Przed przeczytaniem prosimy roz³o¿yæ stronê z ilustracjami, a nastêpnie zapoznaæ siê z
wszystkimi funkcjami urz¹dzenia.

Prieð skaitydami, atsiverskite puslapá, kuriame pateikti paveikslëliai, ir susipaþinkite su
visomis árenginio funkcijomis.

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all
functions of the device.

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich
anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
Dodatkowe pomocne porady dotycz¹ce u¿ytkowania maszyny
do szycia Silvercrest mo¿na uzyskaæ po u¿yciu poni¿szego
³¹cza lub kodu QR.
Papildomus naudingus patarimus, kaip naudoti „Silvercrest“
siuvimo maðinà, rasite spustelëjæ ðá saità arba nuskaitæ QR
kodà.
Further helpful hints for using your Silvercrest sewing machine
can be found under the following link or QR code.
Weitere hilfreiche Hinweise zum Einsatz Ihrer SilvercrestNähmaschine finden Sie unter folgendem Link oder QR-Code.
Http://snm33b2.sewing.guide
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Wprowadzenie
Wprowadzenie
Serdeczne gratulujemy zakupu naszej maszyny do szycia.
Kupili Pañstwo sprzêt wysokiej jakoœci, który zosta³ wyprodukowany z do³o¿eniem wszelkiej
starannoœci.
Ta instrukcja zawiera wszystkie przydatne informacje o mo¿liwoœciach eksploatacji maszyny. W
przypadku pytañ i w¹tpliwoœci prosimy o kontakt ze sprzedawc¹.
¯yczymy udanego korzystania z maszyny.
Przed pierwszym u¿yciem maszyny wa¿ne jest, aby dok³adnie zapoznaæ siê z funkcjami urz¹dzenia i
jego prawid³owym dzia³aniem. Prosimy przeczytaæ poni¿sze instrukcje dotycz¹ce obs³ugi, a tak¿e
instrukcje bezpiecznego u¿ytkowania. Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y zachowaæ, a w przypadku
przekazywania maszyny do szycia osobie trzeciej nale¿y do niej do³¹czyæ tak¿e instrukcjê.

Przeznaczenie
Maszyna do szycia jest przeznaczona...
- do u¿ytku jako urz¹dzenie mobilne,
- do szycia w warunkach domowych ...
- wy³¹cznie do u¿ytku prywatnego.
Maszyna do szycia nie jest przeznaczona...
- do ustawienia stacjonarnego,
- do obróbki innych materia³ów (np. skóry, tkaniny namiotów, ¿agli itp.)
- do u¿ytku komercyjnego i przemys³owego.

Szczegó³y dotycz¹ce maszyny
1 Naprê¿acz nici
1.

12 DŸwignia szycia wstecz
11.

2 Nawijacz szpuleczki
2.

13 Ogranicznik szpuleczki
12.

3 Pokrêt³o naprê¿acza nici
3.

14 Oœ nawijania szpuleczki
13.

4 Pokrêt³o regulacji szerokoœci œciegu
4.

15 Trzpieñ szpulki
14.

5 Pokrêt³o d³ugoœci œciegu
5.

16 Prowadnik nici górnej
15.

6 Pokrêt³o wyboru œciegu
6.

17 Uchwyt do transportu
16.

7 Sk³adany stolik/ Schowek na akcesoria
7.

18 DŸwignia stopki dociskowej
17.

8 P³ytka œciegowa
8.

19 Gniazdko zasilania sieciowego
18.

9 Stopka dociskowa
9.

20 Prze³¹cznik W³¹cz/ Wy³¹cz
19.

10 Automatyczny nawlekacz ig³y

21 Kó³ko rêczne
20.

11 Obcinacz nici
10.

22 Otwór na drugi trzpieñ szpulki
21.

Dodatki
a Uniwersalna stopka szwalnicza (ju¿ wmontowana
A.
zamocowana), 1 pojedyncza ig³a (75/#11),
w maszynê do szycia)
1 ig³a do jeansu (100)
B.
k.
b Kryty zamek b³yskawiczny
l Œrubokrêt L
c Stopka do zamków b³yskawicznych
l. Œrubokrêt (du¿y & ma³y)
m
n Szpulka nici (1x niebieska, 1x ró¿owa, 1x
c.
m.
d Stopka do przyszywania guzików
¿ó³ta)
e Stopka do robienia dziurek na guziki
d.
N.
o Przyrz¹d do usuwania szwów/ pêdzelek
e.
f Stopka do lamowarki
O.
p P³ytka do haftowania i cerowania
g Przyrz¹d do nawijania nici
F.
q Prowadnik krawêdziowy/ do pikowania
p.
h Szpulka (4x)(1x wmontowana ju¿ w maszynê do
G.
r Drugi ko³ek na szpulkê nici
szycia)
Q.
s Pokrywka szpulki nici (du¿y & ma³y)
h.
R.
i Poduszka filcowa
t Pokrowiec chroni¹cy przed kurzem
I.j Butelka z olejem
S.
u No¿ny rozrusznik / wtyczka
k Pude³ko na ig³y: 3 pojedyncze ig³y (90/#14) (1 ju¿ T.
J.
6

PL

Wprowadzenie
Specyfikacja techniczna
Napiêcie
Moc

230 Volt/ 50 Hz
- maszyna

70 Wat

- lampa

15 Wat

- ogólnie

85 Wat

Rozmiar

- uchwyt schowany

ca. 382 x 298 x 182 mm (B x H x T)

D³ugoœæ kabla

- kabel pr¹dowy

ca. 1.8 m

- kabel peda³u

ca. 1.4 m

- maszyna

ca. 5.6 Kg

Masa/ciê¿ar
Materia³
Elementy operacyjne
Elementy pokazuj¹ce

aluminium / tworzywo sztuczne
- w³¹cznik w³¹cz/wy³¹cz

jest

- peda³ kontroli szybkosci szycia

jest

- lampa

jest

System chwytaka

CB-chwytak

System ig³y

130/705H

Filtr interferencji

wed³ug dyrektywy EU

Certyfikat TÜV

tak

Gwarancja

3 lata

Klasa

II

PL

7

Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa
Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa
Przy u¿ywaniu urz¹dzeñ elektrycznych nale¿y zawsze przestrzegaæ podstawowych zasad
bezpieczeñstwa podanych poni¿ej.
Przed u¿yciem maszyny prosimy zapoznaæ siê ze wszystkimi instrukcjami.

NIEBEZPIECZEÑSTWO –

Aby zredukowaæ ryzyko pora¿enia pr¹dem:
1. Nie pozostawiaæ urz¹dzenia pod³¹czonego do sieci bez nadzoru.
2. Po zakoñczeniu u¿ytkowania, jak równie¿ przed czyszczeniem i innymi pracami
konserwacyjnymi, wtyczkê natychmiast wyj¹æ z gniazdka.
3. Od³¹czyæ Ÿród³o zasilania przed wymian¹ ¿arówki. Stosowaæ ¿arówki tego samego typu 15
Watt.

UWAGA –

Aby zredukowaæ ryzyko poparzenia, po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub zranienia:
1. Nie u¿ywaæ jako zabawki. Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, korzystaj¹c z maszyny
w obecnoœci dzieci.
2. U¿ywaæ urz¹dzenia wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji obs³ugi.
Stosowaæ wy³¹cznie akcesoria zalecane przez producenta, opisane w instrukcji obs³ugi.
3. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia z uszkodzonym przewodem zasilaj¹cym lub wtyczk¹, urz¹dzenia po
upadku lub uszkodzeniu, zamoczeniu w wodzie lub wykazuj¹cego usterki w pracy. Nale¿y
wówczas skontaktowaæ siê z najbli¿szym punktem serwisowym w celu sprawdzenia
urz¹dzenia, naprawy lub regulacji.
4. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Utrzymywaæ otwory
wentylacyjne maszyny i peda³u no¿nego w czystoœci, wolne od kurzu i zanieczyszczeñ.
5. Nie zbli¿aæ palców do ruchomych czêœci maszyny. Szczególna ostro¿noœæ zalecana jest w
pobli¿u ig³y.
6. Zawsze u¿ywaæ prawid³owej p³ytki ig³owej, nieprawid³owa mo¿e spowodowaæ z³amanie ig³y.
7. Nie u¿ywaæ zgiêtych igie³.
8. Nie ci¹gn¹æ materia³u podczas szycia. Mo¿e to spowodowaæ z³amanie ig³y.
9. Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnoœci w okolicach ig³y, takich jak zak³adanie nitki,
wymiana ig³y, zak³adanie dolnej szpulki, wymiana stopki, itp., nale¿y wy³¹czyæ maszynê,
ustawiaj¹c prze³¹cznik g³ówny w pozycji OFF („O”).
10. Od³¹czaæ maszynê od Ÿród³a zasilania (wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka) przed wykonywaniem
czynnoœci serwisowych lub regulacyjnych, takich jak zdejmowanie obudowy, smarowanie itp.
11. Nie wk³adaæ ¿adnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych maszyny.
12. Nie u¿ywaæ na otwartej przestrzeni.
13. Nie u¿ywaæ w pomieszczeniach, w których rozpylane by³y aerozole lub tlen.
14. Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie z sieci, nale¿y ustawiæ wszystkie prze³¹czniki w pozycji OFF („O”),
a nastêpnie wyj¹æ wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.
15. Nie wy³¹czaæ z sieci, ci¹gn¹c za przewód zasilaj¹cy. Nale¿y chwyciæ wtyczkê i wyj¹æ j¹ z gniazdka.
16. Poziom ha³asu wytwarzany przez maszynê w standardowych warunkach u¿ytkowania
wynosi 75 dB (A).
17. Je¿eli maszyna nie dzia³a prawid³owo, nale¿y wy³¹czyæ j¹ prze³¹cznikiem g³ównym lub wyj¹æ
wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.
18. Nie ustawiaæ ¿adnych przedmiotów na pedale no¿nym maszyny.
19. Je¿eli uszkodzony jest kabel zasilaj¹cy po³¹czony zpeda³em no¿nym, konieczna jest jego
wymiana przez producenta, punkt serwisowy lub inn¹ osobê o odpowiednich kwalifikacjach,
aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa.
20. Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ytkowane przez dzieci od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawnoœci
fizycznej, sensorycznej lub umys³owej lub nieposiadajace doœwiadczenia lub wiedzy, jeœli
pozostaj¹ pod nadzorem lub zosta³y pouczone, jak bezpiecznie obs³ugiwaæ urz¹dzenie i s¹
œwiadome zwi¹zanego z tym niebezpieczeñstwa. Urz¹dzenie nie s³u¿y do zabawy dla dzieci.
21. Czyszczenie ani czynnoœci konserwacyjne nie mog¹ byæ wykonywane przez dzieci bez
nadzoru doros³ych.
22. Instrukcjê u¿ytkowania nale¿y przechowywaæ w odpowiednim miejscu w pobli¿u urz¹dzenia.
W przypadku przekazania urz¹dzenia osobie trzeciej nale¿y jej równie¿ przekazaæ tê
instrukcjê u¿ytkowania.

ZACHOWAJ TÊ INSTRUCJÊ

Maszyna przeznaczona jest wy³¹cznie do u¿ytku domowego.
8
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Przygotowanie
Pod³¹czenie maszyny do zasilania elektrycznego
Uwaga:
Od³¹cz kabel zasilania od sieci, gdy nie
korzystasz z maszyny.

20

Uwaga:
Je¿eli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci co
do sposobu pod³¹czenia maszyny do
zasilania elektrycznego, skontaktuj siê z
wykwalifikowanym elektrykiem. Od³¹cz
kabel zasilania od sieci, gdy nie
korzystasz z maszyny.
Maszyna musi byæ u¿ywana razem z
peda³em (u) KD-2902/ FC-2902D (sieæ o
napiêciu 220-240 V).
Pod³¹cz maszynê do zasilania
elektrycznego jak pokazano na rysunku.
Lampa oœwietleniowa
Naciœnij prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz (20),
aby pod³¹czyæ maszynê do napiêcia i
w³¹czyæ lampê (pozycja "I").
Peda³
Peda³ (u) s³u¿y do regulowania szybkoœci
pracy maszyny.

Wymiana ¿arówki
Od³¹cz maszynê od Ÿród³a zasilania
wyjmuj¹c wtyczkê z gniazda sieciowego.
1. Odkrêæ wkrêt (A) jak na rysunku.

B

2. Zdejmij pokrywê (B).
3. Wykrêæ ¿arówkê i zamontuj now¹ (C) jak
na rysunku.

A

4. Zamocuj pokrywê i dokrêæ wkrêt.

C

W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek
problemów poproœ o pomoc
najbli¿szego sprzedawcê.

PL
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Przygotowanie
Zamocowanie przed³u¿ki wysiêgu
Zachowuj¹c po³o¿enie poziome przed³u¿ki,
zamocuj j¹ w maszynie dosuwaj¹c zgodnie
z kierunkiem strza³ki.
Wnêtrze przed³u¿ki mo¿e byæ zastosowane
jako pude³ko na wyposa¿enie.

Aby otworzyæ, podnieœ wieczko w punkcie
oznaczonym strza³k¹.
W zamykanej na zatrzask przegródce
znajduj¹ siê do³¹czone akcesoria.

Zak³adanie ig³y
D
A

Uwaga:
Ustaw prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz w
pozycji Wy³¹cz ("O").
Wymieniaj regularnie ig³ê, zw³aszcza gdy
wykazuje ona oznaki zu¿ycia i przysparza
problemów.
Za³ó¿ ig³ê, postêpuj¹c zgodnie z
instrukcjami podanymi obok.
A. Odkrêæ œrubê mocuj¹c¹ ig³ê i przykrêæ j¹
ponownie po w³o¿eniu nowej ig³y.

C

B

B. P³aska strona najgrubszej czêœci ig³y
musi byœ zwrócona do ty³u.
C/D. Wciœnij ig³ê tak daleko, jak tylko jest to
mo¿liwe.
U¿ywaæ tylko w pe³ni sprawne ig³y.
Problemy mog¹ wyst¹piæ przy:
- skrzywionych ig³ach
- têpych ig³ach
- zniszczonych ig³ach

10

PL

Przygotowanie
DŸwignia stopki dociskowej dwupozycyjna
Aby zszyæ kilka warstw materia³u lub grube
materia³y, mo¿liwe jest ustawienie stopki
dociskowej (18) na drugim z¹bku aby
³atwiej u³o¿yæ szycie.

Mocowanie uchwytu stopki dociskowej
Uwaga:
Podczas wykonywania tych czynnoœci
ustaw prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz (20) w
pozycji Wy³¹cz. ("O").

A

E

C
D

1

B

1. Mocowanie uchwytu stopki
dociskowej
Podnieœ dr¹¿ek stopki dociskowej (A)
przez podniesienie dŸwigni
dwustopniowej stopki dociskowej (18).
Zamocuj uchwyt stopki dociskowej (B),
jak pokazano na rysunku.

a

2

E

q

2. Mocowanie stopki dociskowej
Opuszczaj uchwyt stopki dociskowej (A),
a¿ wyciêcie uchwytu (C) znajdzie siê
bezpoœrednio nad osi¹ (D).
Opuszczaj uchwyt stopki dociskowej (A),
tak aby stopka szwalnicza (a)
wpasowa³a siê automatycznie.
3. Zdejmowanie stopki dociskowej
Podnieœ stopkê dociskow¹. Popchnij
dŸwigniê (E) w kierunku wskazanym
przez strza³kê, a stopka dociskowa
zwolni siê.

3

4

4. Mocowanie linijka k¹tow¹ (q)
PrzeprowadŸ linijkê k¹tow¹ (q) przez
rowek, jak pokazano na rysunku. Ustaw
go w zale¿noœci od potrzeb do obrêbków,
zak³adek itd.
PL
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Przygotowanie
Nape³nianie dolnej szpulki
Szpulkê z nici¹ (n) za³ó¿ na trzpieñ szpulki
(15) a nastêpnie zabezpiecz j¹ pokrywk¹
szpulki nici (s).
- Ma³a pokrywka szpulki nici dla w¹skich
szpulek
- Du¿a pokrywka szpulki nici dla szerokich
szpulek
Przeci¹gnij niæ ze szpulki przez prowadnik
a¿ do pustej szpulki.
Przeci¹gnij niæ przez otwór pustej szpulki (h)
na zewn¹trz. W³ó¿ szpulkê na mocowanie
szpulki i nastêpnie przekrêciæ w prawo do
pozycji szpulki.
Przytrzymaj koñcówkê nici. Naciœnij peda³
no¿ny. Po kilku obrotach zwolnij peda³ no¿ny.
Zwolnij niæ i odetnij j¹ mo¿liwie jak najbli¿ej
szpulki. Ponownie naciœnij peda³ no¿ny. Jak
tylko szpulka bêdzie pe³na, zacznie wolniej
siê obracaæ. Zwolnij peda³ no¿ny. Ustaw
szpulkê w pozycji szycia i wyjmij.
Wskazówka:
Je¿eli nawijacz znajduje siê w pozycji
nawijania, proces szycia zostanie
automatycznie przerwany. Zanim
przyst¹pisz do szycia przesuñ nawijacz
w lewo (na pozycjê szycia).

Zak³adanie szpuleczki
A

Uwaga :
Ustaw prze³¹cznik W³¹cz / Wy³¹cz w
pozycji Wy³¹cz ("O").
Aby za³o¿yæ lub wyj¹æ szpuleczkê, ig³a musi
byæ podniesiona do oporu.

1

2

3

4

5

A

6

12
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1. Otwórz pokrywkê na zawiasie.
2. Odchyl skrzyde³ko zatrzasku bêbenka
(A) i wyci¹gnij go.
Przytrzymaj bêbenek na szpuleczkê
jedn¹ rêk¹.
3. W³ó¿ szpuleczkê w taki sposób (3), aby
niæ rozwija³a siê zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (patrz strza³ka).
4/5. Przeci¹gnij niæ od wewn¹trz przez
sprê¿ynkê naci¹gow¹.
6. Trzymaj bêbenek na szpuleczkê za
zatrzask na zawiasie.
7. Umieœæ go na miejscu.
Wskazówka:
Wyci¹ganie dolnej nici zosta³o opisane
na stronie 15.

Przygotowanie
Nawlekanie nici górnej
Uwaga:
Prze³¹cznik g³ówny ustaw na ("O")!
Dr¹¿ek nó¿ki ustaw wy¿ej przez
podniesienie 2 stopnia dŸwigni nó¿ki,
dŸwigniê do zmiany naprê¿enia nici
ustaw na najwy¿sz¹ pozycjê przez
przekrêcenie kó³ka rêcznego w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Przy nawlekaniu zwróæ uwagê
na strza³ki i cyfry na maszynie do szycia.
1. Szpulkê z nici¹ (n) za³ó¿ na trzpieñ
szpulki a nastêpnie zabezpiecz j¹
pokrywka szpulki nici (s).
- Ma³a pokrywka szpulki nici dla w¹skich
szpulek
- Du¿a pokrywka szpulki nici dla
szerokich szpulek

1

2. PrzeprowadŸ górn¹ niæ przez górn¹
prowadnicê nici (16) i prowadnicê nici ze
szpulki (2) z prawej strony na lew¹, a
nastêpnie do przodu w praw¹ szczelinê I
w dó³.
3. PoprowadŸ w lewo i w dó³ przez dziób
prowadnicy (A) a nastêpnie ponownie do
góry.

A

4. Niæ poprowadŸ od prawej do lewej przez
dŸwigniê do zmiany naprê¿enia a
nastêpnie w dó³.

3

2

B

5. Niæ poprowadŸ najpierw za du¿¹,
metalow¹ prowadnic¹ (B) a poŸniej
przez ucho. Zawsze nawlekaj niæ od
przodu.

5

4

Przyrz¹d do nawijania nici
Do pomocy przy nawlekaniu mo¿na u¿yæ
przyrz¹d do nawijania nici (g).

1

2

3

1. Nawlekacz do igie³ w³ó¿ przez oczko ig³y
od ty³u do przodu.
2. Górn¹ czêœæ nici przeprowadŸ przez
szlufkê nawlekacza do igie³.
3. Nawlekacz do igie³ wraz z nici¹
przeprowadŸ ponownie przez oczko ig³y.
PL
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Przygotowanie
Automatyczny nawlekacz ig³y
Uwaga:
Przed nawlekaniem ig³y wy³¹cznik
nale¿y ustawiæ w po³o¿enie „O”.

B

A

Uwaga:
Podnieœ ig³ê do najwy¿szego po³o¿enia,
obracaj¹c ko³o rêczne w swoj¹ stronê do
chwili ustawienia znacznika (A) w jednej
linii ze znacznikiem (B) na maszynie.

1. Opuœæ stopkê.
Przewlecz nitkê przez prowadnicê (C).

C

1
D

2. Opuœæ dŸwigniê najni¿ej, jak to mo¿liwe.
Nawlekacz ig³y automatycznie przyjmie
po³o¿enie nawlekania i przetyczka z
haczykiem przejdzie przez ucho ig³y (D).

2
3. Chwyæ nitkê przed ig³¹ i upewnij siê, ¿e
znajduje siê pod szpilk¹ haczyka (E).
E

3
4. Trzymaj¹c luŸno nitkê, powoli zwolnij
dŸwigniê.
Przetyczka z haczykiem obróci siê i
przewlecze nitkê przez ucho ig³y,
tworz¹c pêtlê. Przeci¹gnij nitkê przez
ucho ig³y.

4
14
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Przygotowanie
Naprê¿enie nici

1

2

3

A

Naprê¿enie nici górnej (A)
Regulacja normalna naprê¿enia nici : "AUTO"
Aby zwiêkszyæ naprê¿enie nici, obracaj
pokrêt³em a¿ do nastêpnej liczby w
kierunku rosn¹cym. Aby zmniejszyæ
naprê¿enie nici, obracaj pokrêt³em a¿ do
nastêpnej liczby w kierunku malej¹cym.
1. Normalne naprê¿enie nici
2. Niæ górna nie doœæ naprê¿ona
3. Niæ górna zbyt mocno naprê¿ona
Uwaga:
Podczas szycia lekkich tkanin, takich jak
jedwab, jersey itd., naci¹g górnej nici
nale¿y ustawiæ na 2-3.

Naprê¿enie dolnej nici (B)
Uwaga:
Naprê¿enie dolnej nici jest ustawione
fabrycznie, nie ma zatem koniecznoœci
jego zmiany.

B

Aby sprawdziæ napiêcie nici na szpuleczce,
wyjmij bêbenek i szpuleczkê, nastêpnie
trzymaj¹c za niæ pozwól szpuleczce zwisaæ.
Potrz¹œnij ni¹ raz i drugi. Je¿eli naprê¿enie
nici jest w³aœciwe, rozwinie siê ona o oko³o
3 do 5 cm. Jeœli niæ jest zbyt naprê¿ona, nie
rozwinie siê wcale. Natomiast jeœli
naprê¿enie nici jest za s³abe, bêbenek
opadnie zbyt nisko. Aby wyregulowaæ
naprê¿enie nici, obracaj ma³¹ œrubk¹
umieszczon¹ na boku bêbenka.

Wyprowadzenie nici dolnej
Przytrzymaj górn¹ niæ lew¹ rêk¹. Obracaj
kó³kiem rêcznym do przodu a¿ do chwili,
gdy ig³a ca³kowicie siê podniesie.

Poci¹gnij niæ górn¹ w taki sposób, aby niæ
dolna przesz³a przez otwór p³ytki œciegowej.
Umieœæ obie nici z ty³u, za stopk¹ dociskow¹.

PL
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Podstawy szycia
Szycie / U¿yteczne zastosowanie

12

Zszywanie (B)
Zbli¿aj¹c siê do koñca zszywanego odcinka,
naciœnij dŸwigniê szycia wstecz. (12) Przeszyj
kilka œciegów wstecz. Zwolnij dŸwigniê, a
maszyna rozpocznie na nowo szycie do przodu.

B

A

Szycie (A)
Gdy urz¹dzenie jest prawid³owo nawleczone i
ustawione, opuœæ stopkê poprzez obni¿enie
dwustopniowej dŸwigni. Nastêpnie naciœnij
peda³ no¿ny tak aby rozpocz¹æ szycie.

Zwalnianie nici do szycia (C)

1

11

C

16

PL

Kó³ko rêczne obróæ w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby ustawiæ
dŸwigniê do zmiany naprê¿enia nici (1) na
najwy¿szej pozycji. Podnieœ obroty
maszyny przy u¿yciu nó¿ki a niæ poci¹gn¹æ
do ty³u, aby zwolniæ j¹.
Obcinanie nitki (C)
Obiema rêkami trzymaj nici z ty³u stopki
dociskowej, w³ó¿ je do rowka (11) i poci¹gnij w
dó³.

Podstawy szycia
Zale¿noœæ pomiêdzy ig³¹, materia³em i nici¹
TABELA WYBORU IGIE£, MATERIA£ÓW I NICI
ROZMIAR IG£Y MATERIA£

NIÆ

9-11 (65-75)

Materia³y lekkie: cienkie bawe³ny, woal, ser¿a,
jedwab, muœlin, qiana, interlock, trykoty
bawe³niane, d¿ersej, krepa, poliester tkany,
tkaniny na koszule i bluzki koszulowe.

Cienkie nici bawe³niane, nylonowe lub
z poliestru.

12 (80)

Materia³y œrednie: bawe³na, satyna, gruby
muœlin, p³ótno ¿aglowe, trykot podwójnie dziany,
lekkie tkaniny we³niane.

14 (90)

Materia³y œrednie: grube p³ótno, tkaniny we³niane,
grube trykoty, tkaniny g¹bczaste, denim.

16 (100)

Materia³y ciê¿kie: drelich, tkaniny we³niane,
p³ótno namiotowe i tkaniny podszyte watolin¹,
denim, tkaniny obiciowe (lekkie i œrednie).

Wiêkszoœæ dostêpnych w handlu nici
jest œredniej gruboœci i odpowiada tym
tkaninom i rozmiarom ig³y.
Aby uzyskaæ jak najlepsze wyniki,
u¿ywaj nici poliestrowych do szycia
tkanin syntetycznych oraz bawe³nianych
do tkanin i materia³ów naturalnych.
Zawsze u¿ywaj identycznej nici górnej i
dolnej.

16 (Jeans)

Grube materia³y: drelich, jeans, brezent i inne
grube tkaniny.

18 (110)

Ciê¿kie materia³y we³niane, materia³y
ubraniowe, tkaniny obiciowe, niektóre skóry i
winyle.

Nici o du¿ej wytrzyma³oœci, nici
tapicerskie. (Wybierz du¿y docisk
stopki wy¿sze numery.)

UWAGA: Rozmiar ig³y nale¿y dobraæ do gruboœci nici i materia³u.
Warto zapamiêtaæ:
- Zasadniczo cienkie nici i ig³y stosuje siê do szycia tkanin lekkich, grubszymi niæmi zaœ szyje siê
tkaniny ciê¿kie.
- Zawsze wypróbuj gruboœæ nici i ig³y na ma³ym kawa³ku przeznaczonej do szycia tkaniny.
- U¿ywaj takiej samej nici do ig³y i szpulki.
- W przypadku wiotkich lub elastycznych tkanin u¿ywaj materia³u podk³adowego i w³aœciwie dobieraj
stopkê.
- Podczas szycia lekkich tkanin, takich jak jedwab, jersey itd., naci¹g górnej nici nale¿y ustawiæ na 2-3.

PL
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Podstawy szycia
Wybór œciegu
DŸwignia szycia
wstecz (12)

Pokrêt³o regulacji
szerokoœci œciegu (4)

Dla œciegu prostego ustawiæ pokrêt³o
Pokrêt³o d³ugoœci wyboru œciegu (6) w pozycji "A".
œciegu S1-S2 (5) Wyreguluj d³ugoœæ œciegu pokrêt³em.
Mo¿esz wybraæ dowoln¹ pozycjê ig³y
obracaj¹c pokrêt³em regulacji szerokoœci
œciegu.
Dla œciegu zygzakowego ustawiæ pokrêt³o
wyboru œciegu (6) w pozycji "B".
Pokrêt³o wyboru Wyreguluj d³ugoœæ œciegu pokrêt³em oraz
szerokoœæ œciegu pokrêt³em, dostosowuj¹c
œciegu (6)
je do rodzaju materia³u.
Aby uzyskaæ inne œciegi pokazane w
górnym rzêdzie na panelu maszyny wybierz
pokrêt³em wyboru œciegu literê podan¹
ponad symbolem œciegu. Wyreguluj
d³ugoœæ i szerokoœæ œciegu pokrêt³ami, w
zale¿noœci od oczekiwanego rezultatu
szycia.
Aby uzyskaæ inne œciegi pokazane w
drugim rzêdzie na panelu maszyny obróæ
pokrêt³o d³ugoœci œciegu (5) do
pozycji "S1", aby uzyskaæ œciegi pokazane
w trzecim rzêdzie nale¿y obróciæ pokrêt³o
d³ugoœci œciegu do pozycji "S2", wybierz
¿¹dany œcieg pokrêt³em wyboru œciegu (6) i
ustaw odpowiedni¹ szerokoœæ œciegu.

Œcieg prosty i pozycja ig³y
Pokrêt³o regulacji
szerokoœci œciegu (4)

Pokrêt³o d³ugoœci
œciegu (5)

Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu (6) w pozycji
"A".
Ogóln¹ zasad¹ jest, i¿ im grubszy materia³,
ig³a i nitka, tym d³u¿szy powinien byæ œcieg.

5

2.5

4

3 2 1

0.5

1

2

3

4

Wybierz pozycje ig³y z lewej do prawej przy
ustawianiu pokrêt³a dla ustawienia
szerokoœci œciegu od "0" do "5".

0

5

0

S1
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Podstawy szycia
Œcieg zygzakowy
Pokrêt³o regulacji
szerokoœci œciegu (4)

5

4

3

1

0

0.5

1

2

3

Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu (6) w pozycji
"B".

4

Funkcje pokrêt³a szerokoœci œciegu (4)
Maksymalna szerokoœæ œciegu zygzakowego
to "5", ale mo¿e ona zostaæ zredukowana.
Szerokoœæ œciegu zwiêksza siê przy obrocie
pokrêt³a zygzaka od "0" do "5".
Funkcje pokrêt³a d³ugoœci œciegu przy
œciegu zygzakowym (5)
Gêstoœæ œciegu zygzakowego zwiêksza siê
przy ustawieniu pokrêt³a d³ugoœci œciegu w
okolicach "0". £adny œcieg zygzakowy
uzyskuje siê zwykle przy ustawieniu "2,5" lub
ni¿szym.

3 2 1
0

5

4

2

Pokrêt³o d³ugoœci
œciegu (5)

Œcieg satynowy
Gdy d³ugoœæ œciegu ustawiona jest w zakresie
"0" - "1" œcieg jest bardzo gêsty. Jest to œcieg
satynowy stosowany do obszywania dziurek
lub elementów dekoracyjnych.
Delikatne materia³y
Podczas szycia materia³ów delikatnych
zaleca siê umieœciæ kawa³ek papieru pod
materia³em (co u³atwi jego przesuwanie
podczas szycia). Po zakoñczeniu szwu
papier mo¿na podrzeæ i wtedy ³atwo usun¹æ.

Stopka do zamków b³yskawicznych

A

A

B

2.5

1~4

Stopka mo¿e byæ zamocowana na lewej
albo prawej stronie, zale¿nie od strony na
której stopka bêdzie szy³a. (A)
¯eby objechaæ suwak zamka ig³a mo¿e
pozostaæ w materiale:
potem podnieœæ stopkê i suwak wcisn¹æ do
ty³u stopki.
Opuœciæ stopkê i szyæ dalej. Mo¿na te¿
wszyæ sznurek. (B)
Pokrêt³o regulacji szerokoœci œciegu ustawiæ
zale¿nie od gruboœci materia³u miêdzy "1" i
"4".

PL
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Podstawy szycia
kryty zamek b³yskawiczny
Powierzchnia

3/4"
5/8"

Stopka "kryty zamek b³yskawiczny" s³u¿y
do szycia krytych zapiêæ spódnic, sukienek
oraz wielu rodzajów odzie¿y i akcesoriów.
Przymocuj do maszyny stopkê "kryty zamek
b³yskawiczny" tak, aby ig³a by³a ustawiona
w jednej linii ze znakiem œrodka. U³ó¿
otwarty zamek b³yskawiczny spodem do
góry na prawej stronie tkaniny, jak na
rysunku. Przypnij szpilkami zamek tak, aby
linia z¹bków znajdowa³a siê na linii szwu
(5/8" in), a górny koniec 3/4" poni¿ej
nieobszytego brzegu ubrania. Maj¹c rowek
po prawej stronie stopki nad lini¹ z¹bków,
przyszywaj zamek, a¿ stopka zatrzyma siê
na suwaku (w trakcie szycia stopniowo
wyjmuj szpilki). Fastrygowanie

Powierzchnia

Odwrotna strona
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Aby przyszyæ drug¹ po³owê zamka
b³yskawicznego, przypnij j¹ szpilkami
spodem do góry tak, aby linia z¹bków
znajdowa³a siê na linii szwu (5/8" in), a
górny koniec 3/4" poni¿ej nieobszytego
brzegu ubrania, tak jak poprzednio. Upewnij
siê, ¿e dolna czêœæ zamka nie jest skrêcona.
U¿yj lewego rowka stopki, upewniaj¹c siê,
¿e ig³a i œcieg s¹ nadal ustawione w jednej
linii ze znakiem œrodka.
Zamknij zamek. Przesuñ stopkê do
zamków w lewo tak, aby ig³a znalaz³a siê w
karbie zewnêtrznym. Zepnij szpilkami szew
poni¿ej otwarcia zamka. Wygnij koniec
zamka tak, aby nie przeszkadza³, i rêcznie
opuœæ ig³ê, ustawiaj¹c j¹ nieco powy¿ej i na
lewo od ostatniego œciegu.
Przeszyj szew na d³ugoœci oko³o 2", jak na
rysunku. Przeci¹gnij nici na jedn¹ stronê i
zawi¹¿. Zmieñ stopkê na zwyk³¹ i dokoñcz
szew.
Przy koñcu zamka przyszyj ok. 1" obu jego
taœm tylko do naddatku szwu.

Podstawy szycia
Stopka do lamowarki

D
4

1

1~2

3~4

Do obrêbiania zas³on, spodni, spódnic, itd.
Œcieg kryty do mat. nieelastycznych.

2

3

1. Z³ó¿ materia³ jak na rysunku, lew¹ stron¹
do góry.
2. Wsuñ materia³ pod stopkê. Obracaj
ko³em rêcznym do przodu, a¿ ig³a
przesunie siê maksymalnie w lewo. Musi
ona tylko przek³uæ zak³adkê materia³u.
3/4. Ustaw prowadnik (3) obracaj¹c pokrêt³em
(4), tak aby prowadnik opiera³ siê na
zak³adce.
Szyj powoli, lekko naciskaj¹c peda³ i
przesuwaj¹c materia³ wzd³u¿ krawêdzi
prowadnika.

Stopka do przyszywania guzików

B

0~5

0

Przesuñ dŸwigniê p³ytka do haftowania i
cerowania w prawo, aby opuœciæ z¹bki.
Wymieñ stopkê na stopkê do przyszywania
guzików. U³ó¿ materia³ pod stopk¹. Ustaw
guzik w ¿¹danej pozycji i opuœciæ stopkê.
Ustawiæ pokrêt³o wybory œciegu na zygzak
"B". Wyregulowaæ szerokoœæ œciegu w
zakresie "3-4", dostosowuj¹c j¹ do
odleg³oœci pomiêdzy dziurkami guzika.
Obróæ ko³em rêcznym aby sprawdziæ czy
ig³a wchodzi w praw¹ i lew¹ dziurkê guzika.
Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu na œcieg
prosty "A" i wykonaæ
kilka œciegów mocuj¹cych nitkê. Wybierz
œcieg zygzakowy "B" i powoli przyszyæ
guzik 10 ma œciegami. Ponownie wybierz
œcieg prosty "A" i wykonaj kilka œciegów
mocuj¹cych.
Je¿eli wymagana jest stopka na guziku u³ó¿
ig³ê do cerowania i wówczas przyszyj guzik.
Przy guzikach z 4-ma dziurkami najpierw
przeszyj przez przednie dziurki, przesuñ
pracê do ty³u i przeszyj przez tylne dziurki.
PL
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Podstawy szycia
Stopka do robienia dziurek na guziki
Pokrêt³o
d³ugoœci œciegu

5

0.5

0.5~1

Przygotowanie:
Zdemontuj stopkê zygzakow¹ i za³ó¿ stopke do
robienia dziurek na guziki.
Ustaw pokrêt³o d³ugoœci œciegu pomiêdzy "0,5" a "1".
Gêstoœæ œciegu zale¿y od gruboœci materia³u.
Uwaga: Zawsze obszyj najpierw dziurkê próbn¹.

A

E

B

C

D

Przygotowanie materia³u:
Zmierz œrednicê guzika i dodaj 0,3 cm na œciegi
rygluj¹ce. Jeœli guzik jest bardzo gruby, dodaj nieco
wiêcej. Zaznacz miejsce i d³ugoœæ dziurki na materiale.
Podnieœ ig³ê do najwy¿szej pozycji.
Umieœæ materia³ w taki sposób, aby ig³a znalaz³a siê
na oznaczeniu po³o¿onym jak najdalej od Ciebie.
Poci¹gnij do siebie stopkê do obrzucania dziurek
tak daleko, jak tylko siê da.
Opuœæ stopkê.
A. Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu (6) na " ". Szyj z
umiarkowan¹ szybkoœci¹ a¿ dojdziesz do koñca
zaznaczenia. Podnieœæ ig³ê do najwy¿szej
pozycji.
B. Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu (6) na "
"i
wykonaj 5 do 6 œciegów rygluj¹cych. Podnieœæ
ig³ê do najwy¿szej pozycji.
C. Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu (6) na " " i
obrzucaj lew¹ stronê dziurki a¿ do koñca
zaznaczenia najbardziej oddalonego od ciebie.
Podnieœæ ig³ê do najwy¿szej pozycji.
D. Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu (6) na "
"i
wykonaj kilka œciegów rygluj¹cych. Podnieœæ ig³ê
do najwy¿szej pozycji.
Wyjmowanie materia³u. Wyjmij materia³ spod stopki.
Wyci¹gnij niæ górn¹ na lew¹ stronê materia³u i zwi¹¿
niæ górn¹ z doln¹. Przetnij œrodek dziurki za pomoc¹
no¿yka do dziurek uwa¿aj¹c, aby nie przeci¹æ
œciegów z ¿adnej strony.
Uwaga:
- Nieznacznie poluzuj naci¹g górnej nici (3), aby
uzyskaæ lepsze efekty.
- W przypadku wiotkich, rozci¹gliwych tkanin i
dzianin, np. z przêdzy lub we³ny, wymagane jest
stosowanie materia³u podk³adowego. Przêdzê
nale¿y przeszyæ œciegiem zygzakowym (E).
- U¿yj ig³y 9-11 (65-75) do nastêpuj¹cych tkanin:
Tkaniny lekkie: cienkie bawe³ny, woal, ser¿a,
jedwab, muœlin, qiana, interlock, trykoty
bawe³niane, d¿ersej, krepa, poliester tkany,
tkaniny na koszule i bluzki koszulowe.
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Podstawy szycia
Œciegi overlockowe

E, F

3~5

S1, S2

Uwaga:
U¿ywaj nowych igie³, igie³ z zaokr¹glon¹
koñcówk¹ lub do materia³ów elastycznych.
Stosowane jako szwy, wykoñczenie brzegu,
ozdobne podwiniêcia.
Œcieg overlockowy elastyczny: (A)
Do cienkich dzianin, Jersey, wykoñczeñ
dekoltu.
Œcieg overlockowy, standardowy: (B)
Stosowany do cienkich dzianin, jerseyu,
wykoñczeñ dekoltu.
Œcieg overlockowy zamkniêty: (C)
Do cienkich dzianin, ³¹czenia materia³ów.

A

B

Wszystkie œciegi overlockowe s³u¿¹ do szycia
i wykoñczenia brzegów w jednej operacji lub
wykonywania ozdobnych podwiniêæ.
Przy obrzucaniu brzegów materia³u ig³a
powinna lekko wychodziæ poza brzeg
materia³u.

C

Œcieg zygzakowy trójstopniowy

C

3~5

1~2

Stosowany jest do przyszywania koronek i
gumek, cerowania, napraw i œciegów
wzmocnionych.
1. U³o¿yæ ³atê na materiale. D³ugoœæ œciegu
mo¿e byæ znacznie zmniejszona, aby
uzyskaæ bardzo gêsty œcieg.

1

2

2. Przy naprawie rozerwañ zaleca siê
stosowanie tkaniny podk³adowej, dla
wzmocnienia uszkodzonego miejsca.
Gêstoœæ œciegu mo¿na ró¿nicowaæ
pokrêt³em d³ugoœci œciegu. Najpierw nale¿y
przeszyæ centralnie po rozerwaniu, a
nastêpnie po prawej i lewej stronie
uszkodzonego miejsca. Wykonaæ 3-5
rzêdów œciegów w zale¿noœci od rodzaju
materia³u i uszkodzenia.

PL
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Podstawy szycia
Œcieg streczowy

A

2.5

S1, S2

Œcieg prosty potrójny: (A)
Przeznaczony do szwów wzmocnionych.
Maszyna bêdzie wykonywa³a dwa œciegi do
przodu i jeden œcieg do ty³u, co daje potrójne
wzmocnienie szwu.

B

A

B

3~5

S1, S2

Zygzak trójstopniowy: (B)
Przeznaczony do szwów wzmocnionych,
podwiniêæ i elementów dekoracyjnych.
Zygzak trójstopniowy przeznaczony jest do
sztywnych materia³ów jak denim, sztruks, itp.

Patchworki

F

3~5

S1

Œciegi te stosowane s¹ do ³¹czenia
brzegów materia³ów, z pozostawieniem
pewnej odleg³oœci pomiêdzy ich brzegami.
1. Podwiñ brzegi dwóch kawa³ków
materia³u i przyfastrygowaæ ich brzegi do
cienkiego papieru, pozostawiaj¹c
niewielk¹ odleg³oœæ pomiêdzy
materia³ami.
2. Szyj po brzegu materia³u lekko
poci¹gaj¹c obie nitki przy rozpoczêciu
szycia.
3. U¿yj grubszej nitki.
4. Po zakoñczeniu szycia usuñ fastrygê i
papier. Zawi¹¿ nitki na supe³ek na lewej
stronie materia³u, na pocz¹tku i na koñcu
œciegu.
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Podstawy szycia
Wykonywanie monogramów i haftowanie przy u¿yciu tamborka*
* Tamborek nie jest dostarczany z t¹ maszyn¹ do szycia.

B

1~5

0

Zakrywanie p³ytka do haftowania i
cerowania
1. Zdejmij stopkê dociskow¹ i jej uchwyt.
2. Za³ó¿ p³ytkê p³ytka do haftowania i
cerowania.
3. Przed rozpoczêciem szycia opuœæ
dŸwigniê podnoœnika stopki.
4. Dobierz szerokoœæ œciegu odpowiedni¹
do wielkoœci liter lub wzoru.
Przygotowanie do wykonywania
monogramów lub haftowania*
1. Narysuj litery lub wzór na prawej stronie
materia³u.
2. Jak najmocniej naci¹gnij materia³ na
tamborku.
3. U³ó¿ materia³ pod ig³¹. Upewnij siê, czy
dr¹¿ek stopki dociskowej jest w swojej
najni¿szej pozycji.
4. Obróæ kó³kiem rêcznym do siebie, tak
aby niæ dolna przesz³a przez materia³.
Przeszyj kilka œciegów w miejscu
rozpoczêcia haftu.
5. Przytrzymaj ramkê kciukiem i palcem
wskazuj¹cym - obur¹cz.
6. Reguluj szybkoœæ i ruch szycia
przesuwaj¹c ramkê.

PL
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Podstawy szycia
Aplikacje

B

3~5

0.5~1

1. Wytnij motyw aplikacji i przyfastryguj go
na materiale.
2. Szyj powoli dooko³a motywu.
3. Odetnij nadmiar materia³u poza œciegami.
Uwa¿aj, aby nie przeci¹æ œciegów.
4. Wyjmij nitkê fastrygi.
5. Zawi¹¿ górn¹ i doln¹ niæ pod aplikacj¹,
tak aby unikn¹æ wszelkiego
wystrzêpiania siê.

Arkuszowy ornament

I

3~5

1~2

Maszyna umie automatycznie szyæ arkuszowy
ornament dla dekoratywnej krawêdzi.
1. Szycie Na lini brzegowej.
2. Przy ucinaniu wystaj¹cego materia³u
prosimy uwa¿aæ ¿eby ucinaæ jak naj
krótko i nie uci¹æ przypadkowo nitki.

1
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Konserwacja
Konserwacja
Uwaga:
Od³¹czaj maszynê od zasilania elektrycznego,
wyci¹gaj¹c wtyczkê kabla z gniazdka sieci.
Przed czyszczeniem nale¿y zawsze od³¹czyæ
maszynê z zasilania.
Zdejmowanie p³ytki œciegowej (A):
Obracaj ko³em rêcznym a¿ do maksymalnego
podniesienia ig³y. Otwórz przedni¹ pokrywkê na
zawiasie i œrubokrêtem odkrêæ œrubê p³ytki œciegowej.

A

Czyszczenie z¹bków transportera (B):
Wyjmij bêbenek na szpuleczkê i u¿yj dostarczonej z
maszyn¹ szczotki do wyczyszczenia ca³ej tej strefy.
Czyszczenie i smarowanie chwytaka (C-G):
Wyjmij bêbenek na szpuleczkê. Odchyl na zewn¹trz
dwa zatrzaski trzymaj¹ce chwytak (C). Wyjmij
pierœcieñ (D) i chwytak (E) i wyczyœæ je miêkk¹
szmatk¹. Nasmaruj, wpuszczaj¹c w zaznaczonym
miejscu 1 lub 2 krople oleju do maszyn do szycia (F).
Obracaj kó³ko rêczne do momentu, a¿ pierœcieñ (G)
znajdzie siê po lewej stronie. Umieœæ chwytak (E) na
miejscu i zamknij mocuj¹ce go zatrzaski. Umieœæ
bêbenek i szpuleczkê na swoim miejscu i za³ó¿ p³ytkê
œciegow¹.

B

F
G

E
D

Wa¿ne:
K³aczki i resztki nici musz¹ byæ regularnie usuwane.
Ponadto maszyna powinna byæ oddawana do
przegl¹du w jednym z naszych punktów
serwisowych w regularnych odstêpach czasu.

C

Przechowywanie
Jeœli maszyna do szycia nie jest u¿ywana, nale¿y
od³¹czyæ j¹ od zasilania. Maszynê nale¿y pokrowiec
chroni¹cy przed kurzem (t). Maszynê nale¿y
przechowywaæ w suchym i niedostêpnym dla dzieci
miejscu. Je¿eli maszyna nie jest u¿ywana przez
d³u¿szy czas, powinna byæ chroniona przed kurzem,
zabrudzeniami oraz wilgoci¹.
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Konserwacja
Poradnik rozwi¹zywania problemów
Problemy

Przyczyny

Rozwi¹zania

Zerwanie siê
nici górnej

1. Nici nie zosta³y poprawnie nawleczone.
2. Niæ jest zbyt naprê¿ona.
3. Niæ jest zbyt gruba w stosunku do ig³y.
4. Ig³a nie zosta³a zainstalowana
poprawnie.
5. Niæ jest owiniêta wokó³ trzpienia szpulki.
6. Ig³a jest uszkodzona.

1. Ponownie nawlecz nici.
2. Zmniejsz naprê¿enie nici (ni¿sza cyfra).
3. Wybierz grubsz¹ ig³ê.
4. Zdejmij ig³ê i zainstaluj j¹ ponownie
(p³ask¹ stron¹ do ty³u).
5. Zdejmij szpulkê i nawiñ na ni¹ niæ.
6. Wymieñ ig³ê.

Zerwanie siê
nici dolnej

1. Bêbenek na szpuleczkê nie zosta³
poprawnie zainstalowany.

1. Wyjmij bêbenek, ponownie go
zainstaluj i poci¹gnij za niæ. Niæ
powinna wychodziæ z ³atwoœci¹.
2. SprawdŸ szpuleczkê i bêbenek.

2. Bêbenek zosta³ Ÿle nawleczony.

1. Zdejmij ig³ê i zainstaluj j¹ ponownie
(p³ask¹ stron¹ do ty³u).
2. Za³ó¿ now¹ ig³ê.
3. Dobierz ig³ê odpowiedni¹ do nici i
materia³u.
4. Stopka nie zosta³a poprawnie umocowana. 4. SprawdŸ i zamocuj j¹ poprawnie.

Przeskakiwanie
œciegów

1. Ig³a nie zosta³a zainstalowana
poprawnie.
2. Ig³a jest uszkodzona.
3. U¿ywana ig³a ma niew³aœciwy rozmiar.

Z³amanie ig³y

1. Ig³a jest uszkodzona.
2. Ig³a nie zosta³a zainstalowana
poprawnie.
3. Rozmiar ig³y nie jest odpowiedni do
materia³u.
4. Zainstalowana stopka jest
nieodpowiednia.

Œcieg zbyt rzadki 1. Nici nie zosta³y poprawnie nawleczone.
2. Bêbenek na szpuleczkê jest
niepoprawnie nawleczony.
3. Kombinacja ig³a/niæ/materia³ jest
niew³aœciwa.
4. Naprê¿enie nici jest niew³aœciwe.

1. Za³ó¿ now¹ ig³ê.
2. Zainstaluj ig³ê poprawnie (p³ask¹
stron¹ do ty³u).
3. Dobierz ig³ê odpowiedni¹ do nici i
materia³u.
4. Dobierz odpowiedni¹ stopkê.
1. SprawdŸ nawleczenie.
2. Nawlecz bêbenek jak pokazano na
rysunku.
3. Rozmiar ig³y musi byæ odpowiedni do
nici i materia³u.
4. Popraw naprê¿enie nici.

1. Ig³a jest zbyt gruba w stosunku do materia³u. 1. Wybierz cieñsz¹ ig³ê.
Zszycie
2. Ponownie ustaw d³ugoœæ œciegu.
2. D³ugoœæ œciegu jest Ÿle ustawiona.
pomarszczone
3. Do wiotkich lub rozci¹gliwych tkanin
lub pofa³dowane 3. Wybrzuszenia w szwie.
u¿yj podk³adu.
Œciegi
nieregularne,
przesuw
nieregularny

1. Niæ jest z³ej jakoœci.
2. Bêbenek jest Ÿle nawiniêty.

Maszyna
ha³asuje

1. Maszyna musi koniecznie byæ
nasmarowana.
2. K³aczki lub olej zgromadzi³y siê na
chwytaku lub na igle.
3. U¿yto oleju z³ej jakoœci.

3. Materia³ by³ poci¹gany.

4. Ig³a jest uszkodzona.
Maszyna
zablokowa³a siê
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Niæ zablokowa³a siê w chwytaku.

1. Wybierz niæ lepszej jakoœci.
2. Wyjmij bêbenek, ponownie go nawiñ i
w³ó¿ na miejsce.
3. Nie ci¹gnij za materia³ podczas szycia,
pozostaw przesuw materia³u maszynie.
1. Nasmaruj zgodnie z instrukcj¹.
2. Wyczyœæ chwytak i z¹bki transportera
zgodnie z instrukcj¹.
3. U¿ywaj tylko dobrej jakoœci oleju do
maszyn do szycia.
4. Wymieñ ig³ê.
Wyjmij niæ górn¹ i bêbenek, obracaj
kó³kiem rêcznym w przód i w ty³, po czym
wyjmij resztkê nici. Nasmaruj zgodnie z
instrukcj¹.

Zbycie / Gwarancja / Serwis / Producent
Zbycie
- Urz¹dzenia nie wolno wyrzucaæ do œmieci wraz z pozosta³ymi odpadkami.
- Ten produkt objêty jest dzia³aniem europejskiej dyrektywy 2012/19/UE.
- Urz¹dzenie oddaæ do odpowiedniego zak³adu usuwania odpadów lub najbli¿szego
miejskiego sk³adowiska odpadów.
- Przestrzegaæ aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów. W razie koniecznoœci skontaktowaæ
siê z odpowiednim zak³adem usuwania odpadów.
- Prosimy tylko o ekologiczne zbycie siê ca³ego opakowania.
Schowaæ opakowanie transportowe maszyny do szycia! Z jednej strony mo¿e ono s³u¿yæ do
przechowywania maszyny natomiast przede wszystkim s³u¿y ono do zapakowania maszyny
w wypadku jej wysy³ania do naprawy. Najwiêcej uszkodzeñ powstaje bowiem dopiero
podczas transportu.

Gwarancja
Pañstwa sprzêt ma 3 lata gwarancji o dnia kupna. Sprzêt zosta³ dok³adnie sprawdzony przed dostaw¹.
Prosimy zachowaæ paragon jako dowód kupna. W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosimy o
kontakt telefoniczny z infolini¹ serwisow¹.
W ten sposób mo¿na zamówiæ bezp³atn¹ wysy³kê do serwisu.
Gwarancji podlegaj¹ tylko b³êdy fabrykacyjne i b³êdy materia³u.
Czêœci które siê zu¿ywaj¹ i czêœci kruche (np. w³¹czniki) nie s¹ objête gwarancj¹. Produkt jest tylko
dla prywatnego, niekomercyjnego u¿ytku.
Nadu¿ycie i nieprawid³owe u¿ywanie produktu, st³uczenia i interwencje nie autoryzowanych osób
prowadz¹ do utraty gwarancji.
Wszelkie prawa zastrze¿one

Numer telefoniczny serwisu
Prosimy o zachowanie tej instrukcji jako Ÿród³a referencji na przysz³oœæ albo dla nastêpnego
posiadacza tej maszyny. Ta instrukcja nie uwzglêdnia wszystkich operacji wykonywanych za pomoc¹
maszyny.
W celu otrzymania dodatkowych informacji albo problemów, prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem: 00800 555 00 666 (wolny)
Prosimy zachowaæ tê instrukcjê obs³ugi.
Adres serwisu:
CROWN Service Center
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster
NIEMCY
IAN 300024

sewingguide-pl@teknihall.com

Producent
Prosimy pamiêtaæ, ¿e nastêpuj¹cy adres nie jest adresem serwisowym. Prosimy najpierw
skontaktowaæ siê z wy¿ej wymienionym punktem serwisowym.
Crown Technics GmbH
Turmstraße 4
D-78467 Konstanz
NIEMCY
PL
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Numer serwisu dla skarg:
00800 555 00 666 (wolny)
Aptarnavimo skyriaus numeris nusiskundimams:
00800 555 00 666 (nemokamas)
Service number for complaints:
00800 555 00 666 (free)

Servicenummer bei Reklamationen:
00800 555 00 666 (kostenfrei)

Stan informacji Paskutinis informacijos atnaujinimas
Last Information Update Stand der Informationen:
03/2018 Ident.-No.:032018

021VGK2701(B)(PL/LT/GB/DE)

IAN 300024

www.sewingguide.de
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