lew� r�k� przytrzymuj�c ni� 
poprowadzon� przez prowadnik nawijacza 
nici, praw� r�k� nawi� ko�cówk� nici 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
wokó� b�benka pi�� lub sześ� razy.

k
Przeprowadź koniec nitki przez szczelin� 
w gnieździe nawijacza szpulki, a nast�pnie 
poci�gnij w praw� stron� w celu obci�cia.

Szczelina w gnieździe nawijacza szpulki 
(wbudowany obcinacz)

Nitka zostaje obci�ta do ��danej 
d�ugości.

l
Przesu� regulator pr�dkości szycia w 
prawo, aby zwi�kszy� pr�dkoś� nawijania 
nici na szpulk� doln�, a w lewo, aby j� 
zmniejszy�.

Regulator pr�dkości szycia

m
Naciśnij jeden raz przycisk  (przycisk 
Start/stop).

Szpulka zacznie si� obraca�, a ni� 
b�dzie nawija� si� na szpulk�.

Przycisk Start/stop

n
Gdy nici zaczn� nawija� si� z coraz 
mniejsz� pr�dkości�, naciśnij przycisk 

 (przycisk Start/stop), aby zatrzyma� 
maszyn�.

o
Obetnij ni�, przesu� wa�ek nawijacza 
szpulki w lewo i zdejmij szpulk� z wa�ka.

Przypomnienie

Po nawini�ciu nici dolnej i uruchomieniem 
maszyny lub przekr�ceniu pokr�t�a 
rozlegnie si� odg�os klikni�cia – nie jest on 
oznak� usterki.
W momencie, gdy wa�ek nawijacza szpulki 
ustawiony jest po prawej stronie, ig�a nie 
mo�e si� porusza� (szycie jest 
niemo�liwe).

Pami�taj o przyci�ciu nici zgodnie z 
opisem. Jeśli ni� zostanie nawini�ta na 
szpulk� doln�, a nie zostanie przyci�ta za 
pomoc� przecinaka wbudowanego w 
szczelin� gniazda nawijacza szpulki 
dolnej, szpulka mo�e zosta� nawini�ta 
nieprawid�owo. Ponadto, nitka mo�e 
zapl�ta� si� wokó� szpulki lub mo�e dojś� 
do wygi�cia lub z�amania ig�y, gdy nitka 
zacznie odwija� si� ze szpulki.

PRZESTROGA

Gdy nici zaczn� nawija� si� z coraz 

mniejsz� pr�dkości�, zatrzymaj maszyn�, 
aby zapobiec jej uszkodzeniu.

PRZESTROGA
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Zak�adanie szpulki dolnej

Za�ó� szpulk� doln� z nawini�t� nici�.

a
Naciśnij raz lub dwa razy przycisk  
(przycisk pozycji ig�y), aby podnieś� ig��, 
a nast�pnie podnieś dźwigni� stopki.

Przycisk pozycji ig�y

b
Wy��cz maszyn� do szycia (ustaw 
prze��cznik w pozycji „ ”).

c
Przesu� zatrzask znajduj�cy si� po prawej 
stronie szpulki dolnej w praw� stron�, a 
nast�pnie zdejmij pokryw� szpulki dolnej.

Pokrywa szpulki
Zatrzask

d
W�ó� szpulk� praw� r�k� tak, aby nitka 
odwija�a si� w lew� stron�, a nast�pnie 
lew� r�k� przeci�gnij nitk� pod klapk�.

Klapka

U�yj szpulki dolnej z prawid�owo 
nawini�t� nici�, w przeciwnym razie mo�e 
dojś� do z�amania ig�y lub 
nieprawid�owego napr��enia nici.

Szpulka dolna zosta�a zaprojektowana 
specjalnie dla tej maszyny. W przypadku 
u�ycia szpulek przeznaczonych dla 
innych modeli, maszyna nie b�dzie 
funkcjonowa� prawid�owo. U�ywaj 
wy��cznie szpulki dolnej do��czonej do 
maszyny lub szpulek dolnych tego 
samego rodzaju (nr cz�ści: SFB(XA5539-
151)).

Ten model
Inny model
11,5 mm (7/16 cala) (rzeczywisty 
rozmiar)

Przed za�o�eniem szpulki lub wymian� 
ig�y sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. 
W przeciwnym razie, je�eli przycisk Start/
stop zostanie przypadkowo naciśni�ty i 
maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do 
obra�e�.

PRZESTROGA

Pami�taj, aby przytrzyma� doln� szpulk� 
palcem i tak j� zamontowa�, aby ni� 
odwija�a si� w odpowiednim kierunku. W 
przeciwnym razie ig�a mo�e si� z�ama� lub 
napr��enie nici mo�e by� nieprawid�owe.

PRZESTROGA
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e
Praw� d�oni� lekko przytrzymaj doln� 
szpulk�, a nast�pnie przeprowadź ni� 
przez szczelin� i poci�gnij j� do siebie, 
aby przyci�� j� za pomoc� przecinaka.

Gniazdo
Przecinak

Ni� zostanie przyci�ta przez 
przecinak.

• Sprawdź, czy ni� zosta�a poprawnie 
prze�o�ona przez spr��yn� p�ask� w 
b�benku. Jeśli nie, zainstaluj ponownie 
doln� szpulk�.

Spr��yna p�aska

Przypomnienie

Kierunek odwijania nici dolnej oznaczony 
jest wokó� pokrywy p�ytki ściegowej. 
Sprawdź, czy ni� zosta�a za�o�ona we 
wskazany sposób.

f
Za�ó� z powrotem pokryw� szpulki dolnej.
Wsu� zaczep w lewym dolnym rogu pokrywy 
szpulki dolnej (A), a nast�pnie dociśnij j� 
lekko z prawej strony (B).

Przypomnienie

Szycie mo�na rozpocz�� bez wyci�gania 
nici dolnej. Je�eli przed rozpocz�ciem 
szycia chcesz wyci�gn�� doln� ni�, 
zako�cz nawlekanie nici, a nast�pnie 
wyci�gnij j� zgodnie z procedur� podan� w 
„Wyci�ganie dolnej nici” (strona 50).
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Nawlekanie górnej nici

W tym rozdziale opisano procedury zak�adania szpulki dla nici górnej oraz nawlekania ig�y.

a
W��cz maszyn�.

b
Podnieś dźwigni� podnoszenia stopki.

Dźwignia podnoszenia stopki

Podczas nawlekania maszyny nale�y dok�adnie przestrzega� instrukcji. Nieprawid�owe 
nawleczenie górnej nici mo�e doprowadzi� do zapl�tania si� nici oraz do wygi�cia b�dź 
z�amania ig�y.
Z nawlekaczem mo�na stosowa� ig�y do maszyn do szycia o wielkości od 75/11 do 100/16.
U�ywaj prawid�owych po��cze� nici i ig�y. Szczegó�owe informacje na temat prawid�owej 
kombinacji ig�y i nici, patrz „Rodzaje igie� i ich zastosowanie” (strona 28).
Za pomoc� nawlekacza nie mo�na nawleka� nici o grubości 130/20 i wi�kszej.
Nawlekacza ig�y nie wolno stosowa� z ig�� skrzyde�kow� lub ig�� podwójn�.
Informacje na temat rozwi�zywania problemów w sytuacji, gdy nie mo�na zastosowa� 
nawlekacza, znajduj� si� w rozdziale „R�czne nawlekanie nici na ig��” (strona 24).

Trzpie� szpulki
Oznaczenie na pokr�tle

PRZESTROGA

Nici nie mo�na nawlec bez podniesienia 

stopki.

PRZESTROGA
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c
Naciśnij raz lub dwa razy przycisk  
(przycisk pozycji ig�y), aby podnieś� ig��.

Przycisk pozycji ig�y
• Jeśli ig�a nie jest prawid�owo podniesiona 

nie mo�na nawlec nici w maszynie do 
szycia. Sprawdź, czy oznaczenie na 
pokr�tle skierowane jest ku górze, zgodnie 
z poni�sz� ilustracj�. Jeśli pokr�t�o nie 
znajduje si� w tej pozycji, naciśnij przycisk 
pozycji ig�y, aby podnieś� ig�� przed 
przejściem do dalszych kroków tej 
procedury.

Oznaczenie na pokr�tle

d
Przesu� trzpie� szpulki, a nast�pnie 
zdejmij nasadk� szpulki.

Trzpie� szpulki
Nasadka szpulki

e
Umieś� szpulk� z górn� nici� na trzpieniu 
szpulki
Nasu� szpulk� na trzpie�, utrzymuj�c j� w 
pozycji poziomej, tak aby ni� odwija�a si� od 
spodu do przodu szpulki.

Jeśli szpulka nie zostanie ustawiona w 

sposób zapewniaj�cy prawid�owe 
odwijanie si� nici, ni� mo�e si� zapl�ta� 
wokó� trzpienia szpulki, co mo�e 
doprowadzi� do p�kni�cia nici lub ig�y.
Jeśli zastosowana nasadka szpulki jest 
mniejsza ni� szpulka, mo�e to 
doprowadzi� do zakleszczenia si� nici, na 
przyk�ad w rowku szpulki, lub do 
p�kni�cia ig�y.

PRZESTROGA
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f
Nasu� nasadk� szpulki na trzpie� szpulki.

Przypomnienie

W przypadku korzystania z mocnych nici 
nawini�tych krzy�owo, za�ó� ma�� 
nasadk� na szpulk� i zostaw niewielki 
odst�p mi�dzy nasadk� a szpulk�.

Nasadka szpulki (ma�a)
Szpulka (nici nawini�te krzy�owo)
Odst�p

W przypadku korzystania z szybko 
odwijaj�cej si� nici, takiej jak 
przezroczysta ni� nylonowa lub ni� 
metaliczna, na�ó� siatk� szpulki na szpulk� 
przed umieszczeniem jej na trzpieniu 
szpulki.
Jeśli siatka na szpulk� jest za d�uga, z�ó� 
j� do rozmiaru szpulki.
Podczas u�ywania siatki, napr��enie 
górnej nici b�dzie nieznacznie wi�ksze. 
Nale�y sprawdzi� napr��enie nitki. 
Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Regulacja 
napr��enia nici” (strona 47).

Siatka na szpulk�
Szpulka 
Nasadka szpulki
Trzpie� szpulki

g
Przytrzymuj�c szpulk� praw� r�k�, 
poci�gnij ni� lew� r�k� i prze�ó� j� przez 
prowadnik nici.

Prowadnik nici

h
Poprowadź ni� pod pokryw� prowadnika 
nici od ty�u do przodu.
Przytrzymaj ni� praw� r�k� w taki sposób, 
aby wyci�gana ni� by�a napi�ta, a 
nast�pnie przeprowadź j� lew� r�k� pod 
pokryw� prowadnika nici.

Pokrywa prowadnika nici

i
Przewlecz ni� przez maszyn�, prowadz�c 
j� zgodnie z torem wskazanym przez 
numer na maszynie.
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j
Przeprowadź ni� przez dźwigni� 
podnoszenia nici od prawej do lewej 
strony.

Dźwignia podnoszenia nici

Przypomnienie

Je�eli ig�a nie zostanie podniesiona, nie 
b�dzie mo�na przewlec jej przez dźwigni� 
podnoszenia nici. Pami�taj, aby przed 
nawleczeniem dźwigni podnoszenia nici 
nacisn�� przycisk pozycji ig�y w celu 
podniesienia ig�y.

k
Prze�ó� ni� przez prowadnik nici igielnicy.
Ni� mo�na �atwo prze�o�y� przez prowadnik 
nici igielnicy, trzymaj�c nitk� lew� r�k� i 
przeci�gaj�c j� przez prowadnik od prawej do 
lewej strony.

Prowadnik nici igielnicy

l
Opuś� dźwigni� podnoszenia stopki.

Dźwignia podnoszenia stopki

m
Podczas opuszczania dźwigni nawlekacza 
ig�y zaczep ni� na prowadniku.

Nawlekacz ig�y
Ni�
Prowadnik

n
Zaczep ni� na zaczepie, zgodnie z 
poni�szym rysunkiem.

Dźwignia nawlekacza ig�y

o
Podnieś dźwigni� nawlekacza ig�y, a 
nast�pnie poci�gnij za koniec nici, która 
zosta�a przeprowadzona przez ucho ig�y.

PRZESTROGA
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p
Podnieś dźwigni� stopki, przeprowadź 
koniec nici przez stopk�, a nast�pnie 
wyci�gnij oko�o 5 cm (2 cale) nici w 
kierunku ty�u maszyny.

5 cm (2 cale)

Nawlekanie górnej nici zosta�o 
zako�czone.

R�czne nawlekanie nici na ig��
Je�eli nie mo�na u�y� nawlekacza, nale�y 
nawlec ig�� w opisany poni�ej sposób.

a
Nawlecz ni� na prowadnik nici igielnicy w 
sposób opisany w krokach od a do k w 
„Nawlekanie górnej nici”, a nast�pnie 
opuś� dźwigni� stopki.

b
Wy��cz maszyn�.

c
R�cznie przeprowadź ni� przez ucho ig�y 
w kierunku od siebie.

d
Podnieś dźwigni� podnoszenia stopki.

Dźwignia podnoszenia stopki

e
Przeprowadź koniec nici przez stopk�, a 
nast�pnie wyci�gnij oko�o 5 cm (2 cale) 
nici w kierunku ty�u maszyny.

5 cm (2 cale)

Sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W 
przeciwnym razie, je�eli przycisk Start/
stop zostanie przypadkowo naciśni�ty i 
maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do 
obra�e�.

PRZESTROGA
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U�ywanie podwójnej ig�y

Za pomoc� podwójnej ig�y mo�na szy� dwie 
równoleg�e linie tego samego ściegu, u�ywaj�c 
dwóch ró�nych nici. Obie górne nitki powinny 
charakteryzowa� si� t� sam� grubości� i jakości�. 
Pami�taj, aby podwójn� ig�� u�ywa� razem z 
dodatkowym trzpieniem szpulki.
Wi�cej informacji o ściegach, które mo�na szy� za 
pomoc� podwójnej ig�y, patrz „Ustawienia ściegów” 
(strona 79).

Podwójna ig�a
Dodatkowy trzpie� szpulki

a
Za�ó� podwójn� ig��.
• Szczegó�owe informacje na temat 

zak�adania ig�y, patrz „Wymiana ig�y” 
(strona 29).

b
Przewlecz górn� ni� przez lew� ig��.
• Szczegó�y, patrz kroki od a do j w 

„Nawlekanie górnej nici” (strona 20).

c
R�cznie nawlecz górn� ni� przez lewe 
oczko.
R�cznie przeprowadź ni� przez oczko ig�y od 
przodu do ty�u.

d
Za�ó� dodatkowy trzpie� szpulki na koniec 
wa�ka nawijacza szpulki.

e
Za�ó� szpulk� z nici� i nawi� górn� ni�.

Przypomnienie

Ustawiaj�c szpulk� z nici�, ustaw j� w taki 
sposób, aby ni� odwija�a si� od przodu 
szpulki.

f
Przewlecz górn� nitk� z prawej strony w 
taki sam sposób, jak zosta�a przewleczona 
górna nitka z lewej strony.

Pokrywa prowadnika nici
• Szczegó�y, patrz kroki od a do j w 

„Nawlekanie górnej nici” (strona 20).

U�ywaj tylko ig�y podwójnej (numer 
katalogowy: X59296-121). U�ycie igie� 
innego rodzaju mo�e spowodowa� 
wygi�cie ig�y lub uszkodzenie maszyny.
Nigdy nie u�ywaj wygi�tych igie�. Wygi�te 
ig�y mog� �atwo ulec z�amaniu, co mo�e 
grozi� odniesieniem obra�e�.
W przypadku ig�y podwójnej nie wolno 
u�ywa� nawlekacza ig�y. Je�eli z 
podwójn� ig�� u�yty zostanie nawlekacz 
ig�y, maszyna do szycia mo�e ulec 
uszkodzeniu.
Wybierz szerokoś� ściegu 5,0 mm (3/16 
cala) lub mniej, gdy� w przeciwnym razie 
mo�e dojś� do z�amania ig�y lub 
uszkodzenia maszyny.
Po ustawieniu szerokości ściegu, powoli 
obró� pokr�t�o w swoim kierunku (w 
kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara) i sprawdź, czy ig�a nie 
dotyka stopki. Je�eli ig�a uderzy o stopk�, 
mo�e si� wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA

Wa�ek nawijacza 
szpulki dolnej
Dodatkowy trzpie� 
szpulki
Szpulka z nici�
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g
R�cznie przewlecz nitk� przez praw� ig��, 
nie przeprowadzaj�c jej przez prowadnik 
nitki przy igielnicy.
R�cznie przeprowadź ni� przez oczko ig�y od 
przodu do ty�u.

h
Zamocuj stopk� zygzakow� „J”.
• Szczegó�owe informacje na temat wymiany 

stopki znajduj� si� w rozdziale „Wymiana 
stopki” (strona 31).

i
W��cz maszyn�.

Ekran LCD zostanie w��czony.

j
Wybierz ścieg.
• Szczegó�owe informacje na temat 

wybierania ściegu, patrz „Wybór ściegu” 
(strona 40).

• Wi�cej informacji o ściegach, które mo�na 
szy� za pomoc� podwójnej ig�y, patrz 
„Ustawienia ściegów” (strona 79).

k
Rozpocznij szycie.
• Szczegó�owe informacje na temat 

rozpocz�cia szycia, patrz „Rozpocz�cie 
szycia” (strona 42).

Dwie linie ściegu przebiegaj� 
równolegle do siebie.

Uwaga

W przypadku szycia podwójn� ig��, w 
zale�ności od rodzaju u�ywanej nici i 
tkaniny, ściegi mog� na siebie nachodzi�. 
Nale�y wówczas zwi�kszy� d�ugoś� 
ściegu. Szczegó�owe informacje na temat 
ustawiania d�ugości ściegu znajduj� si� w 
rozdziale „Ustawianie d�ugości i szerokości 
ściegu” (strona 40).

W przypadku u�ywania podwójnej ig�y 
upewnij si�, �e zamocowano stopk� 
zygzakow� „J”, gdy� w przeciwnym razie 
ig�a mo�e z�ama� si� lub maszyna mo�e 
si� zepsu�.

PRZESTROGA

W przypadku zmiany kierunku szycia, 

naciśnij przycisk  (przycisk pozycji 

ig�y), aby podnieś� ig�� z tkaniny, a 
nast�pnie podnieś dźwigni� stopki i obró� 
tkanin�. W przeciwnym razie mo�e dojś� 
do z�amania ig�y lub uszkodzenia 
maszyny.
Nie próbuj obraca� tkaniny, gdy podwójna 
ig�a le�y na tkaninie; mo�e to by� 
przyczyn� z�amania ig�y lub zepsucia 
maszyny.

PRZESTROGA
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Wymiana ig�y

W tym rozdziale zawarte s� informacje dotycz�ce igie� do maszyny do szycia.

Środki ostro�ności przy obchodzeniu si� z ig��

Nale�y przestrzega� nast�puj�cych środków ostro�ności dotycz�cych obchodzenia si� z ig��. 
Niezastosowanie si� do tych zalece� jest wyj�tkowo niebezpieczne, gdy� ig�a mo�e przyk�adowo p�kn��, a 
jej od�amki mog� ulec rozrzuceniu. Pami�taj, aby zapozna� si� i post�powa� zgodnie z poni�szymi 
instrukcjami.

U�ywaj wy��cznie igie� przeznaczonych do domowych maszyn do szycia. U�ycie igie� innego 
rodzaju mo�e spowodowa� wygi�cie ig�y lub uszkodzenie maszyny.
Nigdy nie u�ywaj wygi�tych igie�. Wygi�te ig�y mog� �atwo ulec z�amaniu, co mo�e grozi� 
odniesieniem obra�e�.

PRZESTROGA
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Rodzaje igie� i ich zastosowanie

Ig�a do maszyny do szycia, której nale�y u�y�, zale�y od tkaniny i grubości nici. W poni�szej tabeli 
przedstawiono nici i ig�y odpowiednie do tkaniny, która ma by� szyta.

Przypomnienie

Im ni�szy numer nici, tym ni� jest grubsza, 
a im wy�szy numer ig�y, tym ig�a jest 
grubsza.
Szyj�c tkaniny elastyczne lub tkaniny, w 
których ściegi mog� �atwo przeskakiwa�, 
u�ywaj ig�y z zako�czeniem kulkowym.
Gdy u�ywasz przezroczystych nici 
nylonowych, niezale�nie od zszywanej 
tkaniny u�ywaj ig�y od 90/14 do 100/16.

Rodzaj tkaniny/zastosowanie
Ni�

Rozmiar ig�y
Rodzaj Masa

Tkaniny 
średniej 

elastyczne

Sukno Ni� bawe�niana
60–80

75/11–90/14
Tafta Ni� syntetyczna

Flanela, 
Gabardyna

Ni� jedwabna 50

Tkaniny 
cienkie

P�ótno lniane Ni� bawe�niana
60–80

65/9–75/11Żor�eta Ni� syntetyczna

Challis, satyna Ni� jedwabna 50

Tkaniny 
grube

Jeans Ni� bawe�niana 30–50

90/14–100/16Sztruks Ni� syntetyczna
50–60

Tweed Ni� jedwabna

Tkaniny 
elastyczne

Jersey

Ni� do dzianin 50–60

Ig�a z 
zako�czeniem 

kulkowym (kolor 
z�oty) 75/11–

90/14
Trykot

Tkaniny strz�pi�ce si�

Ni� bawe�niana
50–80

65/9–90/14Ni� syntetyczna

Ni� jedwabna 50

Do zszywania
Ni� syntetyczna

50–60 90/14–100/16
Ni� jedwabna

Odpowiednie kombinacje tkanin, nici i ig�y 
pokazano w tabeli powy�ej. Zastosowanie 
z�ej kombinacji tkaniny, nici i ig�y, 
zw�aszcza przy szyciu ci��kich tkanin (np. 
jeansu) za pomoc� ma�ej ig�y (np. 65/9-
75/11) mo�e spowodowa� skrzywienie lub 
z�amanie ig�y. Równie� ścieg mo�e by� 
niepoprawny, tkanina mo�e si� 
marszczy�, a ścieg przeskakiwa�.

PRZESTROGA
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Kontrola ig�y

Szycie z wygi�t� ig�� jest wyj�tkowo 
niebezpieczne, gdy� mo�e ona ulec z�amaniu w 
trakcie pracy maszyny.
Przed za�o�eniem ig�y po�ó� j� p�ask� stron� na 
równej powierzchni i sprawdź, czy odleg�oś� 
mi�dzy ig�� a powierzchni� jest równa na ca�ej 
d�ugości ig�y.

P�aska strona
Oznaczenie rodzaju ig�y

P�aska powierzchnia

Je�eli odleg�oś� mi�dzy ig�� a p�ask� 
powierzchni� nie jest równa, oznacza to, �e ig�a 
jest krzywa. Nie u�ywaj wygi�tej ig�y.

P�aska powierzchnia

Wymiana ig�y

Wymie� ig�� zgodnie z poni�szym opisem. W tym 
celu u�yj wkr�taka i prostej ig�y, zgodnie z opisem 
w „Kontrola ig�y”.

a
Naciśnij raz lub dwa razy przycisk  
(przycisk pozycji ig�y), aby podnieś� ig��.

Przycisk pozycji ig�y

b
Wy��cz maszyn�.

c
Opuś� dźwigni� podnoszenia stopki.

Dźwignia podnoszenia stopki

Przed wymian� ig�y sprawdź, czy maszyna 
jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli 
przycisk (przycisk Start/stop) zostanie 
przypadkowo naciśni�ty i maszyna 
zacznie szy�, mo�e dojś� do obra�e�.

Przed wymian� ig�y pod�ó� tkanin� lub 
papier pod stopk�, aby przykry� otwór 
p�ytki ściegowej i zapobiec wpadni�ciu 
ig�y w otwór.

PRZESTROGA
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d
Poluzuj śrub� mocuj�c� ig�y i zdejmij ig��.
Przytrzymaj ig�� w lewej d�oni, a nast�pnie 
wykonaj obrót wkr�takiem przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara za pomoc� prawej 
d�oni.

Śruba mocuj�ca ig�y
Wkr�tak

• Podczas poluzowania lub dokr�cania śruby 
mocuj�cej ig�y nie u�ywa� nadmiernej si�y, 
poniewa� mo�e to spowodowa� 
uszkodzenie maszyny.

e
Wsu� ig�� do momentu napotkania punktu 
oporu ig�y, p�ask� stron� ig�y kieruj�c ku 
tylnej cz�ści maszyny.

Punkt oporu ig�y

f
Przytrzymuj�c ig�� w lewej d�oni, dokr�� 
śrub� mocuj�c� ig�y.
Wykonaj obrót wkr�takiem zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

W ten sam sposób zak�adaj podwójn� ig��.

Sprawdź, czy w�o�ona ig�a dotyka punktu 
oporu ig�y oraz czy śruba mocuj�ca ig�y 
jest mocno dokr�cona. W przeciwnym 
razie mo�e dojś� do uszkodzenia lub 
z�amania ig�y.

PRZESTROGA



31

Wymiana stopki

Środki ostro�ności dotycz�ce stopki

Nale�y przestrzega� nast�puj�cych środków ostro�ności dotycz�cych stopki.

Wymiana stopki

Stopk� nale�y wymienia� wed�ug poni�szego 
opisu.

a
Naciśnij raz lub dwa razy przycisk  
(przycisk pozycji ig�y), aby podnieś� ig��.

Przycisk pozycji ig�y

b
Wy��cz maszyn�.

c
Podnieś dźwigni� podnoszenia stopki.

Dźwignia podnoszenia stopki

d
Naciśnij czarny przycisk z ty�u uchwytu 
stopki, aby zdj�� stopk�.

Czarny przycisk
Uchwyt stopki

U�ywaj zawsze prawid�owej stopki do ka�dego ściegu; w przeciwnym razie ig�a mo�e uderza� w 

stopk�, powoduj�c wygi�cie lub z�amanie ig�y.
U�ywaj tylko stopek wyprodukowanych dla tego modelu maszyny do szycia. Stosowanie innych 
stopek mo�e uszkodzi� maszyn� lub prowadzi� do obra�e�.

PRZESTROGA

Przed wymian� stopki sprawdź, czy 
maszyna jest wy��czona. W przeciwnym 
razie, je�eli przycisk Start/stop zostanie 
przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie 
szy�, mo�e dojś� do obra�e�.
Upewnij si�, �e stopka jest zamontowana w 
prawid�owym kierunku, w przeciwnym 
razie ig�a mo�e uderzy� w stopk�, co 
spowoduje jej p�kni�cie i obra�enia cia�a.

PRZESTROGA
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e
Umieś� stopk�, która ma by� 
zamontowana, poni�ej uchwytu, tak by 
trzpie� stopki wchodzi� w rowek w 
uchwycie.
Ustaw stopk� tak, aby mo�na by�o odczyta� 
liter� oznaczaj�c� typ stopki (J, A, itp.).

Uchwyt stopki
Rowek
Trzpie�

Przypomnienie

Kod stopki, która mo�e by� zastosowana 
w przypadku poszczególnych ściegów, 
wyświetlany jest w oknie wzorów. 
Szczegó�owe informacje na temat 
wybierania ściegu, patrz „Wybór ściegu” 
(strona 40).

f
Powoli opuś� dźwigni� stopki, aby stopka 
zaskoczy�a w szczelin� uchwytu.

Stopka zosta�a za�o�ona.

g
Podnieś stopk�, aby sprawdzi�, czy 
stopka jest za�o�ona prawid�owo.

Zdejmowanie uchwytu 
stopki

Uchwyt stopki nale�y zdj�� podczas czyszczenia 
maszyny do szycia lub podczas monta�u 
opcjonalnej stopki górnego transportera.

a
Zdejmij stopk�.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

b
Poluzuj śrub� mocuj�c� uchwyt stopki, a 
nast�pnie zdejmij uchwyt.
Wykonaj obrót wkr�takiem przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara.

Wkr�tak
Uchwyt stopki
Śruba

Dźwignia 
podnoszenia stopki
Uchwyt stopki
Rowek
Trzpie�
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Zak�adanie uchwytu stopki

a
Ustaw uchwyt stopki zgodnie z igielnic�.

Igielnica
Uchwyt stopki

b
Przytrzymaj uchwyt stopki praw� d�oni� i 
dokr�� śrub�.
Trzymaj�c wkr�tak w lewej d�oni wykonaj 
obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga

Nieprawid�owe zamocowanie uchwytu 
stopki mo�e sta� si� przyczyn� 
niew�aściwego napr��enia nici.

U�ywanie opcjonalnej stopki 
górnego transportera

W przypadku u�ycia stopki górnego transportera, 
obie cz�ści tkaniny s� przesuwane równo przez 
zaczepy transportera i z�bki stopki. Stopka jest 
przydatna podczas szycia tkanin trudnych do 
przesuwania, np. z tworzyw sztucznych i skóry, 
oraz gdy tkanina ślizga si�, np. aksamit lub 
podczas pikowania.
Do monta�u stopki górnego transportera nale�y 
u�y� wkr�taka.

Mocowanie stopki górnego transportera

a
Zdejmij uchwytu stopki.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Zdejmowanie 
uchwytu stopki” (strona 32).

b
Zahacz widelec z��cza stopki o śrub� 
mocuj�c� ig�y.

Zaczep ��cz�cy
Śruba mocuj�ca ig�y

Upewnij si�, �e śruba mocuj�ca uchwyt 
stopki zosta�a dobrze dokr�cona. W 
przeciwnym razie uchwyt stopki mo�e 
spaś� a ig�a mo�e w niego uderzy�, co 
spowoduje jej wygi�cie lub z�amanie.

PRZESTROGA
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c
Opuś� dźwigni� stopki, w�ó� śrub� 
mocuj�c� uchwyt stopki, a nast�pnie 
dokr�� śrub� za pomoc� wkr�taka.

Śruba uchwytu stopki

Uwaga

W przypadku szycia z wykorzystaniem 
stopki górnego transportera, nale�y 
u�ywa� pr�dkości mi�dzy nisk� a średni�.

Zdejmowanie stopki górnego 
transportera

a
Naciśnij raz lub dwa razy przycisk  
(przycisk pozycji ig�y), aby podnieś� ig��.

Przycisk pozycji ig�y

Ig�a zosta�a podniesiona.

b
Wy��cz maszyn�.

c
Podnieś dźwigni� podnoszenia stopki.

Dźwignia podnoszenia stopki

Stopka zosta�a podniesiona.

d
Za pomoc� wkr�taka poluzuj śrub� 
uchwytu stopki, a nast�pnie zdejmij 
stopk� górnego transportera.

Śruba uchwytu stopki

e
Za�ó� uchwyt stopki.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Zdejmowanie 
uchwytu stopki” (strona 32).

Przypomnienie

U�ywaj�c stopki górnego transportera, 
mo�na szy� tylko ściegiem prostym (ze 
wzmocnieniem) lub zygzakowym. 
Szczegó�owe informacje na temat ściegów 
znajduj� si� w rozdziale „Ustawienia 
ściegów” (strona 79).
Opcjonaln� stopk� górnego transportera 
mo�na otrzyma� u sprzedawcy produktów 
firmy Brother.

Upewnij si�, �e śruba jest wystarczaj�co 
mocno dokr�cona, gdy� w przeciwnym 
razie ig�a mo�e dotyka� stopki, powoduj�c 
wygi�cie lub z�amanie ig�y.
Przed rozpocz�ciem szycia, powoli obró� 
pokr�t�o w swoim kierunku (w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) 
i sprawdź, czy ig�a nie dotyka stopki. 
Je�eli ig�a uderzy o stopk�, mo�e si� 
wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA
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Pomocne funkcje

Poni�ej opisano szereg funkcji zwi�kszaj�cych 
wydajnoś� szycia.

Zmiana pozycji zatrzymania 
ig�y

Standardowo maszyna ustawiona jest w taki sposób, 
aby po zako�czeniu szycia ig�a pozostawa�a w 
tkaninie. Ustawienie to mo�na jednak zmieni� w taki 
sposób, aby po zatrzymaniu szycia ig�a zosta�a 
podniesiona.

a
Wy��cz maszyn�.

b
Przytrzymuj�c naciśni�ty przycisk  

(automatyczne szycie wstecz/

wzmacnianie) w��cz maszyn� do szycia.

Po us�yszeniu dwóch sygna�ów dźwi�kowych 

zwolnij przycisk automatycznego szycia 

wstecz/wzmacniania.

Przycisk automatycznego szycia wstecz/
wzmacniania

Pozycja ko�cowa ig�y zostanie 
zmieniona na pozycj� podniesion�.

Przypomnienie

Aby zmieni� pozycj� ko�cow� ig�y na 
pozycj� opuszczon�, wykonaj t� sam� 
operacj�.

Jeśli ig�a zatrzymuje si� w pozycji 
podniesionej

Po zako�czeniu szycia ig�a zatrzymuje si� w 
pozycji podniesionej.

Przypomnienie

Po zako�czeniu szycia mo�na wyj�� 
tkanin� z maszyny.

Jeśli ig�a zatrzymuje si� w pozycji 
opuszczonej

Po zako�czeniu szycia ig�a zatrzymuje si� w 
pozycji opuszczonej.

Przypomnienie

Pozycja ta umo�liwia zmian� kierunku 
szycia („Zmiana kierunku szycia” 
(strona 48)) lub zatrzymanie szycia.
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W przypadku szycia elementów cylindrycznych lub du�ych kawa�ków tkaniny nale�y wyj�� pojemnik na 
akcesoria.

 

Wyj�cie pojemnika na akcesoria sprawia, �e szycie 
elementów cylindrycznych, np. mankietów lub 
nogawek, jest prostsze.

a
Wysu� w lewo pojemnik na akcesoria.

Wyj�cie pojemnika na akcesoria 
umo�liwia szycie z wolnym ramieniem.

b
Nasu� tkanin� do szycia na rami�, a 
nast�pnie szyj, zaczynaj�c od góry.

c
Gdy zako�czysz szycie na wolnym 
ramieniu, zamocuj z powrotem pojemnik 
na akcesoria na swoim miejscu.

Opcjonalny szeroki stolik u�atwia szycie du�ych 
kawa�ków tkaniny.

a
Otwórz nó�ki pod spodem szerokiego 
stolika.
Wysu� cztery nó�ki, a� wskocz� na miejsce.

b
Wysu� w lewo pojemnik na akcesoria.
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c
Zamontuj szeroki stolik.
Utrzymuj�c stolik poziomo, wsu� go na 
miejsce. Prawa dolny róg szerokiego stolika 
wystaje poza przedni� cz�ś� �o�a maszyny.

Prawy dolny róg
Ło�e maszyny

Uwaga

Opcjonalny szeroki stolik mo�na otrzyma� 
u sprzedawcy produktów firmy Brother.

d
Obracaj�c śrubk� w dolnej cz�ści nó�ek, 
ustaw ich wysokoś� tak, aby stolik 
znajdowa� si� na wysokości �o�a maszyny.

e
Po zako�czeniu korzystania z szerokiego 
stolika zdejmij go.
Podnosz�c lekko szeroki stolik poci�gnij go w 
lew� stron�.

f
W�ó� pojemnik na akcesoria z powrotem 
na swoje miejsce.

Nie przenoś maszyny, gdy zamocowany 
jest szeroki stolik, gdy� mo�e to 
spowodowa� uszkodzenie maszyny lub 
obra�enia.

PRZESTROGA
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PODSTAWY SZYCIA

Rozpocz�cie szycia

Poni�ej opisano podstawowe czynności zwi�zane z szyciem.
Przed rozpocz�ciem korzystania z maszyny do szycia nale�y zapozna� si� z poni�szymi środkami 
ostro�ności.

Szycie

Opis podstawowej procedury szycia przedstawiony jest poni�ej.

Podczas dzia�ania maszyny nale�y zwraca� szczególn� uwag� na po�o�enie ig�y. Ponadto 
nale�y trzyma� r�ce z dala od wszelkich ruchomych cz�ści maszyny, np. ig�y, ko�a nap�dowego 
i dźwigni podnoszenia nici, gdy� w przeciwnym razie mo�e to prowadzi� do obra�e�.
Podczas szycia nie nale�y zbyt mocno ci�gn�� lub popycha� tkaniny, gdy� grozi to obra�eniami 
u�ytkownika lub z�amaniem ig�y.
Nigdy nie u�ywaj wygi�tych igie�. Wygi�te ig�y mog� �atwo ulec z�amaniu, co mo�e grozi� 
odniesieniem obra�e�.
U�ywaj zawsze prawid�owej stopki do ka�dego ściegu; w przeciwnym razie ig�a mo�e uderza� w 
stopk�, powoduj�c wygi�cie lub z�amanie ig�y.
Nale�y uwa�a�, aby ig�a nie uderzy�a w szpilki fastrygi lub inne twarde przedmioty podczas 
szycia, gdy� mo�e si� ona z�ama� i wywo�a� obra�enia.
Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli 
przycisk Start/stop zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do 
obra�e�.

PRZESTROGA

1 W��cz maszyn�.
W��cz maszyn�.
Szczegó�owe informacje na ten temat znajduj� si� w rozdziale 
„W��czanie maszyny” (strona 14).

�

2 Wybierz ścieg.
Wybierz ścieg odpowiedni dla danej tkaniny.
Szczegó�owe informacje na ten temat znajduj� si� w rozdziale „Wybór 
ściegu” (strona 40).

�

3 Za�ó� stopk�.
Zamocuj stopk� odpowiedni� do rodzaju wyszywanego ściegu.
Szczegó�owe informacje na ten temat znajduj� si� w rozdziale „Wymiana 
stopki” (strona 31).

�

4
Rozpocznij 
szycie.

Ustaw tkanin� w odpowiedniej pozycji i rozpocznij szycie. Po zako�czeniu 
szycia obetnij nici.
Szczegó�owe informacje na ten temat znajduj� si� w rozdziale „Uk�adanie 
materia�u” (strona 41), „Rozpocz�cie szycia” (strona 42), oraz „Obcinanie nici” 
(strona 46).
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Wybór ściegu

Wybierz odpowiedni ścieg za pomoc� pokr�t�a 
wyboru wzoru.

a
W��cz maszyn�.

b
Obró� pokr�t�o wyboru wzoru, aby wybra� 
ścieg, który ma by� naszyty. Obró� 
pokr�t�o w praw� stron�, aby wybra� 
wy�szy numer, a w lew�, aby wybra� 
ni�szy.

Okno wyświetlacza wzorów
Pokr�t�o wyboru wzoru

Ścieg pojawia si� w oknie 
wyświetlacza wzorów.

c
Zamontuj stopk� widoczn� oknie 
wyświetlacza wzorów.

Typ stopki
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

Przypomnienie

Stopka, która ma by� u�yta podczas 
szycia, oznaczona jest liter� (J, A, itp.) 
widoczn� w oknie wyświetlacza wzorów.

d
W razie potrzeby ustaw szerokoś� i 
d�ugoś� ściegu.
• Wi�cej szczegó�ów na temat ustawiania 

znajduje si� w sekcji „Ustawianie d�ugości i 
szerokości ściegu”

Ustawianie d�ugości i 
szerokości ściegu

Przyk�ad: Aby wybra� ścieg 

a
Obracaj pokr�t�o wyboru ściegu, a� w 
oknie wyświetlacza wzorów pojawi si� 
liczba „4”.

b
Naciśnij stron� oznaczon� „+” lub „–” 
przycisku  (d�ugoś� ściegu), aby 
ustawi� d�ugoś� ściegu.

Przyciski d�ugości ściegu
D�ugoś� ściegu
Krótki
D�ugi
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c
Naciśnij stron� oznaczon� „+” lub „–” 
przycisku  (szerokoś� ściegu), aby 
ustawi� szerokoś� ściegu.

Przyciski szerokości ściegu
Szerokoś� ściegu
W�ski
Szeroki

Przypomnienie

Jeśli domyślne ustawienie d�ugości lub 
szerokości ściegu zostanie zmienione, 
oznaczenie  wokó�  lub  przestanie 
by� wyświetlane na ekranie LCD. Jeśli 
d�ugoś� lub szerokoś� ściegu zostanie 
przywrócona do ustawienia domyślnego, 
oznaczenie  zostanie ponownie 
wyświetlone wokó�  lub  na ekranie 
LCD.
Jeśli nie mo�na ustawi� szerokości 

wybranego ściegu, na ekranie LCD po 

prawej stronie  wyświetlone zostanie 

oznaczenie „--”. 

Uk�adanie materia�u

Upewnij si�, �e kawa�ki tkaniny s� zszywane we 
w�aściwej kolejności, a prawa i lewa strona tkaniny 
s� równo u�o�one.

a
W��cz maszyn�.

Automatycznie wybrany jest ścieg prosty 
(lewa pozycja ig�y).

b
Naciśnij raz lub dwa razy przycisk  
(przycisk pozycji ig�y), aby podnieś� ig��.

Przycisk pozycji ig�y

c
Umieś� tkanin� pod stopk�.
• Je�eli naddatek szwu znajduje si� po 

prawej stronie, szycie prostej linii jest 
�atwiejsze, a nadmierna iloś� tkaniny nie 
przeszkadza.Po ustawieniu szerokości ściegu, powoli 

obró� pokr�t�o w swoim kierunku i 
sprawdź, czy ig�a nie dotyka stopki. Je�eli 
ig�a uderzy o stopk�, mo�e si� wygi�� lub 
z�ama�.
Je�eli ściegi nachodz� na siebie, zwi�ksz 
d�ugoś� ściegu. Kontynuacja szycia w 
przypadku, gdy ściegi nachodz� na siebie, 
mo�e prowadzi� do wygi�cia lub z�amania 
ig�y.

PRZESTROGA
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d
Przytrzymuj�c koniec nitki i tkaniny lew� 
r�k�, praw� r�k� przekr�� pokr�t�o do 
siebie (przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara), aby opuści� ig�� do punktu 
rozpocz�cia ściegu.

e
Opuś� dźwigni� podnoszenia stopki.

Dźwignia podnoszenia stopki

Tkanina znajduje si� w po�o�eniu 
gotowym do szycia.

 

Rozpocz�cie szycia

Gdy wszystko jest gotowe do rozpocz�cia szycia, 
mo�na uruchomi� maszyn�. Pr�dkoś� szycia 
mo�na regulowa� za pomoc� regulatora pr�dkości 
szycia lub za pomoc� rozrusznika no�nego.

Uwaga

Wa�ne:
Gdy pod��czony jest rozrusznik no�ny, do 
rozpocz�cia szycia nie mo�na u�ywa� 
przycisku (przycisk Start/stop).

U�ywanie przycisków obs�ugowych
Szycie mo�na rozpoczyna� i zatrzymywa�, 
naciskaj�c przycisk (przycisk Start/stop).

a
Przesuni�cie regulatora pr�dkości szycia 
w lewo lub w prawo umo�liwia wybór 
��danej pr�dkoś� szycia.
Przesu� regulator pr�dkości szycia w lewo, 
aby zmniejszy� pr�dkoś� szycia lub przesu� 
go w prawo, aby zwi�kszy� pr�dkoś�.

Regulator pr�dkości szycia
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b
Naciśnij jeden raz przycisk  (przycisk 
Start/stop).

Przycisk Start/stop
Maszyna rozpoczyna szycie.

• Je�eli  (przycisk Start/stop) zostanie 
przytrzymany bezpośrednio po rozpocz�ciu 
szycia, maszyna b�dzie szy� powoli.

c
Po zako�czeniu szwu, naciśnij jeden raz 
przycisk  (przycisk Start/stop).

Maszyna przerwie szycie z 
opuszczon� ig�� (w tkaninie).

d
Po zako�czeniu szycia podnieś ig�� i 
poobcinaj nici.

Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Obcinanie 
nici” (strona 46).

U�ywanie rozrusznika no�nego
Szycie mo�na rozpoczyna� i zatrzymywa� za 
pomoc� rozrusznika no�nego.

a
Wy��cz maszyn�.
Podczas pod��czania rozrusznika no�nego 
wy��cz maszyn�, aby zapobiec jej 
przypadkowemu uruchomieniu.

b
W�ó� wtyczk� rozrusznika no�nego do 
gniazda z boku maszyny.

Gniazdo rozrusznika no�nego

c
W��cz maszyn�.

d
Przesuni�cie regulatora pr�dkości szycia 
w lewo lub w prawo umo�liwia wybór 
��danej pr�dkoś� szycia.
Przesu� regulator pr�dkości szycia w lewo, 
aby zmniejszy� pr�dkoś� szycia lub przesu� 
go w prawo, aby zwi�kszy� pr�dkoś�.

Regulator pr�dkości szycia
• Pr�dkoś� ustawiona za pomoc� regulatora 

pr�dkości szycia to maksymalna pr�dkoś� 
szycia rozrusznika no�nego.
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e
Gdy mo�liwe b�dzie rozpocz�cie szycia, 
powoli naciśnij rozrusznik no�ny.
Dociskanie rozrusznika no�nego zwi�ksza 
pr�dkoś� szycia; zwalnianie nacisku na 
rozrusznik – zmniejsza pr�dkoś� szycia.

Wolniej
Szybciej

• Powoli naciśnij rozrusznik no�ny. Mocne 
naciśni�cie powoduje rozpocz�cie szycia 
ze zbyt du�� pr�dkości�.
Maszyna rozpoczyna szycie.

f
Po osi�gni�ciu ko�ca ściegu nale�y 
ca�kowicie zwolni� rozrusznik no�ny.

Maszyna przerwie szycie z 
opuszczon� ig�� (w tkaninie).

g
Po zako�czeniu szycia podnieś ig�� i 
poobcinaj nici.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Obcinanie nici” 
(strona 46).

Przypomnienie

Gdy pod��czony jest rozrusznik no�ny, do 
rozpocz�cia szycia nie mo�na u�ywa� 
przycisku (przycisk Start/stop).
Po zatrzymaniu szycia ig�a pozostaje 
opuszczona (w tkaninie). Maszyn� mo�na 
ustawi� w taki sposób, aby po zatrzymaniu 
szycia ig�a pozostawa�a w górze. 
Szczegó�y dotycz�ce ustawiania maszyny 
w taki sposób, aby ig�a pozostawa�a w 
górze po zatrzymaniu szycia mo�na 
znaleź� w rozdziale „Zmiana pozycji 
zatrzymania ig�y” (strona 35).

Zabezpieczenie ściegu

Szyj�c ściegiem prostym, na przyk�ad na ko�cu 
otworu lub w miejscach, gdzie ściegi si� nie 
nak�adaj�, u�ywaj ściegu wstecznego lub ściegu 
wzmocnionego, aby zabezpieczy� koniec nitki.

a
Na pocz�tku szycia opuś� ig�� na tkanin�, 
a nast�pnie opuś� dźwigni� stopki.

b
Naciśnij przycisk  (przycisk Start/stop) 
lub naciśnij rozrusznik no�ny.
W tym momencie, po przytrzymaniu 

przycisku  (przycisk Start/stop), maszyna 

b�dzie szy� powoli.

Przycisk Start/stop
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Rozpocz�cie 
szycia” (strona 42).

Maszyna rozpoczyna szycie.

Nie pozwalaj, aby w rozruszniku no�nym 
zbiera�y si� nici lub kurz, gdy� mo�e to 
doprowadzi� do po�aru lub pora�enia 
pr�dem.
Na rozruszniku nie wolno k�aś� �adnych 
przedmiotów, gdy� mo�e to doprowadzi� 
do uszkodzenia maszyny lub obra�e�.
Je�eli maszyna nie jest u�ywana przez 
d�u�szy okres czasu, nale�y od��czy� 
rozrusznik no�ny, gdy� w przeciwnym 
razie mo�e dojś� do po�aru lub pora�enia 
pr�dem.

PRZESTROGA
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c
Po wykonaniu 3 – 5 ściegów, naciśnij 
przycisk  (przycisk szycia wstecz/
wzmacniania).

Przytrzymaj przycisk  (przycisk szycia 
wstecz/wzmacniania), a� dojdziesz do 
pocz�tku ściegu.

Przycisk szycia wstecz/wzmacniania

Podczas przytrzymywania przycisku  
(przycisk szycia wstecz/wzmacniania), szyty 
jest ścieg wsteczny.

d
Po powrocie do pocz�tku szwu, zwolnij 
przycisk  (przycisk szycia wstecz/
wzmacniania).

Maszyna zatrzyma szycie.

e
Naciśnij przycisk  (przycisk Start/stop) 
lub naciśnij rozrusznik no�ny.

Maszyna rozpocznie szycie w 
normalnym kierunku szycia.

f
Po zako�czeniu szwu, naciśnij jeden raz 
przycisk  (przycisk szycia wstecz/
wzmacniania).

Przytrzymaj przycisk  (przycisk szycia 
wstecz/wzmacniania), a� zostanie wykonane 
3 do 5 ściegów wstecznych.

Podczas przytrzymywania przycisku 
 (przycisk szycia wstecz/

wzmacniania), szyty jest ścieg 
wsteczny.

g
Po wykonaniu od 3 do 5 ściegów 
wstecznych, zwolnij przycisk  (przycisk 
szycia wstecz/wzmacniania).

Maszyna zatrzyma szycie.

h
Naciśnij przycisk  (przycisk Start/stop) 
lub naciśnij rozrusznik no�ny.
W tym momencie, po przytrzymaniu 

przycisku  (przycisk Start/stop), maszyna 

b�dzie szy� powoli.

Maszyna rozpocznie szycie w 
normalnym kierunku szycia.

i
Po osi�gni�ciu ko�ca szwu maszyna 
przestanie szy�.

Naciśnij  (przycisk Start/stop) lub zwolnij 

rozrusznik no�ny.

Pocz�tek szwu
Koniec szwu

Szycie ściegów wzmocnionych
Szyj�c ściegi inne ni� ścieg prosty lub 
zygzakowy, które s� zabezpieczone szwem 
wstecznym, naciśni�cie przycisku  (przycisk 
szycia wstecz/wzmacniania) powoduje szycie 
ściegiem wzmocnionym, od 3 do 5 szwów jeden 
na drugim.

Ścieg wsteczny
Ścieg wzmocniony

Przypomnienie

Wybór ściegu wstecznego lub 
wzmocnionego zale�y od rodzaju 
wybranego ściegu. Szczegó�owe 
informacje na ten temat znajduj� si� w 
rozdziale „Ustawienia ściegów” 
(strona 79).
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Obcinanie nici

a
Jeśli chcesz zako�czy� szycie, a maszyna 
jest zatrzymana, naciśnij jeden raz 
przycisk  (pozycja ig�y), aby podnieś� 
ig��.

Przycisk pozycji ig�y

Ig�a zosta�a podniesiona.

b
Podnieś dźwigni� podnoszenia stopki.

Dźwignia podnoszenia stopki

c
Poci�gnij tkanin� w lew� stron� maszyny, 
a nast�pnie poprowadź nici przez 
przecinak w celu obci�cia.

Przecinak nici

a
Wybierz ścieg.

b
Naciśnij przycisk  (automatyczne 
szycie wstecz/wzmacnianie).

Przycisk automatycznego szycia wstecz/
wzmacniania

Na ekranie LCD wyświetlony zostanie 
.

• Ten krok nie jest wymagany, je�eli wybrano 
ścieg, np., do szycia dziurek na guziki lub 
przeszywania wzmocnienia, w przypadku 
których automatycznie wybierane s� ściegi 
wzmocnione.

• Ponownie naciśnij przycisk  
(automatyczne szycie wstecz/wzmacnianie), 
aby anulowa� automatyczne szycie wstecz/
wzmacnianie.

c
Umieś� tkanin� pod stopk�, a nast�pnie 
obró� pokr�t�o do siebie w celu 
umieszczenia ig�y w tkaninie.

d
Naciśnij jeden raz przycisk  (przycisk 
Start/stop).

Przycisk Start/stop
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e
Po osi�gni�cia ko�ca szwu, naciśnij jeden 
raz przycisk (przycisk szycia wstecz/
wzmacniania).

Przycisk szycia wstecz/wzmacniania

Po wykonaniu szwu wstecznego/
wzmocnienia, maszyna zatrzymuje si�.

Przypomnienie

Ściegi wsteczne/wzmocnione NIE BĘDĄ 
szyte, dopóki nie zostanie naciśni�ty 
przycisk (przycisk szycia wstecz/
wzmacniania). W razie potrzeby mo�na 
nacisn�� przycisk  Start/stop i 
zatrzyma� szycie, np. aby obróci� rogi.

Regulacja napr��enia nici

Uwaga

Przypomnienie

Przed przyst�pieniem do szycia zalecamy 
przeprowadzenie próby na kawa�ku tkaniny.

W�aściwe napr��enie nici

Ni� górna jest zbyt mocno napr��ona

Uwaga

Je�eli ni� dolna zosta�a nieprawid�owo 
nawini�ta, górna ni� mo�e by� zbyt mocno 
napr��ona. W taki przypadku, patrz 
„Zak�adanie szpulki dolnej” (strona 18) i 
nawi� ponownie doln� ni�.

Obró� pokr�t�o napr��enia nici w lewo, aby 
poluzowa� ni� górn�.

Górna ni� jest zbyt luźna
Je�eli z lewej strony tkaniny wida� ni� górn�, 
oznacza to, �e jest ona zbyt luźna.

Uwaga

Je�eli ni� górna zosta�a nieprawid�owo 
nawini�ta, dolna ni� mo�e by� zbyt luźna. W 
taki przypadku, patrz „Nawlekanie górnej 
nici” (strona 20) i nawi� ponownie górn� ni�.

Obró� pokr�t�o napr��enia nici w prawo, 
aby napr��y� ni� górn�.

Lewa strona tkaniny
Prawa strona tkaniny
Ni� górna
Ni� dolna

Lewa strona tkaniny
Prawa strona tkaniny
Ni� górna
Ni� dolna
Ni� dolna jest 
widoczna z prawej 
strony tkaniny.

Lewa strona tkaniny
Prawa strona tkaniny
Ni� górna
Ni� dolna
Ni� górna jest 
widoczna z lewej 
strony tkaniny.
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Przydatne wskazówki

Poni�ej opisane s� ró�ne metody uzyskania lepszych wyników szycia. S� one szczególnie przydatne 
podczas szycia.

Szycie próbne

Po wybraniu ściegu, maszyna automatycznie 
ustawia jego szerokoś� i d�ugoś�.
Zaleca si� jednak wykonanie szycia na próbnym 
kawa�ku tkaniny, gdy� w zale�ności od tkaniny i 
wybranego ściegu, osi�gni�cie ��danych 
rezultatów mo�e by� niemo�liwe.
Do szycia próbnego nale�y u�y� kawa�ka takiej 
samej tkaniny i nici, jak te, które maj� zosta� u�yte, 
oraz sprawdzi� napr��enie nici, d�ugoś� i 
szerokoś� ściegu.
Poniewa� rezultaty ró�ni� si� w zale�ności od 
rodzaju ściegu i ilości warstw tkaniny, próbne 
szycie nale�y wykona� w takich samych 
warunkach, jak podczas szycia w�aściwego.

Zmiana kierunku szycia

a
Kiedy ścieg osi�gnie naro�e tkaniny, 
zatrzymaj maszyn�.
Pozostaw ig�� opuszczon� (w materiale). 
Jeśli po zako�czeniu szycia ig�a pozosta�a 
podniesiona, naciśnij przycisk  (pozycja 
ig�y).

b
Podnieś dźwigni� stopki, a nast�pnie 
obró� tkanin�.
Podczas obracania tkaniny ig�� mo�na 
potraktowa� jak oś obrotu.

c
Opuś� dźwigni� stopki i kontynuuj szycie.

Dźwignia podnoszenia stopki

Szycie krzywych

Zatrzymaj szycie, a nast�pnie delikatnie zmie� 
kierunek szycia wzd�u� krzywej.

Podczas szycia krzywych z wykorzystaniem ściegu 
zygzakowego, wybierz krótsz� d�ugoś� ściegu, aby 
uzyska� �adniejszy wygl�d.

Szycie grubych materia�ów

Gdy nie mo�na pod�o�y� tkaniny pod 
stopk�
Podnieś stopk� jeszcze wy�ej, aby ustawi� j� w 
najwy�szej pozycji. (W tym momencie dźwignia 
stopki nie jest zabezpieczona.)

Gruboś� tkaniny ró�ni si� w zale�ności od 
jej typu. Jeśli do przesuwania tkaniny 
u�yta zostanie zbyt du�a si�a, ig�a mo�e 
si� wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA
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Je�eli tkanina nie przesuwa si� na 
pocz�tku szycia grubych szwów
Stopka ściegu zygzakowego „J” jest 
wyposa�ona w funkcj�, u�atwiaj�c� utrzymanie 
stopki w pozycji poziomej.

Kierunek szycia
Niew�aściwe po�o�enie

a
Rozpoczynaj�c szycie od szwu, który jest 
zbyt gruby, aby mo�na by�o pod�o�y� go 
pod stopk�, podnieś j� do góry.

b
Za pomoc� palca wskazuj�cego naciśnij 
czarny przycisk (trzpie� mocuj�cy stopki) 
po lewej stronie stopki zygzakowej „J”, a 
nast�pnie za pomoc� lewego kciuka 
wypoziomuj stopk�, delikatnie naciskaj�c 
przedni� jej cz�ś�. Po us�yszeniu 
klikni�cia przytrzymuj naciśni�ty trzpie� 
mocuj�cy stopki obni�aj�c j�.

Czarny przycisk

c
Stopka pozostaje wypoziomowana, co 
pozwala na pod�o�enie tkaniny.

• Po przeszyciu ściegu stopka powróci do 
normalnej pozycji.

Szycie cienkich materia�ów

Podczas szycia cienkich tkanin mog� powsta� 
ściegi krzywe lub tkanina mo�e si� źle przesuwa�.
Pod tkanin� nale�y wówczas umieści� cienki papier 
lub materia� stabilizuj�cy i szy� je razem z tkanin� 
w�aściw�. Po zako�czeniu pracy nale�y oderwa� 
papier lub materia� stabilizuj�cy.

Materia� stabilizuj�cy lub papier

W pierwszej kolejności nale�y sfastrygowa� razem 
oba kawa�ki materia�u, a nast�pnie zszy� je bez 
rozci�gania materia�u.
Poza tym, lepsze rezultaty mo�na osi�gn�� 
stosuj�c nici do dzianin lub ścieg elastyczny.

Fastrygowanie

Gruboś� tkaniny ró�ni si� w zale�ności od 
jej typu. Jeśli do przesuwania tkaniny u�yta 
zostanie zbyt du�a si�a, ig�a mo�e si� 
wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA
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Wyci�ganie dolnej nici

Wykonuj�c zak�adki nale�y najpierw wyci�gn�� ni� doln� w opisany poni�ej sposób.

a
Doln� nitk� poprowadź przez szczelin�.
Nie obcinaj nitki za pomoc� przecinaka.

• Nie zak�adaj z powrotem pokrywy b�benka.

b
Lekko chwy� za koniec nici górnej.

Ni� górna

c
Przy podniesionej igle, naciśnij 
dwukrotnie  (przycisk pozycji ig�y).

Przycisk pozycji ig�y

d
Ostro�nie poci�gnij górn� ni� do góry, aby 
wyci�gn�� koniec nici dolnej.

Ni� górna
Ni� dolna

e
Wyci�gnij oko�o 10 do 15 cm (4-5 cali) nici 
dolnej pod stopk� w kierunku ty�u 
maszyny.

Ni� górna
Ni� dolna

f
Za�ó� z powrotem pokryw� szpulki dolnej.
Wsu� zaczep w lewym dolnym rogu pokrywy 
szpulki dolnej (A), a nast�pnie dociśnij j� 
lekko z prawej strony (B).
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ŚCIEGI UŻYTKOWE

Obrzucanie

Ściegi obrzucaj�ce nale�y szy� wzd�u� kraw�dzi materia�u, aby zapobiec strz�pieniu si� tkaniny. Dost�pne 
s� cztery takie ściegi.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� 
wartoś� w zakresie określonym w kolumnie „R�czne”.

Podczas szycia nale�y przestrzega� poni�szych środków ostro�ności.

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Ścieg 
zygzakowy J

Obrzucanie i 
mocowanie 
aplikacji

Tak
(J) Tak

Ścieg 
wsteczny

3-punktowy 
ścieg 

zygzakowy
J

Obrzucanie 
materia�ów o 
średniej grubości i 
elastycznych, 
przyszywanie 
materia�ów 
elastycznych, 
cerowanie, itp.

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

Ścieg 
obrzucaj�cy

G

Obrzucanie 
cienkich i 
średnich 
materia�ów

Nie Nie Wzmocniony

G
Obrzucanie 
grubych 
materia�ów

Nie Nie Wzmocniony

*1Nie u�ywaj ściegu wstecznego.

Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli 
dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do 
obra�e�.

*1

PRZESTROGA
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a
W��cz maszyn�.

b
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz  lub .

c
Zamocuj stopk� zygzakow� „J”.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

d
Szyj wzd�u� brzegu tkaniny tak, aby ig�a 
wk�uwa�a si� poza jego praw� kraw�dzi�.

Miejsce wk�ucia ig�y

a
W��cz maszyn�.

b
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz  lub .

c
Zamocuj stopk� „G”.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

d
Umieś� materia� pod stopk�, brzegiem 
naprzeciwko prowadnika stopki, a 
nast�pnie opuś� dźwigni� stopki.

Prowadnik stopki

e
Powoli obró� pokr�t�o do siebie i upewnij 
si�, �e ig�a nie dotyka stopki.

f
Szyj tak, aby brzeg materia�u znajdowa� 
si� naprzeciwko prowadnika stopki.

Miejsce wk�ucia ig�y

Po ustawieniu szerokości ściegu, powoli 
obró� pokr�t�o w swoim kierunku i 
sprawdź, czy ig�a nie dotyka stopki. Je�eli 
ig�a uderzy o stopk�, mo�e si� wygi�� lub 
z�ama�.

PRZESTROGA
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Ścieg podstawowy

Ściegi proste s�u�� do zwyk�ego szycia. Dost�pnych jest pi�� ściegów podstawowych.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� wartoś� w 
zakresie określonym w kolumnie „R�czne”.

a

b
W��cz maszyn�.

c
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ,  lub .

d
Zamocuj stopk� zygzakow� „J”.

e

f
Rozpocznij szycie.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Rozpocz�cie 
szycia” (strona 42).

g
Jeśli ścieg wsteczny ma by� szyty na 
ko�cu ściegu, przeszyj od 3 do 5 ściegów 
wstecznych.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Zabezpieczenie 
ściegu” (strona 44).

h
Po zako�czeniu szycia, obetnij nici.

Zmiana pozycji ig�y
Pozycj� ig�y mo�na ustawi� w przypadku 
prostego ściegu (lewa pozycja ig�y) oraz w 
przypadku potrójnego elastycznego poprzez 
ustawienie szerokości ściegu. Naciśnij stron� „–” 
przycisku wyboru szerokości ściegu, aby wybra� 
lew� pozycj� ig�y lub stron� „+”, aby wybra� 
praw� pozycj� ig�y. 

Szerokoś� ściegu
Przyciski szerokości ściegu
Przesuwa pozycj� ig�y w lewo
Przesuwa pozycj� ig�y w prawo

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Lewy J Nie
Tak

Ścieg 
wsteczny

J
Tak
(J) Tak

Ścieg 
wsteczny

Potrójny ścieg 
elastyczny J

Przyszywanie 
r�kawów, szycie 
nogawek, szycie 
materia�ów 
elastycznych i 
ściegi ozdobne 

Nie Nie Wzmocniony

*1Nie u�ywaj ściegu wstecznego.

Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli dowolny 

przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do obra�e�.

*1

*1

PRZESTROGA
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Ścieg ślepy

Ścieg ten stosowany jest w przypadku obszywania do�ów spódnic i spodni. Dost�pne s� dwa ściegi ślepe.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� wartoś� w 
zakresie określonym w kolumnie „R�czne”.

Przypomnienie

Gdy wybrano ścieg  lub 

Naciśnij stron� „–” przycisku wyboru szerokości ściegu, aby wyświetli� wartoś� „0”, „-1”, „-2” lub „-3” 
na ekranie LCD w celu przesuni�cia punktu wk�ucia ig�y w lew� stron�.
Naciśnij stron� „+” przycisku wyboru szerokości ściegu, aby wyświetli� wartoś� „0”, „1”, „2” lub „3” na 
ekranie LCD w celu przesuni�cia punktu wk�ucia ig�y w praw� stron�.

Ścieg ślepy nale�y wykonywa� zgodnie z poni�sz� procedur�.

a
Podwi� tkanin� wzd�u� kraw�dzi szwu, a 
nast�pnie sfastryguj szew w odleg�ości 5 
mm (3/16 cala) od brzegu materia�u. 
Podwi� brzeg tkaniny wzd�u� fastrygi, a 
nast�pnie umieś� tkanin� lew� stron� do 
góry.

Lewa strona tkaniny
Ścieg fastryguj�cy
Ż�dana kraw�dź
5 mm (3/16 cala)
Kraw�dź ślepego ściegu

b
W��cz maszyn�.

c
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz  lub .

d
Umocuj stopk� do ściegu ślepego „R”.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Ścieg ślepy

R
Ścieg ślepy do 
materia�ów 
średniej grubości

� – � Nie Nie Wzmocniony

R
Ścieg ślepy do 
materia�ów 
elastycznych

� – � Nie Nie Wzmocniony

Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli dowolny 
przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do obra�e�.

PRZESTROGA
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e
Umieś� materia� pod stopk�, podwini�tym 
brzegiem naprzeciwko prowadnika stopki, 
a nast�pnie opuś� dźwigni� stopki.

Lewa strona tkaniny
Podwini�ty brzeg
Prowadnik stopki

f
Naciśnij stron� „–” przycisku wyboru 
szerokości ściegu w celu ustawienia 
szerokości ściegu tak, by ig�a zaczepi�a 
podwini�ty brzeg, a nast�pnie zszyj go z 
kraw�dzi� tkaniny przy pomocy 
prowadnika stopki.

Ig�a
Miejsce wk�ucia ig�y
Podwini�ty brzeg

Przypomnienie

Jeśli ig�a jest ustawiona nieprawid�owo, ścieg 
b�dzie wygl�da� tak, jak na ilustracji poni�ej. 
W takim przypadku nale�y wprowadzi� 
poprawki zgodnie z poni�szym opisem.

Jeśli ig�a obejmuje zbyt du�� cz�ś� 
podwini�cia
Ig�a jest po�o�ona zbyt daleko na lewo.
Naciśnij stron� „+” przycisku wyboru 
szerokości ściegu, aby ustawi� ig�� w 
takiej pozycji, aby nieznacznie zachodzi�a 
na podwini�ty brzeg.

Lewa strona tkaniny
Prawa strona tkaniny

Je�eli ig�a nie obejmuje podwini�cia 
materia�u
Ig�a jest po�o�ona zbyt daleko na prawo.
Naciśnij stron� „-” przycisku wyboru 
szerokości ściegu, aby ustawi� ig�� w 
takiej pozycji, aby nieznacznie zachodzi�a 
na podwini�ty brzeg.

Lewa strona tkaniny
Prawa strona tkaniny

Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Ustawianie 
d�ugości i szerokości ściegu” (strona 40).

g
Usu� fastryg�.

Lewa strona tkaniny
Prawa strona tkaniny

Powoli obró� pokr�t�o do siebie i upewnij 
si�, �e ig�a nie dotyka stopki. Je�eli ig�a 
uderzy o stopk�, mo�e si� wygi�� lub 
z�ama�.

PRZESTROGA
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Ścieg guzikowy

Istnieje mo�liwoś� obszywania dziurek na guziki. Dost�pne s� trzy ściegi do szycia dziurek.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� wartoś� w 

zakresie określonym w kolumnie „R�czne”.

Mo�na obszywa� dziurki na guziki o maksymalnej d�ugości 30 mm (1-3/16 cala) (średnica + gruboś� guzika).
Opis sposobu obszywania dziurek znajduje si� poni�ej.

Ścieg wzmocniony

Poni�ej opisano cz�ści stopki do dziurek „A”, s�u��cej do obszywania dziurek na guziki.

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Ścieg guzikowy

A
5,0

(3/16)
3,0–5,0

(1/8-3/16)
0,5

(1/32)
0,2–1,0

(1/64-1/16)
Nie Nie

Automatyczne 
Wzmocniony

A
5,0

(3/16)
3,0-5,0

(1/8-3/16)
0,5

(1/32)
0,2-1,0

(1/64-1/16)
Nie Nie

Automatyczne 
Wzmocniony

A
7,0

(1/4)
3,0–7,0
(1/8-1/4)

0,5
(1/32)

0,3–1,0
(1/64-1/16)

Nie Nie
Automatyczne 
Wzmocniony

Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli dowolny 
przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do obra�e�.

PRZESTROGA

P�ytka prowadnika guzika
Skala stopki
Trzpie�
Oznaczenia na stopce
5 mm (3/16 cala)



57

a
U�yj kredy do zaznaczenia na materiale 
pozycji i d�ugości dziurki na guzik.

Oznaczenia na tkaninie
Zako�czony ścieg

b
Poci�gnij p�ytk� prowadnika guzika w 
stopce „A”, a nast�pnie wsu� guzik, który 
zostanie prze�o�ony przez dziurk�.

Je�eli guzik nie pasuje do p�ytki 
prowadnika guzika
Nale�y zsumowa� średnic� oraz gruboś� 
guzika i ustawi� p�ytk� prowadnicy guzika 
na obliczon� d�ugoś�. (Odleg�oś� mi�dzy 
oznaczeniami na skali stopki wynosi 5 mm 
(3/16 cala).)

Skala stopki
D�ugoś� dziurki na guzik (średnica + 
gruboś� guzika)
5 mm (3/16 cala)

Przyk�ad: dla guzika o średnicy 15 mm (9/16 
cala) i grubości 10 mm (3/8 cala), p�ytka 
prowadnika guzika powinna by� ustawiona na 
25 mm (1 cal) za pomoc� skali.

10 mm (3/8 cala)
15 mm (9/16 cala)

Wielkoś� dziurki na guzik zosta�a 
ustawiona.

c
W��cz maszyn�.

d
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ,  lub .

e
Zamontuj stopk� do dziurek „A”.

• Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

f
Przeprowadź górn� ni� przez otwór w 
stopce, a nast�pnie poci�gnij j� pod 
stopk� w sposób widoczny na ilustracji.

g
U�ó� tkanin�, wyrównuj�c przedni koniec 
dziurki na guzik z czerwonymi 
oznaczeniami po bokach stopki, a 
nast�pnie opuś� dźwigni� stopki.

Oznaczenie na tkaninie (przód)
Czerwone oznaczenia na stopce

Uwaga

Podczas opuszczania stopki nie pchaj jej 
przodu; w przeciwnym razie wyszyta 
dziurka na guzik mo�e mie� niew�aściwy 
rozmiar.
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h
Ca�kowicie opuś� dźwigni� stopki.

Dźwignia do dziurki na guzik
Dźwignia do dziurki na guzik powinna 
znajdowa� si� za metalowym wspornikiem na 
stopce.

Dźwignia do dziurki na guzik
Wspornik

i
Lekko trzymaj koniec górnej nici w lewej 
r�ce i rozpocznij szycie.

Po zako�czeniu szycia maszyna 
automatycznie wykona szwy 
wzmacniaj�ce, a nast�pnie zatrzyma 
si�.

j
Obetnij nici, podnieś dźwigni� stopki i 
wyjmij tkanin�.

k
Podnieś dźwigni� stopki do pierwotnej 
pozycji.

l
Wsu� szpilk� w jedn� cz�ś� rygielka na 
ko�cu dziurki na guzik, aby zabezpieczy� 
ścieg przed przeci�ciem.

Trzpie�

m
U�yj no�a do szwów do przeci�cia dziurki 
w kierunku szpilki i otwórz dziurk� na 
guzik.

Nó� do szwów
W przypadku dziurek w kszta�cie dziurki od 

klucza ( ) u�yj dost�pnego na rynku 

dziurkacza, aby wykona� zaokr�glony otwór, 
a nast�pnie no�a do szwów, aby otworzy� 
dziurk�.

Dziurkacz
• U�ywaj�c dziurkacza, przed wykonaniem 

otworu nale�y pod�o�y� pod materia� gruby 
papier lub arkusz zabezpieczaj�cy.

Zmiana d�ugości ściegu
Naciśnij stron� „+” lub „–” przycisku wyboru 
d�ugości ściegu, aby zmieni� d�ugoś� ściegu.

Przyciski d�ugości ściegu
D�ugoś� ściegu
Krótki
D�ugi

• Je�eli materia� nie jest podawany (np. je�eli 
jest zbyt gruby), zmniejsz g�stoś� ściegu.

Podczas ci�cia za pomoc� no�a do szwów 
nie wolno trzyma� palców na linii ci�cia, 
gdy� grozi to obra�eniami w razie 
wyślizgni�cia si� no�a. Nie wolno u�ywa� 
no�a w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem.

PRZESTROGA
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Zmiana szerokości ściegu
Naciśnij stron� „+” lub „–” przycisku wyboru 
szerokości ściegu, aby zmieni� szerokoś� 

ściegu.

Przyciski szerokości ściegu
Szerokoś� ściegu
W�ski
Szeroki

Przypomnienie

Przed rozpocz�ciem szycia dziurki zaleca 
si� sprawdzenie d�ugości oraz szerokości 
ściegu i wykonanie szycia próbnego na 
kawa�ku tkaniny.

Przyszywanie guzików

Za pomoc� maszyny mo�na przyszywa� guziki. 
Mo�na przyszywa� guziki z dwoma lub czterema 
otworami.

a
Zmierz odleg�oś� mi�dzy otworami w 
guziku, który ma zosta� przyszyty.

b
Podnieś dźwigni� stopki, a nast�pnie 
przesu� suwak dźwigni znajduj�cy si� z 
ty�u maszyny do pozycji  (w lewo, jak 
pokazano na rysunku od ty�u maszyny).

Dźwignia opuszczania zaczepów (patrz�c 
od ty�u maszyny)

Transportery zosta�y opuszczone.

c
W��cz maszyn�.

d
Wybierz ścieg .

e
Umocuj stopk� do przyszywania guzików 
„M”.

• Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

f
Ustaw szerokoś� ściegu tak, aby by�a taka 
sama, jak odleg�oś� mi�dzy otworami 
guzika.
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g
Umieś� guzik w stopce „M”.

Guzik

Guzik jest na swoim miejscu.
• Przyszywaj�c guzik z 4 otworami nale�y 

najpierw przeszy� 2 otwory najbli�ej siebie. 
Nast�pnie przesun�� guzik tak, aby ig�a 
wchodzi�a w dwa tylne otwory guzika i 
przeszy� je w ten sam sposób, jak 
poprzednio.

h
Obró� pokr�t�o do siebie (przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara), aby sprawdzi�, 
czy ig�a prawid�owo wchodzi w otwory 
guzika.
Je�eli ig�a mo�e uderzy� w guzik, ponownie 
zmierz odleg�oś� mi�dzy otworami w guziku. 
Ustaw szerokoś� ściegu zgodnie z 
odleg�ości� mi�dzy otworami w guziku.

i
Rozpocznij szycie.
Przesu� regulator pr�dkości szycia w lewo 
(aby pr�dkoś� szycia by�a mniejsza).

Po wykonaniu ściegów 
wzmacniaj�cych maszyna 
automatycznie zatrzyma si�.

• Je�eli guzik b�dzie wymaga� dodatkowego 
wzmocnienia, operacj� przyszywania 
guzika wykonaj dwukrotnie.

j
Przytnij ni� górn� i doln� na pocz�tku 
ściegu no�yczkami.
Przeci�gnij górn� ni� na lew� stron� 
materia�u na ko�cu szwu, a nast�pnie zwi�� 
j� z nici� doln�.

k
Po zako�czeniu przyszywania guzika, 
przesu� dźwigni� zaczepów do pozycji 

 (po prawej stronie, patrz�c od ty�u 
maszyny), aby podnieś� transportery.

Dźwignia opuszczania zaczepów (patrz�c 
od ty�u maszyny)

Przypomnienie

Przycisk transportera jest standardowo 
ustawiony po prawej stronie (widok z ty�u 
maszyny).
W momencie rozpocz�cia szycia 
transportery podnosz� si�.

Nale�y uwa�a�, aby ig�a nie dotyka�a guzika 
podczas szycia, gdy� mo�e si� ona wygi�� 
lub z�ama�.

PRZESTROGA
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Mocowanie guzika z uszkiem
Aby przyszy� guzik z uszkiem, zamocuj guzik w 
taki sposób, aby mi�dzy guzikiem a materia�em 
pozosta�a wolna przestrze�, a nast�pnie nawi� 
ni� r�cznie. Dzi�ki temu guzik zostanie 
bezpiecznie umocowany.

a
Umieś� guzik w stopce „M”, a nast�pnie 
poci�gnij w swoim kierunki dźwigni� 
trzonka.

Dźwignia trzonka

b
Po zako�czeniu szycia, obetnij górn� ni�, 
zostawiaj�c du�y zapas i owi� go wokó� 
nici mi�dzy guzikiem a materia�em, a 
nast�pnie przywi�� go do górnej nici na 
pocz�tku szwu.
Zwi�� razem ko�ce nici dolnej na ko�cu i na 
pocz�tku szwu po lewej stronie materia�u.

c
Utnij nadmiar nici.
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Wszywanie zamków b�yskawicznych

Maszyna umo�liwia wszywanie zamków b�yskawicznych.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� wartoś� w 
zakresie określonym w kolumnie „R�czne”.

Jest wiele metod wszywania zamków. Poni�ej opisano sposób wszywania zamka po�o�onego centralnie i 
bocznie.

Ściegi s� wykonywane na obu kawa�kach tkaniny 
przylegaj�cych do siebie.

Prawa strona tkaniny
Ścieg
Koniec otwarcia zamka

a
W��cz maszyn�.

b
Za�ó� stopk� do ściegu zygzakowego „J” i 
przeszyj ściegi do otwarcia zamka.
U�o�ywszy obie prawe strony tkaniny obok 
siebie, po dojściu do miejsca rozsuwania 
zamka, przeszyj ściegi wsteczne.
• Szczegó�owe informacje na temat ściegu 

podstawowego znajduj� si� w rozdziale 
„Ścieg podstawowy” (strona 53).

c
Stosuj�c ścieg fastryguj�cy kontynuuj 
szycie do brzegu tkaniny.

Ścieg fastryguj�cy
Ścieg wsteczny
Lewa strona tkaniny
Koniec otwarcia zamka

d
Rozchyl naddatek szwu od lewej strony 
tkaniny.

Lewa strona tkaniny

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Ścieg 
prosty J

Przyszywanie 
zamków, ścieg 
podstawowy, 
szycie zak�adek 
lub zaszewek itp.

Tak
(J) Tak

Ścieg 
wsteczny

*1Nie u�ywaj ściegu wstecznego.

Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli dowolny 
przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do obra�e�.

*1

PRZESTROGA
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e
Zrównaj szew ze środkiem zamka, a 
nast�pnie przyfastryguj zamek do tkaniny.

Lewa strona tkaniny
Ścieg fastryguj�cy
Zamek

f
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ścieg .

g
Zamontuj uchwyt stopki do prawego 
sworznia stopki do suwaków „I”.

Prawa strona sworznia
Miejsce wk�ucia ig�y

• Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

h
Wykonaj ścieg wokó� zamka. 

Ścieg
Prawa strona tkaniny
Ścieg fastryguj�cy
Koniec otwarcia zamka

i
Usu� fastryg�.

Wszywanie zamka bocznego

Ściegi s� szyte tylko na jednym kawa�ku materia�u. 
Tego rodzaju aplikacji zamka mo�na u�ywa� do 
otworów tylnych i bocznych.

Ścieg
Prawa strona tkaniny
Koniec otwarcia zamka

Poni�sza procedura dotyczy szycia po lewej stronie 
w sposób pokazany na ilustracji.

U�ywaj�c stopki do suwaków „I”, upewnij 
si�, �e ig�a ustawiona jest centralnie i 
powoli obracaj pokr�t�em do siebie, aby 
sprawdzi�, czy ig�a nie dotyka stopki. Je�eli 
wybrany zostanie inny ścieg lub ig�a uderzy 
o stopk�, mo�e si� ona wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA

Nale�y uwa�a�, aby ig�a nie dotyka�a 
zamka podczas szycia, gdy� mo�e si� ona 
wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA
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a
W��cz maszyn�.

b
Za�ó� stopk� do ściegu zygzakowego „J” i 
przeszyj ściegi do otwarcia zamka.
• U�o�ywszy obie prawe strony tkaniny obok 

siebie, po dojściu do miejsca rozsuwania 
zamka, przeszyj ściegi wsteczne.

• Szczegó�owe informacje na temat ściegu 
podstawowego znajduj� si� w rozdziale 
„Ścieg podstawowy” (strona 53).

c
Stosuj�c ścieg fastryguj�cy kontynuuj 
szycie do brzegu tkaniny.

Ścieg fastryguj�cy
Ścieg wsteczny
Lewa strona tkaniny
Koniec otwarcia zamka

d
Rozchyl naddatek szwu od lewej strony 
tkaniny.

Lewa strona tkaniny

e
Dociśnij naddatek materia�u tak, aby prawa 
strona (ta, która nie b�dzie szyta) mia�a 
dodatkowy margines 3 mm (1/8 cala).

Lewa strona tkaniny
3 mm (1/8 cala)

f
Wyrównaj z�bki zamka z dociskan� 
kraw�dzi� materia�u, maj�c� dodatkowe 3 
mm (1/8 cala), a nast�pnie sfastryguj lub 
zepnij zamek z tkanin�.

Z�bki zamka
Ścieg fastryguj�cy

g
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ścieg .

h
Zamontuj uchwyt stopki do prawego 
sworznia stopki do suwaków „I”.
Zszywaj�c materia� po prawej stronie 
(przeciwnej ni� opisywana w tym przyk�adzie) 
nale�y zamontowa� uchwyt stopki do lewego 
sworznia stopki do suwaków.

Prawa strona sworznia
Miejsce wk�ucia ig�y

• Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

U�ywaj�c stopki do suwaków „I”, upewnij 
si�, �e ig�a ustawiona jest centralnie i 
powoli obracaj pokr�t�em do siebie, aby 
sprawdzi�, czy ig�a nie dotyka stopki. Je�eli 
wybrany zostanie inny ścieg lub ig�a uderzy 
o stopk�, mo�e si� ona wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA
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i
Przyszyj zamek do kawa�ka tkaniny z 
marginesem 3 mm (1/8 cala), 
rozpoczynaj�c od podstawy zamka. 

j
Po dojściu ok. 5 cm (2 cale) do ko�ca 
zamka, zatrzymaj maszyn� z opuszczon� 
ig�� (w tkaninie), podnieś dźwigni� stopki, a 
nast�pnie otwórz zamek i kontynuuj szycie.

k
Zamknij zamek, obró� tkanin�, a nast�pnie 
przyfastryguj drug� stron� zamka do 
tkaniny.

Ścieg fastryguj�cy

l
Zamontuj uchwyt stopki do prawego 
sworznia stopki do suwaków „I”.

Jeśli uchwyt stopki zosta� zamontowany do 
prawej strony sworznia w kroku h, zamontuj 
go po lewej stronie.

Lewa strona sworznia
Miejsce wk�ucia ig�y

• Szczegó�owe informacje na ten temat 
znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

m
Wykonaj ścieg wokó� zamka.
Wykonaj ściegi wsteczne na ko�cu zamka i 
zrównaj jego z�bki z bokiem stopki.

Prawa strona tkaniny
Koniec otwarcia zamka
Ścieg wsteczny
Pocz�tek szwu
Ścieg fastryguj�cy

n
Po dojściu ok. 5 cm (2 cale) do ko�ca 
zamka zatrzymaj maszyn� z opuszczon� 
ig�� (w tkaninie), a nast�pnie podnieś 
dźwigni� stopki.

o
Usu� fastryg�, otwórz zamek i kontynuuj 
szycie.

Nale�y uwa�a�, aby ig�a nie dotyka�a 
zamka podczas szycia, gdy� mo�e si� ona 
wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA
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Szycie materia�ów i taśm elastycznych

Maszyna umo�liwia szycie tkanin elastycznych i wszywanie elastycznej taśmy.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� wartoś� w 
zakresie określonym w kolumnie „R�czne”.

Podczas szycia nale�y przestrzega� poni�szych środków ostro�ności.

Ścieg elastyczny

a
W��cz maszyn�.

b
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ścieg .

c
Zamocuj stopk� zygzakow� „J”.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

d
Szyj bez naci�gania tkaniny.

Po przyszyciu elastycznej taśmy do mankietu lub 
talii jej szerokoś� b�dzie równa d�ugości napr��onej 
taśmy. W zwi�zku z tym nale�y u�y� taśmy 
odpowiedniej d�ugości.

a
Przypnij szpilkami taśm� elastyczn� po 
lewej stronie materia�u.
W celu równego przypi�cia taśmy nale�y 
przytwierdzi� j� do tkaniny kilkoma szpilkami.

Taśma elastyczna
Trzpie�

b
W��cz maszyn�.

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Ścieg 
elastyczny J

Szycie materia�ów 
elastycznych i 
ściegi ozdobne

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

3-punktowy 
ścieg 

zygzakowy
J

Obrzucanie 
materia�ów o 
średniej grubości i 
elastycznych, 
przyszywanie 
materia�ów 
elastycznych, 
cerowanie, itp.

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli dowolny 
przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do obra�e�.

PRZESTROGA
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c
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ścieg .

d
Zamocuj stopk� zygzakow� „J”.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

e
Przyszyj taśm� do materia�u w taki 
sposób, aby taśma by�a rozci�gni�ta na 
ca�� d�ugoś� materia�u.
Przeci�gaj�c lew� r�k� materia� pod stopk�, 
praw� r�k� poci�gnij materia� przy szpilce 
znajduj�cej si� najbli�ej przodu stopki.

Nale�y uwa�a�, aby ig�a nie dotyka�a 
szpilek podczas szycia, gdy� mo�e si� 
ona wygi�� lub z�ama�.

PRZESTROGA
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Aplikacje, patchwork i stebnowanie

Do szycia aplikacji i patchworków dost�pne s� trzy ściegi.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� wartoś� w 
zakresie określonym w kolumnie „R�czne”.

Przyszywanie aplikacji

a
Wytnij kszta�t aplikacji, pozostawiaj�c 
naddatek szwu od 3 do 5 mm (1/8 cala i 3/
16 cala).

Naddatek szwu

b
Z ty�u aplikacji umieś� szablon wykonany 
z grubego papieru lub materia�u 
stabilizuj�cego, a nast�pnie podwi� 

naddatek szwu i przyprasuj go za pomoc� 
�elazka.

c
Przewró� tkanin� na drug� stron�, a 
nast�pnie przyfastryguj, przyklej lub 
przymocuj szpilkami aplikacj� do tkaniny, 
na której ma by� naszyta.

Ścieg fastryguj�cy

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Ścieg 
zygzakowy J

Obrzucanie i  
mocowanie 
aplikacji

Tak
(J) Tak

Ścieg 
wsteczny

Ścieg do 
aplikacji J

Przyszywanie 
aplikacji

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

Ścieg fagotowy J

Szycie ściegiem 
fagotowym, 
marszczenie i 
ściegi ozdobne

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

*1Nie u�ywaj ściegu wstecznego.

Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli dowolny 
przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do obra�e�.

*1

PRZESTROGA
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d
W��cz maszyn�.

e
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ścieg  lub .

f
Zamocuj stopk� zygzakow� „J”.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

g
Obró� pokr�t�o do siebie, a nast�pnie 
rozpocznij obszywanie brzegu aplikacji 
dooko�a, upewniaj�c si�, �e ig�a wk�uwa 
si� dok�adnie poza aplikacj�.

• Podczas szycia naro�y aplikacji zatrzymaj 
maszyn� z ig�� w tkaninie poza aplikacj�, 
podnieś dźwigni� stopki i, w razie potrzeby, 
obró� tkanin�, aby zmieni� kierunek szycia 
i kontynuuj szycie.

Patchwork (crazy quilt)

a
Podwi� brzeg górnej cz�ści tkaniny i na�ó� 
go na tkanin� pod spodem.

b
Zszyj razem dwa kawa�ki tkaniny, aby wzór 
przechodzi� przez oba kawa�ki.

Ścieg fagotowy

Ł�czenie dwóch brzegów tkaniny ni�mi, które 
przechodz� nad przerw� mi�dzy tymi brzegami to 
szew fagotowy. U�ywany jest w bluzkach i 
ubraniach dla dzieci. Ścieg jest bardziej ozdobny, 
je�eli u�ywa si� grubszej nici.

a
U�yj �elazka, aby podgi�� dwa kawa�ki 
tkaniny wzd�u� ich szwów.

b
Przyfastryguj dwa kawa�ki tkaniny, 
odsuni�te od siebie o ok. 4,0 mm 
(3/16 cala), na cienkim papierze lub na 
arkuszu stabilizacyjnym rozpuszczalnym 
w wodzie.
Je�eli na środku cienkiego papieru lub 
stabilizatora rozpuszczalnego w wodzie 
narysujesz lini�, szycie b�dzie �atwiejsze.

Ścieg fastryguj�cy
4 mm (3/16 cala)

c
W��cz maszyn�.

d
Wybierz ścieg .

e
Zamocuj stopk� zygzakow� „J”.

f
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g
Szyj wzd�u� środka stopki, ustawionej 
równo wzd�u� środka obu kawa�ków 
tkaniny.

h
Po zako�czeniu szycia wyjmij papier.

Wolne stebnowanie

Podczas wolnego stebnowania nale�y opuści� 
transportery (za pomoc� przycisku pozycji 
transporterów), aby tkanina nie by�a przesuwana 
przez maszyn�.
Do wolnego stebnowania wymagana jest 
opcjonalna stopka stebnuj�ca.

a
Wy��cz maszyn�.

b
Wyjmij stopk� i uchwyt stopki.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Zdejmowanie 
uchwytu stopki” (strona 32).

c
Zamontuj stopk� stebnuj�c� na śrubie 
uchwytu stopki.
Sworze� stopki stebnuj�cej nale�y umieści� 
nad śrub� zacisku ig�y.

Sworze� stopki stebnuj�cej
Śruba uchwytu stopki
Śruba mocuj�ca ig�y

d
Praw� r�k� w�ó� stopk� stebnuj�c� na 
swoje miejsce, a nast�pnie dokr�� śrub� 
uchwytu stopki, trzymaj�c wkr�tak w lewej 
r�ce.

e
Przesu� prze��cznik po�o�enia 
transportera znajduj�cy si� z ty�u maszyny 
na jej podstawie, w po�o�enie widoczne na 
poni�szej ilustracji, aby obni�y� 
transportery.

Prze��cznik po�o�enia transportera (widok 
z ty�u maszyny)

Upewnij si�, �e śruba jest wystarczaj�co 
mocno dokr�cona, gdy� w przeciwnym 
razie ig�a mo�e dotyka� stopki, powoduj�c 
wygi�cie lub z�amanie ig�y.

PRZESTROGA
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f
W��cz maszyn�.

g
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ścieg  lub .

h
Obu d�o�mi napnij tkanin�, a nast�pnie 
przesu� j� zgodnie ze wzorem.
Maszyna wykonuje ściegi wzmacniaj�ce na 
pocz�tku i na ko�cu szwu.

Wzór
• Przy opuszczonych transporterach nie 

mo�na wykona� szwów wstecznych.

i
Po zako�czeniu szycia przesu� prze��cznik 
po�o�enia transporterów w pozycj� 
pocz�tkow�, aby podnieś� transportery.

• Standardowo transportery s� podniesione.

Przypomnienie

Obró� pokr�t�o, aby podnieś� transportery.
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Ścieg wzmocniony

Ściegi te s�u�� do wzmacniania miejsc, które podlegaj� napr��eniom, np. r�kawy, wewn�trzne strony nogawki 
i rogi kieszeni.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� wartoś� w 
zakresie określonym w kolumnie „R�czne”.

Potrójny ścieg elastyczny

Przy ka�dym ściegu naszywane s� trzy 
nak�adaj�ce si� ściegi.

a
W��cz maszyn�.

b
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ścieg .

c
Zamocuj stopk� zygzakow� „J”.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

d
Rozpocznij szycie.

Zmiana pozycji ig�y
Pozycj� ig�y mo�na ustawi� w przypadku 
prostego ściegu (lewa pozycja ig�y) oraz w 
przypadku potrójnego elastycznego poprzez 
ustawienie szerokości ściegu. Naciśnij stron� „–” 
przycisku wyboru szerokości ściegu, aby wybra� 
lew� pozycj� ig�y lub stron� „+”, aby wybra� 
praw� pozycj� ig�y.

 

Szerokoś� ściegu
Przyciski szerokości ściegu
Przesuwa pozycj� ig�y w lewo
Przesuwa pozycj� ig�y w prawo

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Potrójny ścieg 
elastyczny J

Przyszywanie 
r�kawów, szycie 
nogawek, szycie 
materia�ów 
elastycznych i 
ściegi ozdobne 

Tak Nie Wzmocniony

Ścieg ryglowy A

Wzmocnienie 
otworów i 
obszarów w 
miejscach, w 
których szwy 
ulegaj� 
poluzowaniu

Nie Nie
Automatyczn

e 
Wzmocniony

Przed wymian� stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym razie, je�eli dowolny 
przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e dojś� do obra�e�.

PRZESTROGA
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Ścieg ryglowy

Ścieg ryglowy to jeden z typów ściegu 
wzmocnionego, wykorzystywany do wzmacniania 
miejsc nara�onych na napr��enia, na przyk�ad rogi 
i otwory kieszeni.
Poni�ej opisano przyk�adow� procedur� 
przyszywania rygli do rogów kieszeni.

a
Wybierz odpowiedni� d�ugoś� szwu 
ryglowego.
Ustaw p�ytk� prowadnika guzika na stopce do
dziurek „A” na wybran� d�ugoś�. (Odleg�oś�
mi�dzy oznaczeniami na skali stopki wynosi 
5 mm (3/16 cala).)

Skala stopki
D�ugoś� szwu ryglowego
5 mm (3/16 cala)

b
W��cz maszyn�.

c
Za pomoc� pokr�t�a wyboru ściegu 

wybierz ścieg .

d
Zamontuj stopk� do dziurek „A”.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

e
Przeprowadź górn� ni� przez otwór w 
stopce, a nast�pnie poci�gnij j� pod 
stopk� w sposób widoczny na ilustracji.

f
Z górn� cz�ści� kieszenie skierowan� w 
Twoj� stron� u�ó� materia� tak, aby ig�a 
wk�u�a si� 2 mm (1/16 cala) przed otworem 
kieszeni, a nast�pnie opuś� dźwigni� 
stopki.

2 mm (1/16 cala)

Uwaga

Podczas opuszczania stopki nie pchaj jej 
przodu; w przeciwnym razie szew ryglowy 
mo�e mie� niew�aściwy rozmiar.
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g
Ca�kowicie opuś� dźwigni� stopki.

Dźwignia do dziurki na guzik

Dźwignia do dziurki na guzik powinna 
znajdowa� si� za metalowym wspornikiem na 
stopce.

Dźwignia do dziurki na guzik
Wspornik

h
Lekko trzymaj koniec górnej nici w lewej 
r�ce i rozpocznij szycie.

Po zako�czeniu szycia maszyna 
automatycznie wykona szwy 
wzmacniaj�ce, a nast�pnie zatrzyma 
si�.

i
Podnieś dźwigni� stopki, obetnij nici i 
wyjmij tkanin�.

j
Podnieś dźwigni� stopki do pierwotnej 
pozycji.

Przypomnienie

Je�eli tkanina nie jest podawana, na 
przyk�ad gdy jest zbyt gruba, zwi�ksz 
d�ugoś� ściegu. Szczegó�owe informacje 
na ten temat znajduj� si� w rozdziale 
„Ustawianie d�ugości i szerokości ściegu” 
(strona 40).
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U�ywanie opcjonalnego obcinacza brzegów

Opcjonalny obcinacz brzegów umo�liwia obrzucenie przy jednoczesnym obci�ciu kraw�dzi tkaniny.

Wartości w kolumnie „Auto” s� ustawiane podczas wyboru wzoru. Ustawienie mo�na ustawi� na dowoln� wartoś� w 

zakresie określonym w kolumnie „R�czne”. U�ywaj�c obcinacza brzegów, ustaw szerokoś� ściegu na wartoś� w zakresie 

wskazanym w poni�szej tabeli.

a
Zdejmij stopk�.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wymiana stopki” 
(strona 31).

b
Nawlecz górn� ni�.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Nawlekanie 
górnej nici” (strona 20).

Uwaga

Nie mo�na u�y� nawlekacza ig�y po 
zamontowaniu obcinacza brzegów, 
poniewa� mo�e to spowodowa� 
uszkodzenie nawlekacza.

c
Wybierz ścieg.
• Szczegó�owe informacje na ten temat 

znajduj� si� w rozdziale „Wybór ściegu” 
(strona 40).

d
Podnieś dźwigni� podnoszenia stopki.

e
Podnieś dźwigni� stopki jeszcze wy�ej, a 
nast�pnie zahacz zaczep ��cz�cy 
obcinacza bocznego o śrub� mocuj�c� 
ig�y.

Zaczep ��cz�cy
Śruba mocuj�ca ig�y

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Ścieg 
obrzucaj�cy

S

Ścieg 
podstawowy, 
szycie zak�adek 
lub zaszewek itp.

0,0
(0)

0,0–2,5
(0–3/32)

2,5
(3/32)

0,2–5,0
(1/64–3/16)

Ścieg 
wsteczny

S
Obrzucanie 
cienkich i średnich 
materia�ów

3,5
(1/8)

2,5–5,0
(3/32–3/16)

2,0
(1/16)

1,0–4,0
(1/16–3/16)

Wzmocniony

S
Obrzucanie 
grubych 
materia�ów

5,0
(3/16)

2,5–5,0
(3/32–3/16)

2,5
(3/32)

1,0–4,0
(1/16–3/16)

Wzmocniony

Przed wymian� stopki i uchwytu stopki sprawdź, czy maszyna jest wy��czona. W przeciwnym 
razie, je�eli dowolny przycisk zostanie przypadkowo naciśni�ty i maszyna zacznie szy�, mo�e 
dojś� do obra�e�.

PRZESTROGA
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f
Umieś� obcinacz tak, aby sworze� 
zrówna� si� z wyci�ciem w uchwycie 
stopki, a nast�pnie powoli opuś� dźwigni� 
stopki.

Rowek w uchwycie stopki
Trzpie�

Obcinacz brzegów zosta� 
zamocowany.

g
Podnieś dźwigni� stopki, aby sprawdzi�, 
czy obcinacz brzegów jest prawid�owo 
za�o�ony.

h
Przeprowadź ni� górn� pod obcinaczem i 
poci�gnij j� w kierunku ty�u maszyny.

i
Na pocz�tku szwu wykonaj w tkaninie 
naci�cie o d�ugości ok. 2 cm (3/4 cala).

2 cm (3/4 cala)

j
U�ó� tkanin�.
Umieś� tkanin� tak, aby prawa strona ci�cia 
znajdowa�a si� na górze p�ytki prowadnika, a 

lewa strona ci�cia pod stopk�.

P�ytka prowadnika

Uwaga

W razie nieprawid�owego u�o�enia tkaniny 
nie zostanie ona obci�ta.

Po ustawieniu szerokości ściegu, powoli 
obró� pokr�t�o w swoim kierunku i 
sprawdź, czy ig�a nie dotyka stopki. Je�eli 
ig�a uderzy o stopk�, mo�e si� wygi�� lub 
z�ama�.

PRZESTROGA
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k
Opuś� dźwigni� stopki i rozpocznij szycie.

Naddatek szwu jest obcinany podczas 
szycia.

Jeśli naszyty zostanie ścieg , naddatek szwu 

wynosi� b�dzie oko�o 5 mm (3/16 cala).

5 mm (3/16 cala)

Uwaga

Obcinacz mo�e przeci�� wi�cej ni� 1 
warstw� jeansu o wadze 368 g.
Po u�yciu obcinacza nale�y oczyści� 
obcinacz z kurzu i ścinków.
W razie wyst�pienia k�opotów z ci�ciem 
nale�y zwil�y� ostrze obcinacza szmatk� 
nas�czon� niewielk� ilości� oleju.
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ANEKS

Ustawienia ściegów

Informacje na temat aplikacji, d�ugości i szerokości ściegów oraz czy mo�na u�ywa� podwójnej ig�y, znajduj� 
si� w poni�szej tabeli.

Ściegi u�ytkowe

W przypadku u�ywania podwójnej ig�y upewnij si�, �e zamocowano stopk� zygzakow� „J”, 
gdy� w przeciwnym razie ig�a mo�e z�ama� si� lub maszyna mo�e si� zepsu�.

PRZESTROGA

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

Lewy J

Ścieg 
podstawowy, 
szycie zak�adek 
lub zaszewek itp.

Nie
Tak

Ścieg 
wsteczny

J

Przyszywanie 
zamków, ścieg 
podstawowy, 
szycie zak�adek 
lub zaszewek itp.

Tak
(J)

Tak
Ścieg 

wsteczny

Ścieg 
elastyczny J

Szycie materia�ów 
elastycznych i 
ściegi ozdobne

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

Ścieg 
zygzakowy J

Obrzucanie i  
mocowanie 
aplikacji

Tak
(J)

Tak
Ścieg 

wsteczny

Ścieg 
obrzucaj�cy

G
Obrzucanie 
cienkich i średnich 
materia�ów

Nie Nie Wzmocniony

G
Obrzucanie 
grubych 
materia�ów

Nie Nie Wzmocniony

*1

*2

*1

*2

*2

*1

*1Nie u�ywaj ściegu wstecznego.
*2 Wybierz szerokoś� ściegu 5,0 mm (3/16 cala) lub mniejsz�.
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Ścieg ślepy

R
Ścieg ślepy do 
materia�ów 
średniej grubości

� – � Nie Nie Wzmocniony

R
Ścieg ślepy do 
materia�ów 
elastycznych

� – � Nie Nie Wzmocniony

3-punktowy 
ścieg 

zygzakowy
J

Obrzucanie 
materia�ów o 
średniej grubości i 
elastycznych, 
przyszywanie 
materia�ów 
elastycznych, 
cerowanie, itp.

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

Potrójny ścieg 
elastyczny J

Przyszywanie 
r�kawów, szycie 
nogawek, szycie 
materia�ów 
elastycznych i 
ściegi ozdobne 

Nie Nie Wzmocniony

Ścieg do 
aplikacji J

Przyszywanie 
aplikacji

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

Ścieg fagotowy J

Szycie ściegiem 
fagotowym, 
marszczenie i 
ściegi ozdobne

Tak
(J)

Nie Wzmocniony

Ścieg ryglowy A

Wzmocnienie 
otworów i 
obszarów w 
miejscach, w 
których szwy 
ulegaj� 
poluzowaniu

Nie Nie

Ścieg guzikowy

A

Zabezpieczone 
dziurki na guziki w 
tkaninach z 
podk�adkami

Nie Nie

A

Poziome dziurki 
na guziki w 
materia�ach 
cienkich lub 
średniej grubości

Nie Nie

A

Dziurki na guziki w 
kszta�cie dziurki 
od klucza w 
tkaninach grubych 
i futerkowych

Nie Nie

Nazwa ściegu Zastosowanie

Szerokoś� ściegu
[mm (cale)]

D�ugoś� ściegu 
[mm (cale)]

Ścieg wsteczny/
Ścieg 

wzmocnionyAuto R�cznie Auto R�cznie

*2

*2

*2

*1Nie u�ywaj ściegu wstecznego.
*2 Wybierz szerokoś� ściegu 5,0 mm (3/16 cala) lub mniejsz�.
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Konserwacja

Poni�ej opisano proste zabiegi konserwacyjne.

Ograniczenia w zakresie 
oliwienia

Aby zapobiec uszkodzeniom maszyny, nie mo�e by� 
ona oliwiona przez u�ytkownika. Ta maszyna zosta�a 
wyprodukowana z zastosowaniem wystarczaj�cej 
ilości oleju do zapewnienia prawid�owej pracy, dzi�ki 
czemu okresowe oliwienie jest niepotrzebne.

W razie wyst�pienia problemów, takich jak trudności 
z obracaniem pokr�t�a czy nietypowe odg�osy, 
nale�y natychmiast przerwa� u�ytkowanie maszyny 
i skontaktowa� si� z najbli�szym autoryzowanym 
sprzedawc� lub centrum serwisowym.

Czyszczenie powierzchni 
maszyny

Jeśli powierzchnia maszyny jest zabrudzona, 
nas�cz lekko fragment materia�u neutralnym 
detergentem, mocno wyciśnij i przetrzyj 
powierzchni� maszyny. Po wyczyszczeniu 
obudowy wilgotn� ściereczk�, wytrzyj j� do sucha.

Czyszczenie chwytacza

Wyczyś� zaczep pod p�ytk� ściegow�.
Ścinki i kurz osadzaj�ce si� w chwytaczu powoduj� 
obni�enie wydajności szycia, dlatego te� nale�y 
przeprowadza� jego okresowe czyszczenie.

a
Wy��cz maszyn� do szycia, a potem 
wyci�gnij przewód zasilaj�cy z gniazdka 
elektrycznego.

b
Podnieś ig�� i dźwigni� podnoszenia stopki.

c
Wysu� w lewo pojemnik na akcesoria.

d
Poluzuj śrub� uchwytu stopki i wyjmij 
uchwyt stopki, a nast�pnie poluzuj śrub� 
mocuj�c� ig�y i wyjmij ig��.

e
Chwy� pokryw� p�ytki ściegowej z obu 
stron i przesu� j� ku sobie, �eby j� 
usun��.

Pokrywa p�ytki ściegowej

f
Wyjmij b�benek.

Chwy� przód b�benka i wyci�gnij go na 
zewn�trz.

B�benek

Upewnij si�, �e maszyna do szycia jest 
wy��czona, a nast�pnie przed 
wyczyszczeniem jej wyci�gnij wtyczk� 
przewodu zasilaj�cego z gniazdka. W 
przeciwnym razie mo�e dojś� do pora�enia 
pr�dem lub obra�e� cia�a.
Do czyszczenia nie mo�na stosowa� 
benzenu, rozpuszczalnika lub proszku do 
czyszczenia, poniewa� mo�e to spowodowa� 
odbarwienie lub odkszta�cenie maszyny.

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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g
Do usuni�cia ścinków i kurzu z chwytacza i 
wokó� niego u�yj do��czonej szczoteczki 
lub odkurzacza.

Szczotka do czyszczenia
Chwytacz

• B�benka ani chwytacza nie nale�y oliwi�.

h
W�ó� b�benek w taki sposób, aby 
oznaczenie  na b�benku znalaz�o si� na 
wprost oznaczenia  na maszynie (patrz 
poni�ej).

• Ustaw naprzeciw siebie oznaczenia  i . 

Oznaczenie 
Oznaczenie 
B�benek

• Przed umieszczeniem b�benka w maszynie 
upewnij si�, �e pokazane na rysunkach 
oznaczenia znajduj� si� naprzeciw siebie.

i
Za�ó� zaczepy pokrywy p�ytki ściegowej 
na p�ytce ściegowej i nasu� pokryw� z 
powrotem.

Wyjmowanie p�ytki ściegowej

Gdy ni� zapl�cze si� i nie mo�na jej wyj��, 
czyszcz�c chwytacz, wyjmij p�ytk� ściegow�.

a
Post�puj zgodnie z krokami od a do f na 
strona 81.

b
Wyjmij p�ytk� ściegow�, usuwaj�c śruby 
za pomoc� do��czonego śrubokr�ta.

c
Usu� spl�tan� ni� z p�ytki ściegowej.

d
W�ó� p�ytk� ściegow� na swoje miejsce, a 
nast�pnie dokr�� śruby za��czonym 
śrubokr�tem.

Uwaga

Wyrównaj dwa otwory na śruby na p�ytce 
ściegowej z dwoma otworami na maszynie.

e
Post�puj zgodnie z krokami od g do i 
(strona 82).

Nigdy nie u�ywaj porysowanego b�benka, 
gdy� ni� górna mo�e si� spl�ta�, ig�a 
mo�e si� z�ama� lub szycie b�dzie 
przebiega� wadliwie.
Aby naby� nowy b�benek, skontaktuj si� z 
najbli�szym autoryzowanym serwisem.
Sprawdź, czy b�benek zosta� prawid�owo 
za�o�ony, w przeciwnym razie mo�e dojś� 
do z�amania ig�y.

PRZESTROGA
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Rozwi�zywanie problemów

Je�eli maszyna przestanie dzia�a� prawid�owo, przed oddaniem jej do serwisu sprawdź mo�liwe przyczyny, 
wymienione poni�ej.
Jeśli problem wyst�puje nadal, skontaktuj si� ze sprzedawc� lub najbli�szym autoryzowanym centrum 
serwisowym.

Objaw Prawdopodobna przyczyna Rozwi�zanie problemu

Maszyna nie 

dzia�a.

Wtyczka przewodu zasilaj�cego nie 
jest umieszczona w gniazdku 
elektrycznym.

W�ó� wtyczk� przewodu 
zasilaj�cego do gniazdka 
elektrycznego.

strona 14

Maszyna nie zosta�a w��czona. W��cz maszyn�. strona 14

Wa�ek nawijacza szpulki jest 
przesuni�ty w praw� stron�.

Przesu� wa�ek nawijacza szpulki w 
lew� stron�. strona 17

Dźwignia podnoszenia stopki jest 
podniesiona. Opuś� dźwigni� podnoszenia stopki. strona 42

Wybrano inny ścieg ni� ścieg do 
obszywania dziurek na guziki lub 
ścieg ryglowy i naciśni�to przycisk 
Start/stop, gdy dźwignia dziurki na 
guziki by�a opuszczona.

Podnieś dźwigni� dziurki na guziki. –

Opuś� dźwigni� dziurki na guziki. strona 58

Naciśni�to przycisk Start/stop, mimo 
�e rozrusznik no�ny jest pod��czony.

Nie u�ywaj przycisku Start/stop, gdy 
pod��czony jest rozrusznik no�ny. 
Aby u�ywa� przycisku Start/stop, 
od��cz rozrusznik no�ny.

strona 42

Ig�a �amie si�.

Ig�a zosta�a nieprawid�owo za�o�ona. Za�ó� ig�� prawid�owo. strona 29

Śruba mocuj�ca ig�y nie jest 
dokr�cona. Mocno dokr�� śrub� wkr�takiem. strona 30

Ig�a jest wygi�ta lub t�pa. Wymie� ig�� na now�. strona 29

Po��czenie tkaniny, nitki i ig�y nie 
jest prawid�owe. strona 28

U�ywana stopka nie jest 
odpowiednia dla rodzaju 
wyszywanego ściegu.

Zamocuj stopk� odpowiedni� do 
rodzaju wyszywanego ściegu.

strona 79

Górna ni� jest za mocno napr��ona. Zmniejsz napr��enie górnej nici. strona 47

Tkanina jest za bardzo wyci�gni�ta. Prowadź materia� delikatnie. –

Obszar wokó� otworu w p�ytce 
ściegowej jest zadrapany.

Wymie� p�ytk� ściegow�.
Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub 
najbli�szym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

–

Obszar wokó� otworu w stopce jest 
zadrapany.

Wymie� stopk�.
Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub 
najbli�szym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

–

B�benek jest zadrapany.

Wymie� b�benek.
Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub 
najbli�szym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

–

Nie u�yto szpulki dolnej 
przeznaczonej specjalnie dla tego 
typu maszyny.

strona 15
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Górna ni� 
zrywa si�.

Górna ni� zosta�a nawleczona 
nieprawid�owo (na przyk�ad szpulka 
jest nieprawid�owo za�o�ona lub ni� 
wysz�a z prowadnika igielnicy).

Nawlecz prawid�owo górn� ni�. strona 20

Na nici tworz� si� sup�y lub ni� jest 
spl�tana.

Usu� wszelkie sup�y lub spl�tania. –

Wybrana ig�a nie jest odpowiednia 
dla u�ywanej nici.

Wybierz ig��, która b�dzie pasowa� 
do rodzaju u�ywanej nici.

strona 28

Górna ni� jest za mocno napr��ona. Zmniejsz napr��enie górnej nici. strona 47

Ni� jest spl�tana, na przyk�ad, w 
b�benku.

Usu� spl�tan� ni�. Jeśli ni� zosta�a 
spl�tana w b�benku, wyczyś� 
chwytacz.

strona 81

Ig�a jest wygi�ta lub t�pa. Wymie� ig�� na now�. strona 29

Ig�a zosta�a nieprawid�owo za�o�ona. Za�ó� ig�� prawid�owo. strona 29

Obszar wokó� otworu w p�ytce 
ściegowej jest zadrapany.

Wymie� p�ytk� ściegow�.
Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub 
najbli�szym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

–

Obszar wokó� otworu w stopce jest 
zadrapany.

Wymie� stopk�.
Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub 
najbli�szym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

–

B�benek jest zadrapany.

Wymie� b�benek.
Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub 
najbli�szym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

–

Nie u�yto szpulki dolnej 
przeznaczonej specjalnie dla tego 
typu maszyny.

Szpulki dolne przeznaczone do 
starszych modeli, które maj� inn� 
gruboś�, nie b�d� dzia�a�y 
prawid�owo. U�ywaj tylko szpulek 
wyprodukowanych dla tego modelu 
maszyny.

strona 15

Dolna ni� jest 
spl�tana lub 
zrywa si�.

Dolna ni� nie zosta�a prawid�owo 
nawini�ta. Poprawnie nawlecz doln� ni�. strona 18

Dolna ni� nie zosta�a prawid�owo 
nawini�ta. Prawid�owo nawi� doln� ni�. strona 15

Na dolnej szpulce s� zadrapania lub 
szpulka nie obraca si� prawid�owo. Wymie� szpulk� doln�. –

Ni� jest spl�tana.
Usu� spl�tan� ni� i wyczyś� 
chwytacz. strona 81

Nie u�yto szpulki dolnej 
przeznaczonej specjalnie dla tego 
typu maszyny.

Szpulki dolne przeznaczone do 
starszych modeli, które maj� inn� 
gruboś�, nie b�d� dzia�a�y 
prawid�owo. U�ywaj tylko szpulek 
wyprodukowanych dla tego modelu 
maszyny.

strona 15

Objaw Prawdopodobna przyczyna Rozwi�zanie problemu
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Napr��enie nici 
jest 
nieprawid�owe.

Górna ni� nie zosta�a prawid�owo 
nawleczona.

Nawlecz prawid�owo górn� ni�. strona 20

Dolna ni� nie zosta�a prawid�owo 
nawini�ta.

Poprawnie nawlecz doln� ni�. strona 18

Dolna ni� nie zosta�a prawid�owo 
nawini�ta. Prawid�owo nawi� doln� ni�. strona 15

Po��czenie tkaniny, nitki i ig�y nie 
jest prawid�owe.

Wybierz ni� i ig��, które s� 
odpowiednie do rodzaju szytej 
tkaniny.

strona 28

Uchwyt stopki jest zamontowany 
nieprawid�owo.

Za�ó� prawid�owo uchwyt stopki. strona 33

Napr��enie nici jest ustawione 
nieprawid�owo.

Wyreguluj napr��enie nici. strona 47

Nie u�yto szpulki dolnej 
przeznaczonej specjalnie dla tego 
typu maszyny.

Szpulki dolne przeznaczone do 
starszych modeli, które maj� inn� 
gruboś�, nie b�d� dzia�a�y 
prawid�owo. U�ywaj tylko szpulek 
wyprodukowanych dla tego modelu 
maszyny.

strona 15

Tkanina jest 
pomarszczona.

Górna lub dolna ni� jest nawleczona 
nieprawid�owo.

Nawi� prawid�owo górn� ni� i 
zamocuj prawid�owo szpulk� z nici� 
doln�.

strona 18,
20

Szpulka zosta�a nieprawid�owo 
za�o�ona. Za�ó� szpulk� prawid�owo. strona 15

Po��czenie tkaniny, nitki i ig�y nie 
jest prawid�owe.

Wybierz ni� i ig��, które s� 
odpowiednie do rodzaju szytej 
tkaniny.

strona 28

Ig�a jest wygi�ta lub t�pa. Wymie� ig�� na now�. strona 29

W przypadku szycia cienkich tkanin 
ścieg jest zbyt d�ugi lub tkanina nie 
jest podawana prawid�owo.

Zastosuj materia� stabilizuj�cy pod 
tkanin�. strona 49

Napr��enie nici jest ustawione 
nieprawid�owo. Wyreguluj napr��enie nici. strona 47

Ściegi 
przeskakuj�.

Górna ni� nie zosta�a prawid�owo 
nawleczona. Nawlecz prawid�owo górn� ni�. strona 20

Po��czenie tkaniny, nitki i ig�y nie 
jest prawid�owe.

Wybierz ni� i ig��, które s� 
odpowiednie do rodzaju szytej 
tkaniny.

strona 28

Ig�a jest wygi�ta lub t�pa. Wymie� ig�� na now�. strona 29

Ig�a zosta�a nieprawid�owo za�o�ona. Za�ó� ig�� prawid�owo. strona 29

Kurz nagromadzi� si� pod p�ytk� 
ściegow� lub w b�benku.

Zdejmij pokryw� p�ytki ściegowej i 
wyczyś� b�benek. strona 81

Podczas szycia 

wydobywa si� 

wysoki dźwi�k.

S�ycha� 

grzechotanie.

Kurz nagromadzi� si� w 
transporterach lub w b�benku. Wyczyś� b�benek. strona 81

Górna ni� nie zosta�a prawid�owo 
nawleczona.

Nawlecz prawid�owo górn� ni�. strona 20

B�benek jest zadrapany.

Wymie� b�benek.
Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub 
najbli�szym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

–

Nie u�yto szpulki dolnej 
przeznaczonej specjalnie dla tego 
typu maszyny.

Szpulki dolne przeznaczone do 
starszych modeli, które maj� inn� 
gruboś�, nie b�d� dzia�a�y 
prawid�owo. U�ywaj tylko szpulek 
wyprodukowanych dla tego modelu 
maszyny.

strona 15

Objaw Prawdopodobna przyczyna Rozwi�zanie problemu
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Ni� nie 

przechodzi 

przez ucho ig�y.

Ig�a nie zosta�a podniesiona.
Naciśnij raz lub dwa razy przycisk 

 (przycisk pozycji ig�y), aby 
podnieś� ig��.

strona 21

Ig�a zosta�a nieprawid�owo za�o�ona. Za�ó� ig�� prawid�owo. strona 29

Ścieg nie jest 
prawid�owo 
wyszyty.

U�ywana stopka nie jest 
odpowiednia dla rodzaju 
wyszywanego ściegu.

Zamocuj stopk� odpowiedni� do 
rodzaju wyszywanego ściegu.

strona 79

Napr��enie nici jest ustawione 
nieprawid�owo. Wyreguluj napr��enie nici. strona 47

Ni� jest spl�tana, na przyk�ad, w 
b�benku.

Usu� spl�tan� ni�. Jeśli ni� zosta�a 
spl�tana w b�benku, wyczyś� 
chwytacz.

strona 81

Materia� nie jest 
podawany.

Transportery zosta�y opuszczone.
Przesu� prze��cznik pozycji 
transportera na .

strona 70

Ściegi s� zbyt krótkie. Zwi�ksz d�ugoś� ściegu. strona 40

Po��czenie tkaniny, nitki i ig�y nie 
jest prawid�owe.

Wybierz ni� i ig��, które s� 
odpowiednie do rodzaju szytej 
tkaniny.

strona 28

Ni� jest spl�tana, na przyk�ad, w 
b�benku.

Usu� spl�tan� ni�. Jeśli ni� zosta�a 
spl�tana w b�benku, wyczyś� 
chwytacz.

strona 81

Lampka stanu 
szycia nie 
zosta�a 
w��czona.

Lampka jest uszkodzona.
Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub 
najbli�szym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

–

Objaw Prawdopodobna przyczyna Rozwi�zanie problemu
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Komunikaty o b��dach

Jeśli maszyna do szycia jest obs�ugiwana nieprawid�owo lub wyst�pi� b��d, na ekranie LCD wyświetlony 
zostanie komunikat o b��dzie.
Komunikat mo�na usun��, naciskaj�c dowolny przycisk na panelu operacyjnym, przekr�caj�c pokr�t�em lub 
wykonuj�c operacj� prawid�owo.

Przypomnienie

Jeśli w czasie szycia na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat o b��dzie od „F1” do „F9”, maszyna 
mo�e dzia�a� nieprawid�owo. Skontaktuj si� ze sprzedawc� lub najbli�szym autoryzowanym centrum 
serwisowym.

Numer 
kodu b��du

Komunikat o b��dzie
(na wyświetlaczu LCD) Prawdopodobna przyczyna Rozwi�zanie problemu

E1

Naciśni�ty zosta� przycisk Start/stop lub 
szycie wsteczne/wzmacnianie 
(naciśni�ty zosta� rozrusznik no�ny, jeśli 
jest pod��czony) w momencie, gdy 
stopka jest podniesiona.

Przed kontynuowaniem 
operacji opuś� stopk�.

E2

Wybrano inny ścieg ni� ścieg do 
obszywania dziurek na guziki lub ścieg 
ryglowy i naciśni�to przycisk Start/stop 
(naciśni�ty zosta� rozrusznik no�ny, jeśli 
jest pod��czony), gdy dźwignia dziurki 
na guziki by�a opuszczona.

Przed kontynuowaniem 
operacji podnieś dźwigni� 
dziurki na guziki.

E3

Wybrano ścieg do obszywania dziurek 
na guziki lub ścieg ryglowy i naciśni�to 
przycisk Start/stop (naciśni�ty zosta� 
rozrusznik no�ny, jeśli jest pod��czony), 
gdy dźwignia dziurki na guziki by�a 
podniesiona.

Przed kontynuowaniem 
operacji opuś� dźwigni� 
dziurki na guziki.

E4
Naciśni�to przycisk szycia wstecznego/
wzmacniani lub przycisk pozycji ig�y w 
momencie, gdy wa�ek nawijacza szpulki 
by� przesuni�ty w prawo.

Przed kontynuowaniem 
operacji przesu� wa�ek 
nawijacza szpulki w lewo.

E5 Naciśni�to przycisk Start/stop, mimo �e 
rozrusznik no�ny jest pod��czony.

Od��cz rozrusznik no�ny, 
a nast�pnie naciśnij 
przycisk start/stop. W 
innym przypadku obs�uguj 
maszyn� za pomoc� 
rozrusznika no�nego.

E6 Silnik zablokowany z powodu zapl�tanej 
nici.

Wy��cz maszyn� i usu� 
zapl�tan� ni� przed 
kontynuowaniem operacji.
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Sygna� dźwi�kowy

Po ka�dym naciśni�ciu przycisku lub po wykonaniu b��dnej operacji us�yszysz sygna� dźwi�kowy.

W przypadku prawid�owej operacji
Us�yszysz jeden sygna�.

W przypadku nieprawid�owej operacji
Us�yszysz dwa lub cztery sygna�y.

Je�eli maszyna zostanie zablokowana, np. z powodu spl�tania nici,
Maszyna b�dzie emitowa�a sygna� dźwi�kowy przez trzy sekundy, a nast�pnie automatycznie si� zatrzyma.
Sprawdź przyczyn� b��du i usu� j� przed dalszym szyciem.
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