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WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZE ŃSTWA 
Niniejsze urządzenie nie jest zaprojektowane do użytkowania przez dzieci oraz osoby z ograniczoną sprawnością 

ruchową, czuciową czy intelektualną. Podobnie rzecz się ma względem osób niedoświadczonych oraz posiadającą 

nikłą wiedzę na temat urządzenia. Warunkiem użytkowania maszyny przez wyżej wymienionych osób jest baczna 

opieka lub kontrola osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo takiej osoby. 

Dzieci należy nadzorować, by nie bawiły się urządzeniem 

Korzystając z urządzenia, należy zachować podstawowe środki ostrożności. 

Maszyna jest zaprojektowana tylko do użytku domowego. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO— Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem: 

Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła zasilania. Maszynę do szycia należy 

wyłączyć niezwłocznie po zakończeniu pracy oraz przed oczyszczeniem. 

 

OSTRZEŻENIE— Aby wyeliminować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń: 

1. Maszyna nieprzeznaczona jest do zabawy. Gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w ich obecności, konieczny jest 

ścisły nadzór osoby dorosłej. 

2. Maszyna powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Należy używać tylko 

wyposażenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji. 

3. Nie wolno używać maszyny, gdy: (1) uszkodzony jest przewód lub wtyczka, (2) urządzenie działa niewłaściwie na skutek 

upuszczenia lub zniszczenia, (3) urządzenie wcześniej wpadło do wody. Gdy zaistnieją powyższe okoliczności, maszynę 

należy zanieść do najbliższego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum serwisowego, aby tam dokonano przeglądu, 

naprawy lub elektrycznej lub mechanicznej regulacji. 

4. Nie wolno używać urządzenia jeśli którykolwiek z otworów wentylacyjnych jest zablokowany. Należy dbać o to, by otwory 

wentylacyjne tej maszyny do szycia oraz pedału były wolne od zalegającego kurzu, kłaczków i luźnego materiału. 

5. Nie wolno wtykać ani wkładać żadnych obcych obiektów do otworów w maszynie. 

6. Nie wolno używać maszyny na wolnym powietrzu. 

7. Nie wolno obsługiwać maszyny w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) oraz tam, gdzie stosowano 

tlen. 

8. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyłączyć wszystkie przełączniki (ustawić je w pozycji „0”), a następnie wyjąć 

wtyczkę z kontaktu. 

9. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć maszynę z sieci należy chwycić za wtyczkę, 

nie za przewód. 

10.Należy trzymać palce z daleka od ruchomych części urządzenia, szczególnie od igły. 

11.Zawsze należy używać odpowiedniej płytki do igły. Użycie niewłaściwej płytki może złamać igłę. 

12.Nie wolno używać wygiętych igieł. 

13.Nie wolno ciągnąć ani popychać materiału podczas szycia, gdyż może to spowodować wygięcie się lub złamanie igły. 

14.Należy wyłączyć maszynę (“0”), zanim dokona się jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczególnie dotyczy to czynności takich 

jak: nawlekanie igły, zmiana igły, nawlekania szpulki czy zmiany stopki dociskowej. 

15.Zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zanim przystąpi się do zdjęcia obudowy, smarowania lub innej 

czynności regulującej ujętej w niniejszej instrukcji. 

 

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ 
 
 

W przypadku wyzbycia się maszyny, musi być ona bezpiecznie zutylizowana zgodnie z prawem krajowym odnośnie 

produktów elektrycznych. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą. 
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NAZWY CZ��CI
Nazwy cz��ci

 1 Szarpak 

 2 Pokr�tło docisku stopki 

 3 Instrukcja na pokrywie 

 4 Górna pokrywa 

 5 Pojemnik na stopki dociskowe 

 6 Przycinarka do nici 

 7 Blokada nawijacza szpulki 

 8 Nawijacz szpulki 

 9 Miejsce na dodatkowy trzpie� na szpulk�
10 Uchwyt do szpuli (du�y) 

11 Trzpie� na szpulk�
12 Pokr�tło regulacji napr��enia nici 

13 Pokrywa czołowa 

14 Przycinarka do nici 

15 Wysuwany stolik (pojemnik na akcesoria) 

16 D�wignia zwalniania płytki �ciegowej 

17 Przycisk start/stop 

18 Przycisk szycia wstecznego 

19 Przycisk automatycznej blokady 

20 Przycisk podnoszenia/opuszczania igły 

21 Przycisk przycinarki do nici 

22 Suwak kontroli pr�dko�ci szycia 

23 Pokr�tło podawania materiału 

24 Gniazdo podno�nika kolanowego 

25 Przycisk zatwierdzaj�cy 

26 Pokr�tło 

27 Przyciski funkcyjne 

28 wy�wietlacz LCD 

29 �ruba dociskowa igły 

30 Igła 

31 Stopka dociskowa A 

35 

36 

37 

16  17  18 19 20 

29 

30 

31 

32 

32 Płytka �ciegowa 
33 Przycisk otwierania pokrywy b�benka 
34 Pokrywa b�benka 
35 D�wignia do obrzucania dziurek 

36 Wbudowany nawlekacz igieł 

37 Uchwyt stopki 

38 Z�bki 

39 Uchwyt do przenoszenia 

40 Podno�nik stopki dociskowej 

41 

42 

43 

38 

39 

34 

33 

45 

40 

41 Koło obrotowe 

42 Pokr�tło ustawie� podawania materiału 

43 Gniazdo zewn�trznego przeł�cznika przycinarki do nici 

44 D�wignia opuszczania z�bków 

45 Przeł�cznik zasilania 

46 Gniazdo pedału no�nego 

47 Gniazdo zasilania 

44 
47 

46 
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Akcesoria standardowe

 1 Stopka zygzakowa A (zało�ona na maszynie) 

 2 Stopka obr�biaj�ca D 

 3 Stopka do zamków błyskawicznych E 

 4 Stopka do �ciegów ozdobnych F 

 5 “Otwarta” stopka do �ciegów ozdobnych F2 

 6 Stopka do obr�biania krytego G 

 7 Stopka kraw�dziowa M 

 8 Stopka 6mm O 

 9 Stopka ceruj�ca PD-H 

10 Stopka do swobodnego pikowania QB-S 

    11 Nakładka z zamkni�tym czubkiem 

    12 Nakładka z otwartym czubkiem 

    13 Nakładka „otwartego widoku” 

14 Stopka do automatycznego obrzucania dziurek R 

15 Płytka stabilizuj�ca do obrzucania dziurek 

16 Uchwyt stopki podwójnego podawania 

17 Stopka podwójnego podawania AD 

18 Stopka do przyszywania guzików T 

19 Prowadnica do pikowania 

20 Prowadnica do materiału 

21 

27 

31 

34 

38 

22 

28 

35 

32 

30 

23 

24 

29 

36 

39 

26 

25 

33 

37 

4 

21 Szpulki (5 szt.) (1 zało�ona na maszynie) 

22 Uchwyt szpulki (du�y, zało�ony na maszynie) 

23 Uchwyt szpulki (mały) 

24 Podpórka do szpulki 

25 Filc 

26 Dodatkowy trzpie� na szpulk�
27 Zestaw igieł 

28 �rubokr�t 

29 P�dzelek 

30 Rozpruwacz szwów 

31 Podno�nik kolanowy 

32 Płytka �ciegowa do �ciegów prostych 

33 Rysik ekranu dotykowego 

34 Kabel zasilaj�cy 

35 Pedał 

36 DVD instrukta�owe 

37 Instrukcja obsługi 

38 Dodatkowy szeroki stolik 

39 Usztywniony pokrowiec na maszyn�
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Schowek na akcesoria
Akcesoria mo�na wygodnie przechowywa� w schowku na 
stopki znajduj�cym si� pod górn� pokryw� I w stoliku 
wysuwanym. 

Schowek pod górn� pokryw�:
  1 Stopka zygzakowa A 

  2 Stopka kraw�dziowa M 

  3 Stopka do zamków błyskawicznych E 

  4 Stopka do �ciegów ozdobnych F 

  5 Stopka do obr�biania krytego G 

  6 Uchwyt stopki 

  7 Rysik 

  11 Stopka do swobodnego pikowania QB-S 

8 Nakładka “otwartego widoku”  

    9 Nakładka z otwartym czubkiem  

   10 Nakładka z zamkni�tym czubkiem  

W stoliku wysuwanym:

  1 Płytka stabilizuj�ca do obrzucania dziurek 

  2 Stopka do automatycznego obrzucania dziurek R 

  3 Płytka �ciegowa 

  4 Szpulki 

  5 Stopka dociskowa 

Inne akcesoria równie� mo�na składowa� w tym schowku. 

Wysuwany stolik
Wysuwany stolik zwi�ksza ilo�� miejsca do szycia i mo�e   
by� zdj�ty do szycia r�kawów. 
  1 Wysuwany stolik 

2 Szycie r�kawów 

Aby zdj��:
Wyci�gnij stolik w lewo. 

Aby zało�y�:
Wsu� stolik w prowadnice i dopchnij do prawej. 

Szycie r�kawów

Tryb szycia r�kawów jest przydatny do szycia r�kawów, 

nogawek i innych cylindrycznych materiałów. Mo�na go  

tak�e u�ywa� do cerowania skarpet. 

  2 Szycie r�kawów 
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PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA
Podł�czanie do �ródła zasilania

A  Upewnij si�, �e przeł�cznik zasilania (1) jest wył�czony („off”) 

B  Umie�� odpowiedni koniec kabla zasilania (2) w gnie�dzie w  

    maszynie (3). 

C  Drugi koniec kabla zasilania (4) podł�cz do gniazdka (5), 

i wł�cz maszyn� przeł�cznikiem (1). 

      1 Przeł�cznik zasilania 

      2 Wtyczka do maszyny 

      3 Gniazdo w maszynie 

      4 Wtyczka do gniazdka 

      5 Gniazdko 

UWAGA:

Nie u�ywaj innego kabla zasilaj�cego ni� ten doł�czony 

do urz�dzenia. 

Je�eli wył�czysz zasilanie maszyny odczekaj 

przynajmniej 5 sek. przed jego ponownym wł�czeniem. 

OSTRZE	ENIE:

Podczas pracy maszyny zawsze obserwuj obszar 

szycia i nie dotykaj �adnych ruchomych cz��ci maszyny 

takich jak szarpak, koło obrotowe czy igła. 

Zawsze wył�czaj przeł�cznik zasilania oraz odpinaj 

kabel zasilania z gniazdka sieciowego gdy: 

- zostawiasz maszyn� bez opieki 

- zdejmujesz lub zakładasz cz��ci 

- czy�cisz maszyn�. 

Nie kład� niczego na pedale. 

Je�eli chcesz skorzysta� z pedału, umie�� wtyczk� od pedału   
w gnie�dzie pedału w maszynie. 

A Upewnij si�, �e przeł�cznik zasilania (1) jest wył�czony („off”) 

B Umie�� odpowiedni koniec kabla zasilania (2) w gnie�dzie w 

maszynie (3). 

C Wyci�gnij kabel z pedału i umie�� jego ko�cówk� (4) w 

gnie�dzie (5) maszyny. 

D Drugi koniec kabla zasilania (6) podł�cz do gniazdka (7), 

i wł�cz maszyn� przeł�cznikiem (1). 

      1 Przeł�cznik zasilania 

      2 Wtyczka do maszyny 

      3 Gniazdo zasilania 

      4 Wtyk pedału 

      5 Gniazdo pedału 

      6 Wtyczka do gniazdka 

      7 Gniazdko 

UWAGA:

Przycisk start/stop nie działa przy podł�czonym pedale.

Informacja:

Symbol “O” na przeł�czniku zasilania oznacza pozycj�  

wył�czon� “off”. 

Dla mieszka
ców U.S.A. i Kanady

Wtyczka spolaryzowana (jeden bolec szerszy od drugiego): 
Aby zminimalizowa� ryzyko pora�enia pr�dem wtyczka tego 
rodzaju pasuje do gniazdka tylko w jednym poło�eniu.  
Je�li nie wchodzi ona do ko�ca w bie��cym poło�eniu 
odwró� j� i spróbuj ponownie. Je�li wtyczka nadal nie pasuje 
wezwij wykwalifikowanego elektryka aby zamontował 
odpowiednie gniazdko.  
Nie modyfikuj wtyczki w �aden sposób. 
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Przyciski operacyjne maszyny

1 Przycisk start/stop

Wci�nij ten przycisk aby uruchomi� b�d� zatrzyma�
maszyn�. Maszyna wykona kilka pierwszych �ciegów 

powoli, a nast�pnie przyspieszy do pr�dko�ci ustawionej 

przez suwak kontroli pr�dko�ci szycia. Je�eli przycisk ten 

zostanie przytrzymany to maszyna b�dzie pracowała 

powoli do czasu jego zwolnienia. 
Przycisk pod�wietli si� na czerwono podczas pracy 
maszyny i na zielono, gdy jest ona zatrzymana. 
Wci�ni�cie i przytrzymanie tego przycisku podczas pracy 
maszyny spowoduje spowolnienie pracy, po puszczeniu 
przycisku, maszyna zatrzyma si�.  
UWAGA:

   1 

(A) 

    2 

   3 

   4 

   5 

6 

7 

(B) 

7 

2 Przycisk szycia wstecznego

Gdy wybrany jest �cieg D1 (D1S), D4 (D4S), 9, 10, 11, 
D94, D95, D96, 164, 165, 166 lub 167, maszyna b�dzie 
szyła wstecz tak długo, jak długo wci�ni�ty b�dzie ten 
przycisk. 
Gdy wybrany jest �cieg D1 (D1S), D4 (D4S), 9, 10, 11, 
D94, D95,D96, 164, 165, 166 lub 167, a pedał nie jest 
podł�czony maszyna b�dzie szyła wstecz tak długo, jak 
długo wci�ni�ty b�dzie ten przycisk. 

Je�eli wci�niesz ten przycisk szyj�c innym �ciegiem ni� te 

wy�ej wymienione, maszyna automatycznie wykona �cieg 

zamykaj�cy i zako�czy szycie. 

3 Przycisk automatycznego blokowanie szwu

Gdy wybrany jest �cieg D1 (D1S), D4 (D4S), 9, 10, 11 
D94, D95, D96, 164, 165, 166 lub 167 
maszyna natychmiast wykona �cieg zamykaj�cy i 
zako�czy szycie. 
Podczas szycia innym �ciegiem ni� te wy�ej wymienione 
maszyna doko�czy szycie aktualnego wzoru, a nast�pnie 
wykona �cieg zamykaj�cy i zako�czy szycie. 

Je�eli zostanie ustawiona odpowiednia opcja - po wykonaniu 

�ciegu zamykaj�cego, maszyna automatycznie przytnie ni�. 

4 Przycisk podnoszenia/opuszczania igły

Wci�nij ten przycisk aby podnie�� b�d� opu�ci� igł�. 

Maszyna zatrzyma si� z igł� w pozycji opuszczonej. 

Mo�esz zmieni� t� pozycj� w menu ustawie� (patrz strona 29). 

UWAGA:

Lampka (6) zapali si�, je�eli wybrano doln� pozycj� igły.  

. 

5 Przycisk przycinarki nici

Wci�nij ten przycisk po zako�czeniu szycia aby przyci�� nici. 
Igła zostanie automatycznie podniesiona po przyci�ciu nici 
(patrz strona 33). 

UWAGA:

Lampka sygnalizacyjna (7) zapali si�, gdy wybrany zostanie 

tryb automatycznego przycinania nici jest wybrany (patrz 

strona 85).  

Dla nici #30 i grubszych - u�yj przycinarki nici znajduj�cej   

si� na przedniej pokrywie maszyny. 

�

Przycisk start/stop jest nieaktywny, gdy do maszyny 
podł�czony jest pedał. 
Je�eli uruchomisz maszyn� z podniesion� stopk� - maszyna        
nie uruchomi si�, a na wy�wietlaczu zostanie 
wy�wietlony odpowiedni komunikat. Wówczas opu�� stopk�           
i wci�nij przycisk start/stop. 
Mo�esz wybra� po��dan� pr�dko�� startow�
(wolna/�rednia/szybka) (patrz strona 26). 



Kontrolowanie pr�dko�ci szycia
Suwak pr�dko�ci szycia
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Mo�esz ograniczy� maksymalna pr�dko�� szycia u�ywaj�c 

suwaka pr�dko�ci szycia. 

Aby zwi�kszy� pr�dko�� szycia przesu� suwak w prawo. 

Aby zmniejszy� pr�dko�� szycia przesu� suwak w lewo. 

Pedał
Wciskanie pedału pozwala na kontrolowanie pr�dko�ci szycia. 
Im mocniej pedał jest wci�ni�ty, tym szybciej maszyna szyje. 

UWAGA:

Maszyna szyje z maksymaln� pr�dko�ci� ustawion�
przez suwak pr�dko�ci szycia, gdy pedał nie jest 

wci�ni�ty. 

Schowek na kabel

Kabel pedału mo�na wygodnie przechowywa� w schowku 

znajduj�cym si� w podstawie pedału. 

  1 Pokrywa schowka 

  2 Kabel 

  3 Haczyki 

Informacja:

Do u�ytku z t� maszyn� do szycia przeznaczony jest pedał 

21380 

. 

Pokr�tło
1 Pokr�tło
Pokr�tło słu�y do wyboru �ciegu i innych ustawie�. 

Przekr�� pokr�tło zgodnie b�d� przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara aby przegl�da� dost�pne ustawienia. 

2 Przycisk zatwierdzaj�cy

Wci�nij przycisk zatwierdzaj�cy (na �rodku pokr�tła) - w celu 

zatwierdzenia wybranego wzoru b�d� opcji. 
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Przyciski funkcyjne

1 Przycisk dostosowywania szeroko�ci �ciegu

(patrz strony 34, 46, 58) 

Wci�nij ten przycisk aby zmodyfikowa� szeroko�� �ciegu. 

2 Przycisk dostosowywania długo�ci �ciegu 

(patrz strony 34, 46, 58) 

Wci�nij ten przycisk aby zmodyfikowa� długo�� �ciegu. 

3 Przycisk edycji (patrz strony 24, 58, 94) 

Wci�nij ten przycisk aby edytowa� zaprogramowane wzory 

�ciegów. 

4 Przycisk ponownego startu (patrz strona 88) 

Wci�nij ten przycisk, aby rozpocz�� wyszywanie �ciegu od 

pocz�tku. 

5 Przycisk podwójnej igły (patrz strony 81-82) 

Wci�nij ten przycisk podczas szycia podwójn� igł�. 

6 Przycisk wydłu�enia (patrz strona 80) 

Wci�nij ten przycisk w celu wydłu�enia �ciegów ozdobnych. 

7 Przycisk odbicia lustrzanego (patrz strony 86-87) 

Wci�nij ten przycisk aby wyszy� lustrzane odbicie 

wybranego wzoru. 

8 Przycisk pami�ci (patrz strony 36, 69) 

Wci�nij ten przycisk aby zapami�ta� wybran� kombinacj�
�ciegu. 

Mo�na zapisa� do 50 kombinacji �ciegów.. 

9 Przycisk trybu(patrz strona 24) 

Wci�nij ten przycisk w celu otwarcia okna wyboru grupy.

10 Przycisk monogramu (patrz strony 91-92) 

Wci�nij ten przycisk w celu wyboru jednej z 5 dost�pnych 
czcionek. 

9 

11 Przycisk czyszczenia (patrz strony 26, 30, 36, 95, 99) 

Wci�nij ten przycisk aby usun�� zapami�tan� kombinacj�
�ciegu. 

Wci�nij i przytrzymaj ten przycisk aby usun�� zapami�tane 

kombinacje. 

12 Przycisk automatycznej przycinarki nici (patrz strona 85) 

Wci�nij ten przycisk przed szyciem, je�eli chcesz aby po 

szyciu maszyna automatycznie po �ciegu zamykaj�cym 

przyci�ła nici. 

Podczas programowania kombinacji �ciegów, wci�nij ten 

przycisk po ostatnim �ciegu ze wzoru aby przyci�� nici. 

Dioda LED na przycisku zapali si� po wci�ni�ciu przycisku. 

13 Przyciski bezpo�redniego wyboru �ciegu (patrz strona 25) 

Wci�nij jeden z 6 przycisków aby bezpo�rednio wybra� �cieg. 

14 Przycisk ustawienia (patrz strona 27) 

Wci�nij te przycisk aby wej�� do menu ustawie� maszyny. 

15 Przycisk ulubionych (patrz strona 36) 

Wci�nij ten przycisk aby obejrze� informacje o aktualnym 

�ciegu. 

16 Przycisk wczytywania z pami�ci (patrz strony 98-99) 

Wci�nij ten przycisk aby zapami�ta� wybrany wzór albo 

wczyta� z pami�ci wcze�niej zapami�tany wzór. 

17 Przycisk pomocy (patrz strona 26) 
Wci�nij ten przycisk aby obejrze� informacje o aktualnym 
�ciegu. 

18 Przycisk blokady(patrz strona 13) 

Wci�nij ten przycisk aby zablokowa� maszyn� podczas 

jej nawlekania, wymiany akcesoriów itp. 

Aby zminimalizowa� ryzyko wypadku do czasu 

odblokowania maszyny (co nast�puje przez ponowne 

wci�ni�cie tego przycisku) - wszystkie pozostałe przyciski 

b�d� nieaktywne. 
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Podnoszenie i opuszczanie stopki dociskowej
Podno�nik stopki dociskowej podnosi i opuszcza stopk�
dociskow�. 
  1 Podno�nik stopki dociskowej. 
Mo�esz podnie�� stopk� dociskow� wy�ej ni� normalne 
poło�enie „górne”. Umo�liwia to łatw� wymian� płytki 
�ciegowej, czy poło�enie grubszych warstw materiału pod 
stopk�. 

  2 Dodatkowa pozycja 

UWAGA:

Po podniesieniu stopki dociskowej do dodatkowej 

pozycji nie przekr�caj koła obrotowego, a tak�e nie 

wciskaj przycisku podnoszenia/opuszczania igły. 

Podno�nik kolanowy

Podno�nik kolanowy jest niezwykle pomocny podczas 
szycia łatek czy pikowania, poniewa� umo�liwia on 
zaj�cie si� materiałem, podczas gdy Twoje kolano 
kontroluje stopk� dociskow�. 

Podł�czanie stopki dociskowej

Dopasuj wypustki na podno�niku z wyci�ciami w 
gnie�dzie i wsu� podno�nik do gniazda. 

  1 Podno�nik kolanowy 

  2 Gniazdo podno�nika 

Dostosowywanie podno�nika

Mo�esz dowolnie regulowa� k�t podno�nika kolanowego. 
Aby ustawi� k�t podno�nika - poluzuj �rub� i wsu� lub 
wysu� belk� k�tow� aby ustawi k�t podno�nika. 
Dokr�� �rub� aby zabezpieczy� belk� k�tow�. 

  3  �ruba 

  4  Belka k�towa 

U�ywanie podno�nika kolanowego

Popchnij podno�nik kolanem aby podnie�� stopk�
dociskow�. Mo�esz kontrolowa� wysoko�� podniesienia 
stopki sił� nacisku na podno�nik. 

UWAGA:

Nie dotykaj podno�nika w trakcie szycia, w przeciwnym 

wypadku materiał mo�e nie zosta� przeszyty równo. 

�



2 

2 

1 

3 

1 

11 

Dostosowywanie docisku stopki dociskowej
Stopie� docisku stopki mo�e by� dostosowany pokr�tłem 

znajduj�cym si� pod górn� pokryw�. 

Pokr�tło ma 7 poło�e� od 1 do 7. 

Do standardowego szycia ustaw pokr�tło w pozycji 5. 

  1 Pokr�tło 

  2 Znacznik 

Zmniejsz docisk podczas szycia cienkich materiałów        
i materiałów rozci�gliwych. 
Aby zmniejszy� docisk przestaw pokr�tło na mniejsz�
warto��. 
Sugerowane ustawienie docisku stopki dociskowej dla 
danego rodzaju �ciegu jest wy�wietlane na wy�wietlaczu 
LCD (np. docisk 4 do szycia �ciegów przy przyszywaniu 
aplikacji). 
  3 Sugerowane ustawienie docisku 

Opuszczanie z�bków
Z�bki mo�na opu�ci� dla fastrygowania, przyszywania 
guzików czy pikowania. 
Przesu� d�wigni� opuszczania z�bków, aby je opu�ci�. 
  1 D�wignia opuszczania z�bków 
  2 Z�bki 

Przesu� d�wigni� opuszczania z�bków w drug� stron�, 
aby je podnie��. Podnios� si� one po uruchomieniu 
maszyny.

UWAGA:

Je�eli uruchomisz maszyn� z opuszczonymi z�bkami, 

na ekranie LCD pojawi si� stosowna informacja. 

Maszyna nie rozpocznie szycia, chyba �e wybrano 

�ciegi 23-33, 35-40 lub monogram..   
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Regulowanie napr��enia nici
Automatyczne napr��enie nici

Dla zwykłego szycia, ustaw pokr�tło na AUTO, gdy�
ustawienie to obejmuje wi�kszo�� warunków szycia. 
Sugerowane napr��enie nici dla danego �ciegu jest 
wy�wietlane na wy�wietlaczu LCD. 

  1 Pokr�tło napr��enia nici 

  2 Sugerowana warto��

UWAGA:

Gdy szeroko�� �ciegu to 7.0 i wi�cej, mo�liwe �e b�dzie 

konieczne r�czne dostosowanie napr��enia nici. 

(patrz poni�ej) 
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Prawidłowe napr��enie nici

W prawidłowo wykonanym �ciegu prostym, nici 
zamykaj� si� mi�dzy dwiema warstwami materiału. 

W prawidłowo wykonanym �ciegu zygzakowym, ni� od 
szpulki lekko pojawia si� na lewej (spodniej) stronie 
materiału. 
  1 Spodnia strona materiału 
  2 Wierzchnia strona materiału 
  3 Ni� od igły 
  4 Ni� od szpulki 

R�czna regulacja napr��enia

Je�eli na wy�wietlaczu LCD wy�wietla si� sugerowane 
napr��enie nici inne ni� AUTO - wówczas nale�y 
r�cznie dostosowa� napr��enie nici. 
Mo�e tak�e zaistnie� potrzeba r�cznego ustawienia 
napr��enia nici w zale�no�ci od rodzaju przeszywanego 
materiału, czy te� przy przeszywania wielu warstw 
materiału. 

Je�eli napr��enie jest zbyt du�e, ni� od szpulki pojawi 
si� na prawej stronie materiału. 
  1 Lewa strona materiału 
  2 Prawa strona materiału 
  3 Ni� od igły 
  4 Ni� od szpulki 
Ustaw pokr�tło na ni�sz� warto��, aby poluzowa�
napr��enie nici. 

Je�eli ni� jest zbyt lu�na (zbyt mało napr��ona), ni� od 
igły b�dzie tworzy� p�telki na spodniej cz��ci materiału. 
  1 Lewa strona materiału 
  2 Prawa strona materiału 
  3 Ni� od igły 
  4 Ni� od szpulki 
Ustaw pokr�tło na wy�sz� warto��, aby zwi�kszy�
napr��enie nici.�
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Przycisk blokady
Wci�nij ten przycisk aby zablokowa� maszyn� podczas jej 
nawlekania, wymiany akcesoriów itp. 

Aby zminimalizowa� ryzyko wypadku - wszystkie 
pozostałe przyciski b�d� nieaktywne a� do momentu 
odblokowania maszyny (co nast�puje przez ponowne 
wci�ni�cie przycisku blokady). 

Wymiana stopki dociskowej

     OSTRZE�ENIE:

Przed wymian� stopki dociskowej zawsze upewnij si�, 

�e maszyna jest zablokowana (przyciskiem blokady)     

b�d� te� odł�cz zasilanie maszyny. 

Podnie� igł� do najwy�szej mo�liwej pozycji i podnie�
podno�nik stopki dociskowej. 

Wci�nij czarn� d�wigni� na tyle uchwytu stopki. 
Stopka sama odpadnie. 
  1 D�wignia 

2 Stopka dociskowa 

Doł�czanie stopki dociskowej

Umie�� stopk� dociskow� w taki sposób, �e pr�cik na 

stopce le�y dokładnie pod wyci�ciem na uchwycie stopki. 

Opu�� uchwyt stopki aby zablokowa� stopk� dociskow� na 

wła�ciwym miejscu. 

Ka�da stopka dociskowa oznaczona jest liter�
identyfikuj�c�. 

  3  Wyci�cie 

  4  Pr�cik na stopce dociskowej 

  5  Stopka 

  6  Litera identyfikuj�ca 
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Zakładanie i zdejmowanie uchwytu stopki dociskowej

     OSTRZE�ENIE:
Przed wymian� stopki dociskowej zawsze upewnij si�, 

�e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady) b�d�
odł�cz zasilanie maszyny. 

Zdejmowanie uchwytu stopki

Podnie� stopk� dociskow� i poluzuj �rub�. 

Usu� uchwyt stopki dociskowej. 

Zakładanie uchwytu stopki

Podł�cz uchwyt stopki od tyłu do trzpienia. 

Ostro�nie dokr�� �rub�, aby przymocowa� uchwyt. 

1 Trzpie�
2 Uchwyt stopki 

3 �ruba 

UWAGA:

Opu�� stopk� dociskow� podczas przykr�cania i 

poluzowywania �ruby, je�eli dost�p do niej jest utrudniony. 

Stopka podwójna

      OSTRZE�ENIE:
Przed wymian� stopki dociskowej zawsze upewnij si�, 

�e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady) b�d�        

te� odł�cz zasilanie maszyny. 

A  Podnie� igł� do najwy�szej mo�liwej pozycji. 

Podnie� podno�nik stopki dociskowej. 

     1 Podno�nik stopki dociskowej 

     2 Igła 

B  Poluzuj �rub�. Zdejmij uchwyt stopki. 

     3 Uchwyt stopki 

     4 �ruba 
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C Umie�� uchwyt stopki podwójnej na trzpieniu. 

  Lekko dokr�� �rub� r�k�. 

      5 Haczyk stopki podwójnej 

      6 Uchwyt stopki podwójnej 

      7 Trzpie�
      8 Stopka podwójna 

D Zahacz haczyk stopki podwójnej na trzpieniu. 

E  Opu�� podno�nik stopki dociskowej. Opu�� igł� do 

najni�szej mo�liwej pozycji u�ywaj�c koła obrotowego. 

F  Dokr�� �rub� �rubokr�tem. 

Wymiana stopki podwójnej

Wyci�gnij stopk� ku sobie w celu usuni�cia jej. 
Umie�� wypustki ze stopki w wyci�ciach na uchwycie 
stopki i ostro�nie wepchnij stopk� a� wskoczy ona na 
miejsce. 

  1 Wypustki 

2 Wyci�cia 



A 

B

C

D 

1 

6 

4 

2 

 3 

5 

16 

Wymiana płytki �ciegowej
Podczas pracy z cienkimi materiałami oraz podczas u�ywania 
stopki podwójnej u�ywaj płytki �ciegowej do �ciegów prostych. 

      OSTRZE�ENIE:
Przed wymian� płytki �ciegowej zawsze upewnij si�, 
�e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady) b�d�  
te� odł�cz zasilanie maszyny. 

A  Przekr�caj�c koło obrotowe umie�� igł� w najwy�szej 

mo�liwej pozycji. Podnie� podno�nik stopki dociskowej do 
najwy�szej pozycji (patrz strona 10). 
      1 Podno�nik stopki dociskowej 
      2 Igła 

B  Przesu� dodatkowy stolik do lewej aby go usun��. 
Wci�nij d�wigni� zwalniaj�c� płytk� �ciegow�, a płytka odskoczy. 
      3 D�wignia zwalniaj�ca płytk� �ciegow�
      4 Płytka �ciegowa 

C  Umie�� płytk� �ciegow� do �ciegów prostych na maszynie. 
Umie�� lew� kraw�d� płytki w wyci�ciu. 

D Naci�nij na płytk� w zaznaczonym miejscu w celu 
wepchni�cia jej na miejsce. 
Wł�cz zasilanie maszyny, albo odblokuj j� przyciskiem a 
nast�pnie upewnij si�, �e wiadomo�� na ekranie znikn�ła i 
maszyna automatycznie wybrała �cieg prosty. 
Powoli przekr�� koło obrotowe aby upewni� si�, �e igła nie 
uderza o płytk� �ciegow�. 

5 Zaznaczone miejsce na płytce �ciegowej 
6 Ostrze�enie na ekranie 

      

    OSTRZE�ENIE:

Nigdy nie u�ywaj d�wigni zwalniaj�cej płytk� �ciegow�
podczas pracy maszyny. 
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Wymiana igły

     OSTRZE�ENIE:
Przed wymian� igły zawsze upewnij si�, �e maszyna  

jest zablokowana (przycisk blokady) b�d� te� odł�cz 

zasilanie maszyny. 

Podnie� igł� u�ywaj�c przycisku 
podnosz�cego/opuszczaj�cego igł� i opu�� stopk�
dociskow�. Wył�cz zasilanie maszyny. 
Poluzuj �rub� i usu� igł� z uchwytu. 

1 �ruba 

Umie�� now� igł� w uchwycie spłaszczon� stron� do tyłu. 
Umieszczaj�c igł� wepchnij j� do góry a� do trzpienia 
ograniczaj�cego i mocno dokr�� �rub� mocuj�c�. 

2 Spłaszczona strona 
3 Trzpie� ograniczaj�cy 

Aby sprawdzi� czy igła jest prosta umie�� j� spłaszczon�
stron� w dół na płaskiej powierzchni (np. kawałku szkła) 
Przerwa pomi�dzy igł� a powierzchni� pod ni� powinna 
mie� równ� wielko�� na całej długo�ci igły. 
Nigdy nie u�ywaj zgi�tej igły. 

4 Przerwa 
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Materiał Ni� Igła 

Cienki 

Batyst 

	or�eta 

Trykot 

Wełna 

Poliester 

Jedwabna #80-100 

Bawełniana #80-100 

Syntetyczna #80-100 

#9/65-11/75 

Igła z niebiesk� główk�

�redni 

Bawełna 

Poliester 

Wełna 

Jedwabna #50 

Bawełniana #50-80 

Syntetyczna #50-80 

#11/75-14/90 

Igła z czerwon� główk�

Ci��ki 

Denim 

D�ersej 

Pikowanie 

Jedwabna #30-50 

Bawełniana #40-50 

Syntetyczna #40-50 

#14/90-16/100 

Igła z fioletow� główk�

Karta materiałów i igieł

Do szycia normalnego u�yj igły 
#11/75 lub #14/90. 

Do szycia cienkich materiałów 
u�ywaj cienkich nici. 

Generalnie, ni� na szpulce powinna 
by� taka sama jak ni� na igle. 

U�ywaj igły z niebiesk� główk� do 
szycia materiałów lekkich i 

obrzucania dziurek. 

Igły z fioletow� główk� u�ywaj do 
szycia materiałów ci��kich. 

Podczas szycia materiałów 
rozci�gliwych u�yj stabilizatora. 

Zawsze testuj dobór nici i igły na 
małym kawałku materiału przed 

szyciem wła�ciwym. 

UWAGA:

1x igła podwójna, 2x igła z niebiesk� główk� (#11/75),      

1x igła z czerwon� główk� (#14/90) i 1x igła z fioletow�
główk� (#14/90) - znajduj� si� w zestawie z maszyn�. 
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Nawijanie szpulki
Usuwanie szpulki

Przesu� przycisk zwalniania pokrywy w prawo, a nast�pnie 
zdejmij pokryw�. 

1 Przycisk zwalniania pokrywy 

2 Pokrywa 

Wyjmij szpulk� z uchwytu 
  3 Szpulka 

UWAGA:

Dla poziomych uchwytów U�ywaj plastikowych szpulek 

JANOME (oznaczonych liter� J – patrz rysunek obok). 

U�ywanie innych szpulek w tym szpulek papierowych  

mo�e spowodowa� problemy z prac� maszyny i/lub  

uszkodzi� uchwyt do szpulek. 

Ustawianie szpulki z nici�
Podnie� trzpie�. Umie�� szpulk� z nici� na trzpieniu. 
Umie�� du�y uchwyt na szpulk� i doci�nij nim szpulk�. 

1 Du�y uchwyt na szpulk�

UWAGA:

W przypadku u�ycia małej lub w�skiej szpulki nale�y 

u�y� małego uchwytu na szpulk�. 

2 Mały uchwyt na szpulk�

Dodatkowy trzpie� na szpulk�
U�yj dodatkowego trzpienia na szpulk� je�eli potrzebujesz 

nawin�� szpulk� bez odwlekania maszyny podczas pracy. 

Umie�� dodatkowy trzpie� w stojaku na szpulk�, a nast�pnie 

umie�� to w otworze oprócz poziomej szpulki. 

Umie�� filc na trzpieniu a nast�pnie wsu� na to szpulk� nici 

jak pokazano na rysunku. 
3 Dodatkowy trzpie�
4 Stojak na szpulk�
5 Otwór na dodatkowy trzpie�
6 Filc 

UWAGA:

Dodatkowy trzpie� jest tak�e u�ywany podczas szycia 

dwiema igłami. 

. 
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Nawijanie szpulki

A Wyci�gnij ni� ze szpulki. 

Przytrzymaj ni� obiema r�kami i przepu�� j� przez 
prowadnic�. 
     1 Prowadnica 

  
B Poci�gnij ni� w lewo i do przodu dookoła prowadnicy 

nici. Nast�pnie poci�gnij ni� w tył i w prawo pod płytk�
prowadz�c�. Ostro�nie poci�gnij ni� w prawo trzymaj�c j�
obiema r�kami. 

2 Prowadnica nici 
3 Płytka prowadz�ca 

C Przewlecz ni� przez otwór w szpulce od wewn�trz na 
zewn�trz.

    C D 

E 

 5 

4 
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Umie�� szpulk� na trzpieniu nawijacza. Popchnij szpulk�    
wraz z trzpieniem w prawo. Odpowiednia informacja   
wy�wietli si� na ekranie 

4 Otwór 

D Przytrzymaj wolny koniec nici r�k� i uruchom maszyn�. 
Zatrzymaj maszyna kiedy na szpulk� nawinie si� kilka 
warstw nici i odetnij koniec nici blisko otworu w szpulce 

   
  UWAGA: 

Ustaw suwak kontroli pr�dko�ci na najszybsz� pozycj�. 

E  Ponownie uruchom maszyn�. Zatrzymaj maszyn� kiedy 
szpulka jest pełna nici i przestanie si� kr�ci�. Przesu�
trzpie� do jego pocz�tkowego poło�enia. Zdejmij szpulk� i 
przetnij ni� u�ywaj�c przecinarki do nici. 

5 Przecinarka do nici 

  UWAGA: 
  Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa maszyna automatycznie 

zatrzyma si� po około 1,5 minuty po rozpocz�ciu nawijania 

nici. 
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Umieszczanie szpulki 

A Umie�� szpulk� w uchwycie z nitk� nawini�t� przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara. 

      OSTRZE�ENIE:
Przed nawlekaniem maszyny zawsze upewnij si�, 
�e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady)  
b�d� te� odł�cz zasilanie maszyny.

B Przeprowad� ni� przez przednie naci�cie na uchwycie szpulki. 

1 Przednie naci�cie 

C Wyci�gnij ni� w lewo, umieszczaj�c j� mi�dzy spr��ynami. 

2 Spr��yny 

D Łagodnie kontynuuj wyci�ganie nici tak, by wsun�ła si� ona w 
naci�cie boczne. 

3 Naci�cie boczne 

E Wyci�gnij około 10 cm nici do tyłu. Ponownie przymocuj 

pokryw� b�benka. 

4 Pokrywa b�benka 

UWAGA: 
  Na pokrywie b�benka znajduje si� karta �ciegów. 
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Nawlekanie maszyny 
Podnie� stopk� dociskow�. Wci�nij przycisk 
podnoszenia/opuszczania igły aby podnie�� igł� do najwy�szej 
pozycji. Wył�cz zasilanie, b�d� zablokuj maszyn�. 

Przepu�� ni� przez zaznaczone punkty w kolejno�ci 
od (a) do (g). 

      OSTRZE�ENIE:
Przed nawlekaniem maszyny zawsze upewnij si�, 
�e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady)  
b�d� te� odł�cz zasilanie maszyny. 

a  Przytrzymaj ni� obiema r�kami i przepu�� j� przez otwór 
prowadz�cy. 

1 Otwór prowadz�cy 

b  Wyci�gnij ni� w lewo i dookoła naro�nika prowadnicy do 
siebie. Przeci�gnij ni� przez kanał. 

2 Naro�nik prowadnicy 
3 Kanał 

c  Przeci�gnij ni� w dół wzdłu� prawego kanału i dookoła 
dołu płytki prowadz�cej ni�. Nast�pnie przeci�gnij ni� w gór�
wzdłu� lewego kanału. 

3 Prawy kanał 
4 Płytka prowadz�ca ni�
5 Lewy kanał 

d  Trzymaj�c ni� mocno poci�gnij j� w gór� i w tył 

szarpaka. Nast�pnie przeci�gnij ni� do przodu przez 
oczko szarpaka. 
      6 Oczko szarpaka 

e f g 

  

 7 

 8 

   e  Nast�pnie poci�gnij ni� w dół wzdłu� lewego kanału oraz  
   przez doln� prowadnic� nici. 
        7 Dolna prowadnica nici  

f   Przeprowad� ni� przez prowadnic� znajduj�c� si�
na lewo od podstawy igły. 

8 Prowadnica 

g  Nawlecz igł� u�ywaj�c do tego nawlekacza igieł (patrz 
nast�pna strona). 
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A 
Wbudowany nawlekacz igieł

 1 

 2 

   3 

B

  4 5 

C

D 

A  Wł�cz zasilanie maszyny. 
    Podnie� igł� do jej najwy�szej pozycji. 
    Zablokuj maszyn�.  

 Obni� d�wigni� nawlekacza igły maksymalnie do dołu. 

 Haczyk nawlekacza przejdzie przez ucho igły od tyłu. 

1 Przycisk podnoszenia/opuszczania igły 

2 D�wignia 

3 Haczyk nawlekacza 

B  Przeci�gnij ni� z lewej strony do prawej, dalej pod lew�

    prowadnic�, przez haczyk i do prawej prowadnicy. 
    Przeci�gnij ni� przez praw� prowadnic� do siebie. 

4 Lewa prowadnica  

5 Prawa prowadnica 

C  Podnie� nawlekacz powoli tak, aby p�tla na nici przeszła  

   przez ucho igły. 

6 P�tla na nici 

D  Przeci�gnij koniec nici przez ucho igły 

UWAGA: 

Nawlekacz nie mo�e by� u�ywany do podwójnej igły.�

UWAGA: 

Do nawlekacza nale�y u�ywa� igieł od #11 do #16 
Lub igły #11 (niebieskiej). 
Nale�y u�ywa� tak�e nici od rozmiarze od 50 do 90. 

    OSTRZE�ENIE:
Przed u�yciem nawlekacza zawsze upewnij si�, 

�e maszyna jest zablokowana (przycisk blokady – (2) 

b�d� te� odł�cz zasilanie maszyny�
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Nawijanie szpulki

A  Podnie� stopk�. 

    Palcem przytrzymaj ni� od igły. 
1 Ni� od igły 

B  Naci�nij dwukrotnie przycisk podnoszenia/opuszczania 
    igły, aby móc wyci�gn�� ni� od szpulki. 
     2 Przycisk podnoszenia/opuszczania igły 

C  Poci�gnij za ni� od igły aby podnie�� p�tl� na nici od     
    szpulki. 
      3 P�tla na nici od szpulki

D  Wyci�gnij ok. 10 cm obu nici i przeci�gnij je pod stopk�  
    dociskow�. 
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Wybieranie wzorów

Wzory �ciegów s� sklasyfikowane w 11 grup oraz 
monogramy. Aby wybra� odpowiedni wzór, skorzystaj z 
karty pomocniczej, znajduj�ce si� wewn�trz wierzchniej 
pokrywy. Mo�esz wówczas łatwiej zidentyfikowa� ��dany 
wzór i znale�� jego numer. 

1 Wzory �ciegów zaczynaj�ce si� od litery “D” (np. D1, D2, D94) 
nadaj� si� do wyszywania przy pomocy stopki podwójnej. 

2 Wzory �ciegów ko�cz�ce si� liter� “S” (np. D1S,D2S, D3S) 
nadaj� si� do wyszywania przy pomocy płytki �ciegowej do 
�ciegów prostych. 

3 Wzory �ciegów znajduj�ce si� na czerwonym tle mo�na 

obróci� w pionie (patrz strona 86). 

A Po wł�czeniu zasilania, ekran LCD pokazuje jako wybrany 
�cieg prosty D1. 

Naci�nij przycisk wyboru trybu (“mode”) – otworzy si� ekran 
wyboru grup ze wzorami. 

1 Przycisk wyboru trybu 
2 Ekran wyboru grup 

B Kr�� pokr�tłem w lewo lub w prawo, albo u�yj przycisków 
edycji aby wybra� odpowiedni� grup�. 

3 Pokr�tło 
4 Przyciski edycji 

UWAGA: 
Aby zamkn�� okno wyboru grup, rysikiem naci�nij 
na krzy�yk na ekranie (w prawym górnym rogu okna). 
  5 Krzy�yk 

C Naci�nij na przycisk potwierdzenia (na �rodku pokr�tła) 
aby wybra� grup� ze wzorami, która znajduje si� w ramce 
- albo naci�nij rysikiem na ikon� (obrazek) z dan�
grup� wzorów. 

6 Przycisk potwierdzenia 
7 Rysik
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D Otworzy si� okno wyboru wzoru. 
Aby wybra� wzór – przekr�caj pokr�tłem, naci�nij przycisk 
potwierdzenia lub naci�nij na ikon� wzoru za pomoc�
rysika. 

E Ekran LCD pokarze numer danego wzoru, rysunek �ciegu 
wraz z informacjami – o szeroko�ci i długo�ci �ciegu, 
rekomendowanej stopce, docisku stopki i ustawieniach 
napr��enia. 

 7 Rysunek �ciegu 

 8 Numer wzoru 

 9 Szeroko�� �ciegu 

10 Długo�� �ciegu 

11 Zalecany rodzaj stopki 

12 Nacisk stopki 

13 Napr��enie nici 

UWAGA: 
Gdy dany wzór jest wybrany, ekran z informacjami 

pojawia si� tylko na jaki� czas. 

       OSTRZE�ENIE: 
Ekranu LCD nie wolno dotyka� twardymi lub ostrymi 
przedmiotami jak długopisy, ołówki czy �rubokr�ty. 
Nale�y u�ywa� rysika dostarczonego z maszyn�.

Bezpo�redni wybór �ciegu

Wzory D1-D4 (D1S-D4S), 9 oraz D95 mog� zosta� wybrane 

bezpo�rednio poprzez wci�ni�cie odpowiadaj�cego im 

przycisku. 

1 Przyciski wyboru bezpo�redniego 

UWAGA:

Gdy zało�ona jest płytka �ciegowa do �ciegów prostych 

wybra� mo�na tylko �ciegi D1S, D2S, D3S oraz D4S. 
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Przycisk pomocy

Naciskaj�c ten przycisk mo�esz obejrze� inne mo�liwo�ci danej 

aplikacji lub uzyska� informacje o nast�puj�cych wzorach: 

1 Przycisk pomocy 

Gdy wybrany zostanie jeden z powy�szych wzorów, na ekranie 

pojawi si� znaczek „?”. 

  2 Znaczek “?” 

Przykład: Wybrano wzór D1. 

Gdy naci�niesz przycisk pomocy, pojawi� si� nast�puj�cy   
ekrany (przechodzenie mi�dzy ekranami odbywa si� przy 
pomocy pokr�tła). 

A  Na pierwszej stronie pokazana jest stopka zygzakowa A 
oraz prowadnica do pikowania. 

B  Na drugiej stronie pokazana jest stopka do obr�biania 

(zawijaj�ca) D słu��ca do wykonywania aplikacji. 

UWAGA:

  Strzałki na ekranie pokazuj�, �e s� do wy�wietlenia 
jeszcze inne strony (w przód lub w tył). 

    3 Strzałki 

C  Na trzeciej stronie pokazana jest stopka do zamków 

błyskawicznych E. 

D  Strony od A1 do A6 oraz od D1 do D6 instruuj� krok po   

kroku, jak nale�y zdejmowa� i zakłada� stopk� podwójn�. 

UWAGA: 
Aby zamkn�� okno pomocy, naci�nij ponowie przycisk 
pomocy lub przycisk czyszczenia (clear key). 
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Dostosowywanie ustawie� maszyny

3 

 4 
5 

Mo�esz dostosowa� ustawienia maszyny zgodnie z  
własnymi preferencjami. 
Naci�nij przycisk “set” (ustaw) na ekranie – wy�wietl� si�
wówczas ustawienia maszyny. 
  1 Przycisk “set” (ustaw) 
  2 Okno z ustawieniami maszyny 

Aby zamkn�� okno z ustawieniami maszyny, naci�nij na 
krzy�yk w prawym górnym rogu. 
  3 Krzy�yk 

Obró� pokr�tło aby wybra� odpowiednie ustawienie, 
które chcesz zmieni�. Potwierd� wybór naciskaj�c 
na �rodek pokr�tła. 
  4 Pokr�tło 
  5 Przycisk potwierdzenia (na �rodku pokr�tła) 

Jasno�� ekranu 

Jasno�� ekranu mo�e by� ustawiana od warto�ci 0 do 20. 
Ustawienie obecne (domy�lne) to 10. 
Obracaj pokr�tłem, aby wybra� odpowiednie ustawienie 
jasno�ci ekranu. 
Potwierd� wybór klikaj�c na �rodek pokr�tła. 

Gło�nik 

Mo�na zmienia� poziom gło�no�ci, a tak�e wyciszy�
gło�nik. Obracaj pokr�tłem, aby wybra� odpowiedni�
skal� gło�no�ci: wyciszenie, cicho, normalnie lub gło�no. 
Potwierd� wybór, aby zastosowa� nowe ustawienie. 
Mo�esz wybra� tak�e poziom gło�no�ci, dotykaj�c 
rysikiem na odpowiedni� ikon� na ekranie. 
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UWAGA:

Wszystkie ustawienia mo�na równie� wybieraj�c 

dotykaj�c ich ikony na ekranie rysikiem. 
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Czas wy�wietlania dalszych okien 
Dalsze okna pojawiaj� si� przy wybieraniu okre�lonych wzorów  
– np. przy obrzucaniu dziurek. 
  1 Dalsze okienko 

Długo�� wy�wietlania dalszych okien mo�e by� zmieniana. 
Obró� pokr�tło tak aby wybra� x0.5 (1 sekunda), x1.0 (2 
sekundy)lub x1.5 (3 sekundy). 

Domy�lnie ustawiony czas to x1.0 (2 sekundy). 

Naci�nij przycisk potwierdzenia aby zachowa� ustawienia.

Przywracanie ustawie� fabrycznych 

Mo�na ustawi� maszyn� tak, by przywoływała ostatni wzór, 
który wykonywano przed wył�czeniem maszyny od 
zasilania.Obró� pokr�tłem tak, by wybra� przywracanie      
– w zamiast normalne ustawienia – (1). 
Naci�nij przycisk potwierdzenia aby zachowa� nowe 
ustawienia.
  1 Normalne ustawienia 

  2 Przywracanie 

Wybór j�zyka menu
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Mo�esz wybra� jeden z 15 dost�pnych j�zyków. 
Przekr�� pokr�tło aby wybra� po��dany j�zyk, po czym    
naci�nij przycisk aby potwierdzi� wybór. 
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Pozycja zatrzymania igły
Zasadniczo – za wyj�tkiem szycia guzików, monogramów i 
- maszyna zawsze b�dzie si� zatrzymywała z opuszczon�
igł�. Mo�esz jednak�e zmieni� to ustawienie. 
Przekr�� pokr�tło aby wybra� po��dane ustawienie.  
Wci�nij przycisk na pokr�tle aby zachowa� wybrane 
ustawienie. Dioda LED na przycisku �wieci si� gdy 
wybrana jest pozycja dolna (z kolei dioda nie �wieci si�
gdy wybrana jest pozycja górna). 

1 Pozycja dolna 

2 Pozycja górna 

3 Dioda LED 

Ustawienie pr�dko�ci pocz�tkowej

Maszyna rozpoczyna szycie powoli i stopniowo 
przyspiesza do pr�dko�ci maksymalnej po przytrzymaniu 
przycisku start/stop. Mo�esz wybra� po��dan� pr�dko��
jako woln�, �redni� lub szybk�. 

1 
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Przekr�� pokr�tło aby wybra� po��dan� pr�dko��.  

Wci�nij przycisk na pokr�tle aby zachowa� wybrane ustawienie. 

Resetowanie zmian w długo�ci i szeroko�ci �ciegów
Wszystkie zmiany wprowadzone w długo�ci i szeroko�ci 

�ciegów mo�na zresetowa� (przywróci� ustawienia 

fabryczne). 

Wci�nij i przytrzymaj przycisk czyszczenia lub ikon� kosza 
aby zresetowa� ustawienia. 

1 Ikona kosza 



1 

Usuwanie zapisanych kombinacji �ciegów
Wszystkie zapisane w pami�ci kombinacje �ciegów mo�na  

łatwo usun��. 

Wci�nij i przytrzymaj przycisk czyszczenia lub ikon� kosza     

aby usun�� kombinacje. 

1 Ikona kosza 

Przywrócenie ustawie� domy�lnych

Wszystkie powy�sze ustawienia mo�na szybko przywróci� do 

ustawie� domy�lnych (fabrycznych). 

1 

Wci�nij i przytrzymaj przycisk czyszczenia lub ikon� kosza aby 

zresetowa� wszystkie ustawienia. 
1 Ikona kosza
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Kalibrowanie panelu dotykowego 
Je�eli panel z przyciskami “rozjedzie si�” – skalibruj pozycj�
przycisków w nast�puj�cy sposób:. 

A Naci�nij rysikiem na �rodek przycisku ustawiaj�cego 
szeroko�� �ciegu. 

B Naci�nij rysikiem na �rodek przycisku ustawiaj�cego 
długo�� �ciegu. 

C Naci�nij rysikiem na �rodek przycisku edycji ("edit"). 

D Rysikiem naci�nij na znak “+”, który pojawi si� na ekranie. 

E Rysikiem naci�nij na �rodek przycisku D4/D4S. 

F Rysikiem naci�nij na znak “  ”, który pojawi si� na ekranie 
Nowe ustawienia zostan� zapisane. 

Po uruchomieniu maszyny na wy�wietlaczu pokazuj� si�
zastosowane ustawienia niestandardowe.

 5 

 1 2 3  4 
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1 Gło�no�� d�wi�ku 

2 Długo�� wy�wietlania dalszych okien 

3 Ustawienie przywracania 

4 Pr�dko�� startowa 

5 Wybrany j�zyk 
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�CIEGI TRADYCYJNE
�cieg prosty

Ustawienia maszyny

1 Wzór:   D 1, D1S 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:   Zygzakowa A lub 

Podwójna AD 

4 Nacisk stopki:   5 

Rozpoczynanie szycia 
Podnie� stopk� dociskow� i ustaw materiał zaraz przy 
prowadnicy na płytce �ciegowej. Obni� igł� do miejsca, w 
którym chcesz zacz�� szycie. 

Obni� stopk� i przeci�gnij nici do tyłu. 

UWAGA:

Gdy u�ywasz stopki dociskowej do �ciegów ozdobnych 
F, lub do automatycznego obrzucania dziurek R 
przeci�gnij nici w lewo. 

Naci�nij pedał lub wci�nij przycisk start/stop, aby rozpocz��
szycie. Nast�pnie delikatnie prowad� materiał wzdłu�
prowadnicy. 

Wzmacnianie szwu 

Aby wzmocni� ko�cówk� szwu, naci�nij przycisk szycia wstecz 
i wykonaj kilka �ciegów wstecznych. 
Maszyna b�dzie szy� wstecz tak długo jak b�dziesz trzyma�
wci�ni�ty przycisk szycia wstecz. 

1  Przycisk szycia wstecz 
Przy wykonywaniu �ciegu automatycznie blokuj�cego (wzór D2) 
lub �ciegu blokuj�cego (wzór D3) wystarczy 
nacisn�� przycisk szycia wstecz raz – maszyna wykona wtedy 

�cieg blokuj�cy i zatrzyma si� automatycznie. 

Szycie od kraw�dzi grubego materiału 

Czarny przycisk na stopce zygzakowej blokuje stopk� w 
pozycji poziomej. 
Pomaga to przy rozpoczynaniu szycia na kraw�dzi grubego 
materiału lub przy szyciu przez r�bek. 
Obni� igł� do materiału w miejscu, w którym chcesz rozpocz��
szycie. 
Obni� stopk� naciskaj�c na czarny przycisk na stopce. Stopka 
zablokuje si� w pozycji poziomej, co pozwala zapobiec 

ze�lizgiwaniu si� stopki. 

  1 Gruby materiał 

  2 Czarny przycisk 

Zmiana kierunku szycia 
Zatrzymaj maszyn�. 

Podnie� stopk� dociskow�. 

Obró� materiał z wbit� igł�, dookoła niej, w po��danym kierunku. 

Opu�� stopk� dociskow� i kontynuuj szycie. 
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Przycinanie nici
Aby przyci�� nici po zako�czonym szyciu wci�nij przycisk 

przycinarki nici. 

Po przyci�ciu nici igła automatycznie podniesie si� do góry. 

1 Przycisk przycinarki nici 

UWAGA:

Przycinarka nici nie działa gdy stopka dociskowa jest 

podniesiona. 

Je�eli automatyczna przycinarka nie działa prawidło dla 

danej grubo�ci nici - u�yj przycinarki znajduj�cej si� na 

pokrywie czołowej maszyny. 

Aby u�y� przycinarki z pokrywy czołowej usu� materiał 
spod stopki i wyci�gnij go do tyłu. Nici wyci�gnij do góry   
i przesu� je mi�dzy przycinark� a pokryw�. 

Poci�gnij nici do siebie aby je przeci��. 
2 Przycinarka do nici 

Korzystanie z linii pomocniczych 

Linie pomocnicze s� narysowane na płytce �ciegowej          

i pokrywie b�benka. 

Linie pomocnicze 1/4˝, 3/8˝ oraz 5/8˝ tak�e zaznaczono     

na przodzie płytki �ciegowej. 

1  Linie na przodzie płytki �ciegowej 
Numery na płytce �ciegowej wskazuj� odległo�� (w 
milimetrach i calach) od centralnej pozycji igły. 

2  Centralna pozycja igły 
Prowadnice pomagaj� te� przy obracaniu materiału pod 
k�tem prostym. 

3  Prowadnica 90
o
. 

Skala z k�tami jest pomocna przy szyciu aplikacji. 

4  Skala z k�tami 

Obracanie materiału pod k�tem prostym 
Aby zachowa� 15mm tolerancji po wykonaniu obrotu 
materiałem o 90 stopni, skorzystaj z prowadnicy na płytce 
�ciegowej. 
Zatrzymaj maszyn� gdy przednia kraw�d� materiału 
osi�gnie lini� prowadnicy 90o. 
Podnie� stopk� dociskow� i obró� materiał o 90 stopni. 
Opu�� stopk� dociskow� i kontynuuj szycie w nowym 
kierunku. 

1 Prowadnica 90 stopni 
  2 Kraw�d� materiału 



0.0

1 

4.5

1 
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Regulowanie pozycji igły
Pozycja igły dla �ciegów prostych mo�e by� regulowana 
przyciskiem ustalania szeroko�ci �ciegu. 

UWAGA:

Warto�� w nawiasie (1) to warto�� domy�lna. 

Regulacji tej mo�na dokona� dla nast�puj�cych �ciegów: 
D1–D4, 5, 8, D94–D98, 164–167 oraz 170. 

Naciskaj na “+” aby przesuwa� pr�t igły w prawo. 

Naciskaj na “–” aby przesuwa� pr�t igły w lewo. 

Regulowanie szeroko�ci �ciegu 
Parametry dla długo�ci �ciegu mog� by� regulowane przy 
u�yciu przycisku reguluj�cego szeroko�� �ciegu. 
Wraz z naci�ni�ciem tego przycisku zmieniaj� si� parametry 
długo�ci �ciegu. 

UWAGA:

Warto�� w nawiasie (1) to warto�� domy�lna. 

Naciskaj na “+” aby zwi�ksza� długo�� �ciegu. 

Naciskaj na “–” aby zmniejsza� długo�� �ciegu. 

1.00 2.40 5.00

34 
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Montowanie szerokiego stolika

4 

6 

Zdejmij naklejk� ochronn� z gumowej osłonki i zamontuj w to 

miejsce nogi od stolika. 

  1 Gumowa osłonka 

  2 Noga 

Przy pomocy �rubokr�ta, zamontuj sze�� nóg od stolika. 

  3 �ruba 

  4 Wierzch stolika 

Zdejmij wysuwany stolik. 

Zamontuj stolik tak jak podano na rysunku. 
Przesuwaj stolik w prawo, a� stolik nie zatrza�nie si� w bolec, 
znajduj�cy si� z tyłu „wolnego ramienia”. 
 5 Bolec 
Wyreguluj wysoko�� stolika przy odpowiednio dokr�caj�c 

�rub�. 

  6 �ruba regulacyjna 

U�ywanie prowadnicy do ubra�
Zdejmuj wysuwany stolik i zamontuj szeroki stolik. 
Załó� prowadnic� do ubra� na „wolne rami�” – popychaj�
prowadnic� tak, by weszła w zatrzask. 
Ustaw prowadnic� do ubra� w dogodnej dla siebie pozycji. 
Umie�� materiał przy kraw�dzi prowadnicy i szyj. 
  1 Prowadnica do ubra�
  2 Wolne rami�
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Ustawianie domy�lnej szeroko�ci i długo�ci �ciegu

Domy�lne warto�ci długo�ci i szeroko�ci �ciegu s� optymalne dla 
ka�dego wzoru. Jednak�e, mo�e zaj�� potrzeba zmiany tych 
ustawie� aby były one lepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Przykład: 

Aby zmieni� domy�ln� warto�� długo�ci �ciegu z 2.40 na 3.00.

Wybierz �cieg, którego długo�� chcesz modyfikowa�. 
Warto�ci długo�ci i szeroko�ci �ciegu wy�wietlone s� w 
nawiasach. 

1 Domy�lne warto�ci 

Wci�nij przycisk modyfikacji długo�ci �ciegu aby zmieni�   
długo�� �ciegu na 3.00. 

2 Przycisk modyfikacji długo�ci �ciegu 

Wci�nij przycisk ustawie� ulubionych (3). Na ekranie pojawi     
si� okno ustawie� niestandardowych. 

3 Przycisk ustawie� ulubionych (FS) 

Aby zapisa� swoje ustawienia - wci�nij przycisk pami�ci (4)     
albo jego ikon� (5) na ekranie  

4 Przycisk pami�ci (M) 
5 Ikona pami�ci 

Na ekranie zostanie wy�wietlone uprzednio wy�wietlane okno 
a przy zmienionej warto�ci pojawi si� litera „C”, wskazuj�ca �e 
jest to warto�� zapami�tana, po zmianie dokonanej przez 
u�ytkownika.  

6 Symbol “C” 

Przywracanie ustawie� domy�lnych

Wybierz wzór, dla którego dokonałe� zmiany ustawie�
domy�lnych. 

Wci�nij przycisk ustawie� ulubionych (1). Na ekranie wy�wietlona 
zostanie informacja o zmienionych ustawieniach. 

Aby przywróci� ustawienia domy�lne dla danego wzoru - wci�nij 
przycisk czyszczenia (3) lub ikon� kosza (2). 

2  Ikona kosza 
3  Przycisk czyszczenia 

Na ekranie pojawi si� uprzednio wy�wietlane okno, a symbol „C” 
– (4) zniknie.  
Zmienione warto�ci powróc� do ustawie� fabrycznych. 

UWAGA:

Aby przywróci� wszystkie niestandardowe ustawienia  
�ciegów do warto�ci domy�lnych patrz strona 29. 
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Szycie podwójne

Nast�puj�ce wzory �ciegów mog� by� wyszywane przy 
pomocy urz�dzenia do szycia podwójnego: D1, D2, D3, D4, 
D94, D95, D96, D97, D98, D1S, D2S, D3S oraz D4S. 

Urz�dzenie pozwala równomiernie podawa� materiał, z którym 

normalnie byłyby problemy – jak np. skóra. Nadto urz�dzenie 
zapobiega przesuwaniu si� warstw materiału.

UWAGA:

Informacja o tym, jak zało�y� urz�dzanie do szycia 
podwójnego znajduje si� na stronach 14-15. 

Szycie 

Podnie� stopk� i ustaw materiał wzdłu� prowadnicy na 
płytce �ciegowej. Obni� igł� w miejscu, w którym chcesz 
rozpocz�� szycie. 

Przeci�gnij ni� od igły i ni� od szpulki do tyłu.  
Opu�� stopk�. 

Rozpocznij szycie z umiarkowan� pr�dko�ci�. Ostro�nie 
przesuwaj materiał, tak by był on podawany naturalnie. 

Przy szyciu materiału wielowarstwowego (jak np. pled) 
– ustaw warstwy i zepnij je (patrz rysunek obok).

Regulator podwójnego podawania
Regulator powinien by� ustawiony na “0”. 
Podwójne podawanie mo�na regulowa�, w zale�no�ci od 
potrzeb szycia (czyli np. rodzaju materiału). 
Wykonaj szycie testowe na skrawku materiału, aby sprawdzi�, 
czy materiał jest dobrze podawany. 

(A):  Je�eli dolna warstwa materiału si� marszczy, przesu�
      regulator w kierunku “+”. 
(B):  Je�eli górna warstwa materiału si� marszczy, przesu�
      regulator w kierunku “–”. 

1 Regulator 
2 Górna warstwa 
3 Dolna warstwa 

Po zako�czeniu szycia ze stopk� podwójn� przywró�
pozycj� “0” na regulatorze. 

UWAGA:

Zredukowanie docisku stopki tak�e wpływa na płynno��
 podawania materiału. 
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�cieg automatycznie blokuj�cy
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   D2, D2S 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:   Zygzakowa A lub 

Podwójna AD 

4 Nacisk stopki:   5 

U�yj tego �ciegu aby wzmocni� pocz�tek i koniec 
szwu �ciegami wstecznymi. 
Kiedy osi�gniesz koniec szwu, naci�nij raz przycisk szycia 
wstecz (1). Wówczas maszyna wykona cztery �ciegi 
wsteczne, cztery �ciegi w przód i zatrzyma si� automatycznie. 

1 Przycisk szycia wstecz 

�

�

�cieg blokuj�cy
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   D3, D3S 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:   Zygzakowa A lub 

Podwójna AD 

4 Nacisk stopki:   5 

�ciegu tego u�ywa si� najcz��ciej tam, gdzie potrzebne 
jest takie zako�czenie szwu, by było ono prawie niewidoczne. 
Obni� igł� blisko przedniej kraw�dzi materiału. 
Maszyna wykona kilka �ciegów blokuj�cych w miejscu          
i zacznie szy� w przód. 
Kiedy naci�niesz przycisk szycia wstecz (1) przy ko�cu szwu    
- maszyna wykona kilka �ciegów blokuj�cych w miejscu, 

po czym zatrzyma si� automatycznie. 
  1 Przycisk szycia wstecz�
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�cieg prosty z igł� spozycjonowan� w lewo
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   D4, D4S 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:   Zygzakowa A lub 

Podwójna AD 

4 Nacisk stopki:   5 

U�yj tego �ciegu aby szy� kraw�d� materiału. 

Potrójny �cieg elastyczny
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   5 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:   Zygzakowa A 

4 Nacisk stopki:   5 

Ten mocny i wytrzymały �cieg jest wskazany tam, gdzie 
potrzebna jest siła i elastyczno�� szwu. U�ywaj go do 
wzmacniania obszarów wymagaj�cych du�ej wytrzymało�ci, 
jak r�kawy oraz uchwyty do toreb. 

�cieg elastyczny
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   6 lub 7 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:   Zygzakowa A 

4 Nacisk stopki:   4 

Ten w�ski �cieg elastyczny jest zaprojektowany aby 
wyeliminowa� marszczenie si� materiałów dzianych oraz 
sko�nych szwów. 
�cieg ten mo�na rozprasowywa�. 

Wzór �ciegu nr 7 to �cieg elastyczny z igł�
spozycjonowan� w lewo.  
U�yj tego �ciegu do szycia cienkich materiałów jak trykot    
lub d�ersej. 



1 2 Przyszywanie zamków 
Ustawienia maszyny
1 Wzór:

błyskawicznych

 D1 

2 Napr��enie nici:      AUTO 

3 Stopka dociskowa:     Do zamków błyskawicznych E 

                          Zygzakowa A 

4 Nacisk stopki:     5 

3    4 

     1 

     5 

3 4 

 5 
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 2 
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 8 
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  UWAGA:

Podczas korzystania ze stopki do zamków błyskawicznych E 

nale�y dostosowa� pozycj� opuszczania igły. 

Przygotowanie materiału 
Zostaw dodatkowo 1 cm na zamek błyskawiczny. 

B�dzie to ł�czna długo�� otwarcia zamka. 

  1 Prawa strona materiału 

  2 1 cm  

  3 Rozmiar otwarcia 

  4 Rozmiar zamka 

  5 Zako�czenie otwarcia zamka. 

Połó� materiał prawymi stronami do siebie i wyszyj 
zako�czenie zamka, zostawiaj�c tolerancj� ok. 2 cm. 
Wykonaj �ciegi wsteczne aby wzmocni� szew. 
R�cznie zmie� długo�� �ciegu na 5.0 i sfastryguj okolice 

otwarcia zamka (napr��enie nici zmniejsz do 1-3) 

  5 Zako�czenie otwarcia zamka 

  6 2 cm zapasu 

  7 Fastryga 

  8 �ciegi wsteczne 
  9 Szwy 
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Szycie

A  Zwi� tolerancj� dla szwu po lewej stronie. Zwi� spód 

tolerancji po prawej stronie aby zakładka miała ok. 0.3 cm. 
Umie�� z�bki zamka przy zakładce i przypnij je. 
Przywró� oryginalne ustawienia dla długo�ci �ciegu i 
napr��enia nici. 

1 Margines 0.2 do 0.3 

2 Z�bki zamka 

3 Zakładka 

4 Koniec otwarcia zamka 

5 Rozmiar otwarcia 

B  Załó� stopk� do zamków błyskawicznych. 
Ustaw szeroko�� �ciegu na 7.5–8.5. 
Obni� stopk� do górnej cz��ci, przy otwarciu zamka.  
Ustaw stopk� tak, aby igła przechodziła przy zakładce    
i ta�mie zamka. Szyj wzdłu� zamka, prowadz�c z�bki 
zamka wzdłu� brzegu stopki. 

         

     OSTRZE�ENIE:
Po zało�eniu stopki do zamków błyskawicznych i ustawieniu 

szeroko�ci �ciegu - upewnij si�, �e igła nie uderzy w stopk�
dociskow� ani w ta�m� zamka. 

C Zatrzymaj maszyn� na ta�mie zamka na ok. 5 cm przed 

suwakiem. Obni� igł� do materiału, po czym podnie� stopk�. 
Otwórz zamek, po czym obni� stopk�. 
Teraz wykonaj pozostały szew. 

6  Suwak 
7  5 cm 
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D  Zamknij zamek po czym otwórz górn� cz��� materiału. 

Załó� stopk� dociskow� A.  

Ustaw długo�� �ciegu na 5.0, a szeroko�� na 4.5 (warto�ci 

domy�lne), a pokr�tło napr��enia nici na 1. 

Sfastryguj górn� cz��� materiału z ta�m� zamka. 

8  Fastryga 

9  Ta�ma zamka 

E  Załó� stopk� do zamków błyskawicznych E. 

Ustaw długo�� �ciegu na warto�� domy�ln�, a jego szeroko��   

na 0.5-1.5, a pokr�tło napr��enia nici na AUTO. 

Wykonaj �ciegi wsteczne przez koniec otwarcia (1 cm) i obró�
materiał o 90 stopni. 

10  1 cm 

      OSTRZE�ENIE:

Po zało�eniu stopki do zamków błyskawicznych i ustawieniu 

szeroko�ci �ciegu - upewnij si�, �e igła nie uderzy w stopk�
dociskow� ani w ta�m� zamka. 

F  Zatrzymaj maszyn� na ta�mie zamka na ok. 5 cm 
przed suwakiem na ta�mie zamka.  
Zdejmij fastryg�. Obni� igł� do materiału, po czym podnie�
stopk�. Otwórz zamek. 

     11  5 cm 

12  Fastryga 

G  Obni� stopk� i wyszyj brakuj�cy szew, pilnuj�c by zakładka 
była równa. Po sko�czeniu szycia, zdejmij fastryg� w górnej 
cz��ci materiału. 



1 2 Obr�bek zawijany
Ustawienia maszyny

1 Wzór:  D1 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 4 
3 Stopka dociskowa:  

4 Nacisk stopki:  

Obr�biaj�ca D 

5 

A 

B

C

3 

0.6 cm 

 5 

0.6 cm 

2 1 

 4 
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Szycie
A  Zawi� dwukrotnie zakładk� o długo�ci 6 cm i szeroko�ci 
0.3 cm (patrz rysunek obok). 

1  6 cm 

2  0.3 cm 

B  Połó� materiał, ustawiaj�c kraw�d� zakładki przy 
prowadnicy na stopce. Obni� stopk� i szyk ok. 1-2 cm 
ci�gn�c obie nici do tyłu. 

3  Nici 

C  Zatrzymaj maszyn� i obni� igł� do materiału. 

Podnie� stopk� i wstaw porcj� zakładki w zagi�cie na stopce. 
Obni� stopk� i szyj podnosz�c kraw�d� materiału tak, 

by zakładka była obszywana swobodnie i płynnie. 

4  Zagi�cie na stopce 

UWAGA:

  Przytnij kraw�d� (ok. 0.6 cm) aby łatwiej było wstawi�
  zakładk� do stopki. 

      5  0.6 cm



1 2 Marszczenie
Ustawienia maszyny

1 Wzór:  D1 

2 Napr��enie nici:   1 

3 4 
3 Stopka dociskowa:  

4 Nacisk stopki:  

Zygzakowa A 

5 

3 

1 

4 

0.6 cm 

2 
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Poluzuj napr��enie nici do pozycji „1” i zwi�ksz długo�� �ciegu 

do 5.0. 

Wykonaj dwa rz�dy �ciegów prostych w odległo�ci 0.6 cm od 
siebie. Zwi�� nici na pocz�tku. 

Poci�gnij za nici z drugiej strony, aby równomiernie rozprowadzi�
zmarszczenia. Zwi�� nici na ko�cu. 

Zakładka

Ustawienia maszyny

1 Wzór:   Tryb 1: D4 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:  Obr�biania krytego G 

4 Nacisk stopki:  5 

Złó� materiał spodnimi warstwami do siebie. 
Ułó� zło�ony materiał pod stopk�. 
Wyrównaj kraw�d� zgi�cia z prowadnic� na stopce i opu��
stopk�. 
Szyj prowadz�c kraw�d� zgi�cia po prowadnicy na stopce. 

Otwórz materiał i doci�nij zmarszczki na jedn� stron�. 



1 2 Fastrygowanie
Ustawienia maszyny

1 Wzór: 8 

2 Napr��enie nici:   1−3 

3 4 5 
3 Stopka dociskowa:  

4 Nacisk stopki:  

5 Z�bki:    

Stopka do fastrygi PD-H 

5 

Obni�one 

1 
2 
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Mocowanie stopki do fastrygi PD-H

Zamocuj stopk� do fastrygi PD-H na trzpie� mocuj�cy 

umieszczaj�c trzpie� stopki na �rubie mocuj�cej igł�. 

  1 Trzpie� stopki 

  2 �ruba mocuj�ca (przy igle) 

Mocno dokr�� �rub� monta�ow� stopki �rubokr�tem. 

Szycie
Naci�nij pedał. 
Maszyna wykona jeden �cieg i zatrzyma si� automatycznie. 
Zwolnij pedał. 
Trzymaj materiał tak, aby był napr��ony i przesu� go w 

miejsce, gdzie chcesz wykona� nast�pny �cieg.

UWAGA:

Dla wygody podczas szycia fastryg zaleca si� u�ycie 

pedału. 



1 2 �cieg zygzakowy
Ustawienia maszyny

1 Wzór:  9 lub 10 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 4 
3 Stopka dociskowa:  

4 Nacisk stopki:  

Zygzakowa A 

5 

2 

1 

1 

2 

(A) (B) 

3 
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Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych 
�ciegów. Mo�e słu�y� do obr�biania, cerowania, aplikacji, 

a tak�e jako �cieg dekoracyjny. 

Regulowanie długo�ci �ciegu
Szeroko�� �ciegu mo�na modyfikowa�, zgodnie z potrzeb�. 

UWAGA:

Warto�� w nawiasach (1) to warto�� domy�lna. 

Naciskaj na “+” na przycisku dostosowywania długo�ci �ciegu, 
aby zwi�kszy� długo�� �ciegu. 

Naciskaj na “–” na przycisku dostosowywania długo�ci �ciegu, 

aby zmniejszy� długo�� �ciegu. 

  2 Długo�� �ciegu 

Regulowanie szeroko�ci �ciegu
Szeroko�� �ciegu mo�na modyfikowa�, zgodnie z potrzeb�. 

UWAGA:

Warto�� w nawiasach (1) to warto�� domy�lna. 

Naciskaj na “+” na przycisku dostosowywania szeroko�ci �ciegu, 
aby zwi�kszy� szeroko�� �ciegu. 

Naciskaj na “–” na przycisku dostosowywania szeroko�ci �ciegu, 

aby zmniejszy� szeroko�� �ciegu. 

  2 Szeroko�� �ciegu 

(A):  Wzór numer 9 ma ustawion� centraln� pozycj� igły, tak 
wi�c szeroko�� �ciegu zmienia si� symetrycznie. 
(B):  Wzór numer 10 ma igł� spozycjonowan� po prawej stronie, 
tak wi�c zmiana szeroko�ci �ciegu, zmienia si� lewa pozycja igły 

   3 Igła spozycjonowana po prawej stronie 
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Wielokrotny �cieg zygzakowy (�cieg trykotowy)
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   11 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:   Zygzakowa A 

4 Nacisk stopki:   5 

Ten �cieg jest u�ywany do obrzucania kraw�dzi syntetyków 
oraz innych elastycznych materiałów z tendencj� do 
marszczenia si�. Szyj wzdłu� kraw�dzi materiału, 
pozostawiaj�c odpowiednio du�o tolerancji. 
Po szyciu, przytnij tolerancj� (nadmiar) przy samym �ciegu. 

Uwa�aj by nie przyci�� szwów. 

�cieg obr�biaj�cy 1

Ustawienia maszyny

1Wzór:   12 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka dociskowa:   Obr�biaj�ca M 

4 Nacisk stopki:   5 

�cieg ten mo�e by� u�yty do równoczesnego szycia i 
obr�biania kraw�dzi materiału. 
U�ywaj tego �ciegu, je�eli nie musisz rozprasowywa� �ciegu. 

Umie�� kraw�d� materiału przy prowadnicy na stopce i szyj. 

1  Kraw�d� materiału 

2  Prowadnica 

UWAGA:

Nie da si� modyfikowa� szeroko�ci �ciegu. 



1 2 �cieg dziany
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   13 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 4 
3 Stopka dociskowa:   

4 Nacisk stopki:   

Obr�biaj�ca M 

4 

2 

1 

�cieg ten polecany jest do materiałów syntetycznych i 

rozci�gliwych, poniewa� jest jednocze�nie wytrzymały i 

elastyczny. 

Umie�� kraw�d� materiału przy prowadnicy na stopce i szyj. 

1  Kraw�d� materiału 

2  Prowadnica 

UWAGA:

Nie da si� modyfikowa� szeroko�ci �ciegu. 

3 

2 

1 

1 

4 

2 
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�cieg kraw�dziowy

Ustawienia maszyny

1 Wzór:   Tryb 2: 13 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 Stopka:   Obr�biaj�ca M 

4 Nacisk stopki:   5 

�cieg ten mo�e by� u�ywany do materiałów, które maj�
tendencj�
do mocnego strz�pienia si� - jak płótno czy gabardyna. 
Wykonywane s� jednocze�nie dwa rz�dy �ciegu zygzakowego 
aby zapewni� dokładniejsze obr�bianie. 

Umie�� kraw�d� materiału przy prowadnicy na stopce i szyj. 

1  Kraw�d� materiału 

2  Prowadnica 

UWAGA:

Nie da si� modyfikowa� szeroko�ci �ciegu. 



1 2 �cieg obr�biaj�cy 2
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   15 

2 Napr��enie nici:   6–8 

3 4 
3 Stopka dociskowa:   

4 Nacisk stopki:   

Obr�biaj�ca M 

5 

 2 

 1 
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�cieg ten wyka�cza kraw�dzie materiału podobnie do 
przemysłowych maszyn owerlokowych, nadaj�c materiałowi 
profesjonalny wygl�d. 

Umie�� kraw�d� materiału przy prowadnicy na stopce i szyj. 

  1 Kraw�d� materiału 

  2 Prowadnica na stopce 

UWAGA:

Nie mo�na zmieni� szeroko�ci �ciegu. 



1 2 Obr�bianie kryte

Ustawienia maszyny

1 Wzór:   16 lub 17 

2 Napr��enie nici:   AUTO 

3 4 
3 Stopka dociskowa:   

4 Nacisk stopki:   

Obr�biania krytego G 

5 

5 

1 

 4 

3 

8 

2 

5 

6 

7 

3 
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Wybierz wzór 16 dla materiałów tkanych i wzór 17 materiałów 
elastycznych. 

Zwijanie materiału

Zwi� materiał w zakładk� – jak pokazano na rysunku obok 

1 Ci��ki materiał 

2 Lekki i �redni materiał 

3 0.4 – 0.7 cm 

4 Obr�bianie 

5 Spodnia strona materiału 

Szycie

Umie�� materiał tak aby zakładka przechodziła po lewej 
stronie prowadnicy na stopce. 
Obni� stopk�. 
Wyreguluj pozycj� igły, za pomoc� przycisku reguluj�cego 
szeroko�� �ciegu, tak by igła przechodziła przez kraw�d�
materiału po lewej stronie. 

Szyj prowadz�c zgi�cie wzdłu� prowadnicy na stopce. 

6 Prowadnica na stopce 

7 Zgi�cie 

Otwórz materiał praw� stron� do góry 

�ciegi na prawej stronie materiału b�d� niemal�e niewidoczne. 

8 Prawa strona materiału 



4 
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Zmiana pozycji igły
Naci�nij przycisk reguluj�cy szeroko�� �ciegu. 
Na ekranie pojawi si� informacja o odległo�ci (w milimetrach) 
mi�dzy lew� pozycj� igły a prowadnic� – (4).

Naciskaj na symbol “–“ aby przesun�� igł� w prawo. 
Naciskaj na symbol “+” aby przesun�� igł� w lewo. 

1 Lewa pozycja igły 

2 Prawa pozycja igły 

3 Prowadnica na stopce 

4 Odległo�� pomi�dzy lew� pozycj� igły a prowadnic�

UWAGA: 
Szeroko�� �ciegu dla wzorów 16 i 17 nie mo�e 
by� zmieniana, jednak�e mo�na zmieni� pozycj� igły.

Wydłu�anie �ciegów prostych ze wzorem numer 14
Zaprogramuj kombinacj� wzorów 16 oraz wzory168 lub 169. 

Przy ł�czeniu ze �ciegiem nr 168 - do zakładki zostan�
dodane dwa �ciegi proste (1). 

Do �ciegu nr 169 dodane zostan� cztery �ciegi proste (1) 
(patrz strona 89). 



1 2 �cieg muszelkowy
Ustawienia maszyny

1 Wzór:   18 

2 Napr��enie nici:   6−8 

3 4 
3 Stopka dociskowa:   

4 Nacisk stopki:   

�ciegów ozdobnych F 

5 

U�yj lekkiego materiału jak np. trykot. Zwi� materiał jak 

pokazano na rysunku obok, po czym przeszyj zakładk�. 

Pozwól by igła przechodziła tak, aby tworzy� kraw�d� w 
kształcie muszelki. Mo�liwe, �e konieczne b�dzie zwi�kszenie 
napr��enia nici od igły.
  1  Zwini�ta kraw�d�

2  Prawa pozycja igły 

Je�eli chcesz wykona� rz�dy �ciegów muszelkowych, rozstaw 

rz�dy �ciegów mniej wi�cej o 1.5 cm od siebie. Mo�esz tak�e 

szy� �ciegiem muszelkowym (w ka�dym kierunku) na dzianinie 

lub delikatnych tkaninach jedwabnych. 

2 

1 
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Obr�bianie dziurek 
Ró�ne rodzaje dziurek 

23 Dziurka prostok�tna 
U�ywa si� jej najcz��ciej do �rednich i ci��kich materiałów. 
Rozmiar dziurki jest ustalany automatycznie po wstawieniu 
guzika do stopki. 

24 Dziurka prostok�tna (MEM) 
Jest to rodzaj dziurki prostok�tnej, w której mo�na r�cznie 
ustawia�i zapami�tywa� rozmiar obrabianej dziurki dla 
wielokrotnego jejwykorzystania. 
Dziurka ta jest szczególnie przydatna dla materiałów o sporej 
wielko�cii nieregularnych warstwach. 

25 Dziurka zaokr�glona 
U�ywa si� jej najcz��ciej do lekkich oraz �rednich materiałów, 
zwłaszcza do bluz i ubra� dzieci�cych. 

26 Dziurka do delikatnych materiałów 
Tej zaokr�glonej po obu stronach dziurki u�ywa si�
najcz��ciej do bardzodelikatnych materiałów jak np. jedwab. 

27-29 Dziurki odzie�owe 
Dziurka odzie�owa jest cz�sto u�ywana do �rednich i ci��kich 
materiałów. Jest tak�e odpowiednia dla wi�kszych i grubszych 
guzików. 

30-32 Dziurki elastyczne 
Dziurka ta jest odpowiednia do materiałów elastycznych. 
Mo�e by� tak�e u�ywana jako dziurka dekoracyjna. 

33 Obwódka 
Jest to wzór (szablon) dla r�cznie wykonywanych obwódek. 

UWAGA: 
Procedura szycia dla dziurek o wzorach numer 25-33 oraz 
dziurek prostok�tnych jest taka sama jak przy dziurce o 
numerze 23.
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Dziurki prostokątne  
Ustawienia maszyny  
1  Wzór:  23 
2  Naprężenie nici:  AUTO 
3  Stopka:  do obrzucania dziurek R 
4  Docisk stopki:  5 
 
Dziurki prostokątne  
Wzory o numerach 23 oraz 25-33 służą do wykonywania 
dziurek prostokątnych.  
Rozmiar dziurki jest ustalany automatycznie po 
umieszczeniu guzika w obwódce, znajdującej się z tyłu 
stopki R. 
W obwódce na stopce mieszczą się guziki o średnicy od 1 
cm do 2.5 cm. Po wybraniu dziurki, której rozmiar ustalany 
automatycznie na ekranie pojawia się komunikat o obniżeniu 
dźwigni do obrzucania dziurek. 

UWAGI: 
Czasami konieczna jest zmiana rozmiaru dziurki, aby 
dopasować rozmiar dziurki do specyficznego materiału  
lub nici. Wykonaj testową dziurkę na skrawku materiału,  
aby sprawdzić ustawienia. 
Domyślna szerokość dziurki jest ustawiona dla zwykłych 
materiałów. Do materiałów elastycznych lub delikatnych  
użyj usztywniacza. 

 
Szycie 
A  Naciśnij przycisk podnoszenia/opuszczania igły,  
   aby podnieść igłę. Załóż stopkę do obrzucania dziurek R    
   ustawiając bolec w rowku na uchwycie stopki.
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Dla łatwiejszego zakładania stopki możesz podnieść uchwyt 
stopki nieco wyżej.       

      1  Wgłębienie 
      2  Bolec 
 
B  Wyciągnij obsadkę na guzik do tyłu i umieść na niej guzik.           
      3  Obsadka guzika  

 
 
UWAGI: 
Wykonaj testową dziurkę aby sprawdzić jej długość.  
W razie potrzeby dokonaj korekt przy pomocy śruby  
przy stopce (4). 
Aby zwiększyć długość dziurki – obracaj śrubą w kierunku 
wskazanym przez literę “L”. 
Aby zmniejszyć długość dziurki – obracaj śrubą w kierunku 
wskazanym literą “S”. 
  4  Śruba regulująca  
  5  Wskaźnik  

 
 
 
 
C  Pociągnij dźwignię do oporu. 
      6  Dźwignia obrzucania dziurek 
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D  Zaznacz pozycj� dziurki na materiale, po czym po!ó�  
    materia! pod stopk�. R�cznie, przy pomocy ko!a  
    nap�dowego - obni� ig!� do punktu pocz�tkowego       

         7  Punkt pocz�tkowy  

UWAGA:

Upewnij si�, �e jest odst�p mi�dzy suwakiem a  

ko�cówk�. W przeciwnym razie dziurka nie zostanie 

obrzucona we w!a�ciwej pozycji.  

   8  Brak odst�pu  

 9  Punkt pocz�tkowy 

10  Odst�p 

E  Rozpocznij szycie, poci�gaj�c delikatnie ni� od ig!y  

    w lewo. Po wykonaniu kilku �ciegów pu�� ni�  
    i kontynuuj szycie. 



F 

G 

H 
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F  Maszyna b�dzie obrzuca� dziurk� automatycznie, wed!ug  
   sekwencji pokazanej na rysunku obok.  
   Po sko�czeniu obrzucania maszyna zatrzyma si�  
   automatycznie z podniesion� ig!�.  
   Naci�nij przycisk przycinania nici, po czym zdejmij materia!.

UWAGA:

Je�eli rozpoczniesz szycie bez opuszczenia d�wigni do 
obrzucania dziurek, na ekranie pojawi si� komunikat 
ostrzegawczy, a maszyna zatrzyma si� po wykonaniu kilku 
�ciegów.  
Obni� d�wigni� i rozpocznij szycie.

G  Po obrzuceniu dziurki, popchnij d�wigni� obrzucania  

   dziurek do góry do oporu.

H  Zdejmij materia! i umie�� szpilk� zaraz pod fastryg�, po  

    ka�dej stronie aby zapobiec przypadkowemu przyci�ciu  

    szwów. Zrób otwór rozpruwaczem.
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U�ywanie p!ytki stabilizuj�cej

U�ywaj p!ytki stabilizuj�cej szyj�c na materia!ach 

rozci�gliwych i niestabilnych.

A W otworze w stopce dociskowej (1) umie�� wypustk� z 
p!ytki stabilizuj�cej (2).       

   1  P!ytka stabilizuj�ca  

      2  Otwór 

B Umie�� guzik na uchwycie na stopce. 

 Zamontuj stopk� na maszynie. 

 Umie�� materia! pomi�dzy stopk� a p!ytk� stabilizuj�c�. 

 Dwukrotnie wci�nij przycisk podnoszenia/opuszczania 

 ig!y. Wyjmij materia! w lewo aby wyci�gn�� nici w lewo 

 mi�dzy stopk� a p!ytk�.

C Umie�� materia! pomi�dzy stopk� a p!ytk�. 
 Opu�� ig!� przy pomocy ko!a r�cznego. 
 Opu�� stopk� i d�wigni� na stopce. 
 Uruchom maszyn�.

UWAGA:

Procedura szycia jest dok!adnie taka sama jak dla  

dziurek prostok�tnych B1. 
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Ustawienia r�czne 

Regulowanie szeroko�ci dziurki

Szeroko�� dziurki mo�e by� regulowana przyciskiem regulacji 
szeroko�ci �ciegu (1). 

Naciskaj na � + � na przycisku regulacji szeroko�ci �ciegu,      

aby zwi�kszy� szeroko�� dziurki. 

Naciskaj na � � � na przycisku regulacji szeroko�ci �ciegu,             

aby zmniejszy� szeroko��  dziurki. 

   1  Przycisk regulacji szeroko�ci �ciegu  
   2  W��sza dziurka  
   3  Szersza dziurka  

UWAGI:

  Szeroko�� dziurki mo�e by� regulowana od 2.6 do 7.0. 

Regulowanie szeroko�ci otwarcia dziurki

Szeroko�� dziurki mo�e by� regulowana przyciskiem edycji (1).  

Naciskaj na � ���� � na przycisku edycji, aby zwi�kszy�    

szeroko�� otwarcia. 

Naciskaj na � ���� � na przycisku edycji szeroko�ci �ciegu,       

aby zmniejszy� szeroko��  otwarcia. 

   1  Przycisk edycji  
   2  W��sze otwarcie    

 3  Szersze otwarcie  

UWAGA:

  Otwarcie dziurki mo�e by� regulowane od 0.2 do 2.0. 

Regulowanie g�sto�ci �ciegów w dziurce 

Szeroko�� dziurki mo�e by� regulowana przyciskiem regulacji 
d!ugo�ci �ciegu (1). 

Naciskaj na � + � na przycisku regulacji d!ugo�ci �ciegu,       

aby zmniejszy� g�sto�� �ciegu. 

Naciskaj na � � � na przycisku regulacji d!ugo�ci �ciegu,       

aby zwi�kszy� g�sto�� �ciegu.

   1  Przycisk edycji  
   2  G�stsza dziurka    

 3  Rzadsza dziurka  

UWAGA:

  G�sto�� �ciegów mo�e by� regulowana od 0.30 do 1.00. 
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Dziurka prostok�tna (MEM) 
Ustawienia maszyny

1 Wzór: 24 

2 Napr��enie nici:  AUTO 

3 Stopka:  do obrzucania dziurek R   lub 

ozdobna F 

4 Docisk stopki:  5 

UWAGA:

Tam gdzie nie mo�na u�y� stopki R � u�yj stopki  

ozdobnej F 

. 

UWAGA:

Nie potrzeba obni�a� d�wigni obrzucania dziurek. 

Je�eli chcesz obrzuci� dziurk� o wi�kszym rozmiarze         

ni� dopuszczalny w stopce R - u�yj stopki ozdobnej F. 

A  Wyci�gnij obsadk� guzika do ty!u. 

B  Zaznacz pozycj� dziurki na materiale. 

    Umie�� materia! pod stopk� i obni� ig!� w punkcie  

    pocz�tkowym 

    Obni� stopk� i szyj, delikatnie poci�gaj�c ni� od ig!y  

    w lewo. Po wykonaniu kilku szwów, pu�ci� ni� i kontynuuj  

    szycie. 

. 

C Szyj lew� stron� do d!ugo�ci, któr� potrzebujesz. 
Zatrzymaj maszyn� i naci�nij przycisk szycia wstecz. 

   1 Przycisk szycia wstecz. 
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D  Uruchom maszyn� ponownie. Maszyna b�dzie szy�  
    wstecz �ciegiem prostym. Zatrzymaj maszyn� gdy  
    b�dziesz dok!adnie po przeciwnej stronie od punktu  
    pocz�tkowego. Naci�nij przycisk szycia wstecz.

E Uruchom maszyn� ponownie. Maszyna b�dzie szy� wstecz  
   do punktu pocz�tkowego, po czym wykona przedni� fastryg�  
   i prawy rz�d. 
  Zatrzymaj maszyn� gdy b�dziesz dok!adnie po przeciwnej  
  stronie od punktu pocz�tkowego. Naci�nij przycisk szycia  
  wstecz. 
    2 Punkt ko�cowy 

F Uruchom maszyn� ponownie. Maszyna wykona fastryg� i  
   �ciegi blokuj�ce, po czym zatrzyma si� automatycznie w  
   podniesion� ig!�.

G  Po obrzuceniu ca!ej dziurki na ekranie pojawi si� komunikat 

. 

Aby wykona� kolejn� dziurk� o tym samym kszta!cie, 

przesu� materia! i uruchom maszyn�. Komunikat na ekranie 

zniknie a maszyna wykona identyczn� dziurk�, jak pierwsza 

- po czym zatrzyma si� automatycznie.  

Aby wykona� dziurk� o innym kszta!cie, naci�nij  

przycisk pami�ci (M).
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Dziurki zaokr�glone i dziurki do materia!ów delikatnych
Ustawienia maszyny

1 Wzór: 25 lub 26 

2 Napr��enie nici:  AUTO 

3 Stopka:  do obrzucania dziurek R 

4 Docisk stopki:  5 

Procedura szycia jest taka sama, jak przy dziurce  
prostok�tnej (patrz strony 54-56). 
Maszyna wykonuje dziurk� w kolejno�ci pokazanej  
na rysunku obok.   
   1  Punkt pocz�tkowy  

   UWAGA:

  Szeroko�� dziurki mo�e by� regulowana od 2.6 do 5.4. 

  Otwarcie dziurki mo�e by� regulowane od 0.2 do 2.0. 

  G�sto�� �ciegu mo�e by� regulowana od 0.30 do 1.00. 

Dziurki odzie�owe

Ustawienia maszyny 

1 Wzór:  27, 28 lub 29 

2 Napr��enie nici:  AUTO 

3 Stopka:  do obrzucania dziurek R 

4 Docisk stopki:  5 

Procedura szycia jest taka sama, jak przy dziurce  

prostok�tnej (patrz strony 54-56). 

Maszyna wykonuje dziurk� w kolejno�ci pokazanej  

na rysunku obok. 

U�yj dziurkacza, imad!a lub specjalnych no�yczek  

aby otworzy� dziurk�. 

  1  Punkt pocz�tkowy  

  2  Dziurkacz 

  UWAGA:

  Szeroko�� dziurki mo�e by� regulowana od 5.6 do 7.0. 

  Otwarcie dziurki mo�e by� regulowane od 0.2 do 2.0. 

  G�sto�� �ciegu mo�e by� regulowana od 0.30 do 1.00. 



1 2
Dziurki elastyczne

Ustawienia maszyny

1 Wzór: 30 lub 32

2 Napr��enie nici: AUTO

3 Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4 Docisk stopki: 5

Procedura szycia jest taka sama, jak przy dziurce 
prostok�tnej (patrz strony 54-56). 
Maszyna wykonuje dziurk� w kolejno�ci pokazanej  
na rysunku obok. 

1 Punkt pocz�tkowy 

UWAGI:

Szeroko�� dziurki mo�e by� regulowana od 2.6 do 7.0. 

Otwarcie dziurki mo�e by� regulowane od 0.2 do 2.0. 

G�sto�� �ciegu mo�e by� regulowana:  

  od 0.50 do 1.00 dla wzoru numer 30  

1       od 0.50 do 2.50 dla wzoru numer 32.

Je�eli lewy i prawy rz�d nie s� równe, skoryguj je 
przekr�caj�c odpowiednio pokr�t!em reguluj�cym 
podawanie.

1 2
Dziurka elastyczna (2)

Ustawienia maszyny

1 Wzór: 31

2 Napr��enie nici: AUTO

3 Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4 Docisk stopki: 5

Procedura szycia jest taka sama, jak przy dziurce 
prostok�tnej (patrz strony 54-56). 

Maszyna wykonuje dziurk� w kolejno�ci pokazanej  

na rysunku obok. 

1 Punkt pocz�tkowy

UWAGI:

Szeroko�� dziurki mo�e by� regulowana od 2.6 do 7.0. 

Otwarcie dziurki mo�e by� regulowane od 0.2 do 2.0. 

G�sto�� �ciegu mo�e by� regulowana od 0.70 do 1.20.

1 
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1 2 Obrzucanie dziurki z kordu
Ustawienia maszyny

1 Wzór: 30 lub 31

2 Napr��enie nici: AUTO
3 Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4 Docisk stopki: 5

Maj�c podniesion� stopk� do obrzucania dziurek R, 

zahacz kord o haczyk znajduj�cy si� z ty!u stopki.

1 Haczyk

2 Przeci�gnij ko�ce kordu do siebie pod stopk� ku jej 

przodowi. 

 Zahacz kord o wide!ki znajduj�ce si� z przodu stopki i 

zwi�� kord. 

  2 Wide!ki 

1 

Aby obrzuci� dziurk� z kodu, u�yj tej samej procedury 

jak przy dziurce prostok�tnej (z automatycznym 

ustalaniem jej rozmiaru).

Obni� ig!� do materia!u w miejscu, gdzie chcesz zacz��

obrzucanie dziurki, po czym obni� stopk� i rozpocznij 

szycie.

Zdejmij materia! z maszyny. 

Przytnij obie ko�cówki kordu.

 Przytnij otwarcie dziurki (patrz strona 56).

UWAGA:

Ustal szeroko�� �ciegu odpowiedni� dla grubo�ci 

u�ytego kordu.
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1 2
Dziurka na nak!adce

Ustawienia maszyny

1 Wzór: 33

2 Napr��enie nici: AUTO

3 Stopka: do obrzucania dziurek R

3 4 4 Docisk stopki: 5

Dziurka jest obrzucana fragmencie materia!u lub na 
A 2 nak!adce.

Dziurka jest przeznaczona do grubszych materia!ów i nie 
zaleca si� wyszywania jej na materia!ach lekkich lub 
cienkich, poniewa� mo�e powodowa� m.in. zgrubienie 
odzie�y w miejscu naszycia nak!adki. 

A Zszyj nak!adk� z materia!em prawymi stronami do 
1 siebie.

1 Lewa strona nak!adki

2 Wierzchnia strona materia!u

2 3 

B B  Wybierz wzór numer 33.
Wyszyj wzór przez obie tkaniny jednocze�nie. 
Rozetnij otwór na guzik jak pokazano na rysunku 
obok, a nast�pnie przeci�gnij nak!adk� przez otwór 
na drug� stron�.
1 Lewa strona nak!adki  

                    1                                                        2 Wierzchnia strona materia!u

C   4
3 Wierzchnia strona nak!adki

C Wyci�gnij nak!adk� tak daleko, �eby nie by!o wida�
jej lewej strony. Przeprasuj oba rogi materia!ów. 

  3 Wierzchnia strona nak!adki
 4 Lewa strona materia!u

  3

3 

D D Zegnij nak!adk� w pó! aby utworzy� otwór.

1 Lewa strona nak!adki
3 Wierzchnia strona nak!adki 

1 

4 

E E Przeprasuj obie strony nak!adki.

3 Wierzchnia strona nak!adki
4 Lewa strona materia!u

3 

2

F F R�cznie zaszyj cz��� nak!adki, widoczn� na  
     wierzchniej stronie materia!u. 

2 Wierzchnia strona materia!u
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5

G 

4 

H 1 4 

2

G  Zegnij materia! wzd!u� rozci�cia i wykonaj 

dodatkowy �cieg wzmacniaj�cy aby zabezpieczy�

klapy !atki.

4  Lewa strona materia!u

5  Dodatkowy �cieg wzmacniaj�cy

H Zwi� ko�ce materia!u. Szyj trzykrotnie w przód i w 

ty! po trójk�tnym zako�czeniu materia!u

1  Lewa strona nak!adki

2 Wierzchnia strona materia!u
4  Lewa strona materia!u

3 4 

I I     Nak!adka powinna zosta� przyci�ta ok. 1- 1.5 cm 

         od otworu. Przycinaj�c nale�y zaokr�gli� naro�niki  
      (jak to pokazano na rysunku obok).  
        3  Wierzchnia strona nak!adki

4 Lewa strona materia!u

 6 

J J  Obró� materia! na lew� stron�. Pineskami zaznacz 

cztery rogi (jak to pokazano na rysunku obok)

7 6  Przód materia!u

7 Materia!

 7 

K K   Przewró� wszystkie warstwy i przetnij otwarcie

  6
  

dziurki na prawej stronie materia!u 

 (tak samo jak przy punkcie B). 

Cztery przybite szpili wskazuj� teraz na naro�niki 
dziurki na materiale.  
Zwi� brzegi nak!adki. 

6  Przód materia!u
7  Materia!

7 

L     6 

M 

7 

L R�cznie szyj wokó! otwarcia (jak to pokazano na 

rysunku obok). 
6 Przód materia!u

7 Materia!

M   Uko�czono obrzucanie dziurki na nak!adce.

7  Materia!
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1 2 

3 4 5 

Przyszywanie guzików

Ustawienia maszyny

1 Wzór: 34

2 Napr��enie nici: AUTO

3 Stopka: do przyszywania guzików T

4 Docisk stopki: 5

5 Z�bki: obni�one 

Zak!adanie stopki do przyszywania guzików T

Wstaw bolec z ty!u stopki do otworu na uchwycie stopki.
1 Bolec z ty!u stopki

1 2  Otwór na uchwycie stopki (z ty!u).

Delikatnie obni� pr�t stopki, palcami trzymaj�c stopk�
w miejscu

 2 

Szycie

Obni� z�bki. 

Umie�� guzik na materiale i przekr�caj�c ko!em 
obrotowym obni� ig!� do lewego otworu w guziku. 

Obni� stopk� aby przytrzyma� guzik w miejscu � 
wyrównaj kierunek guzika (aby otwory w nim by!y 
ustawione równo wzgl�dem stopki).
Przy pomocy ko!a obrotowego, podnie� ig!� tak, 
aby ta przesz!a w prawo, w kierunku drugiego 
otworu w guziku. 
Naciskaj przycisk reguluj�cy szeroko�� �ciegu tak, 
aby ustawi� szeroko�� �ciegu odpowiedni� dla 
przyszywanego guzika (ig!a powinna wówczas 
przechodzi� przez oba otwory w guziku).
Rozpocznij szycia. Maszyna zatrzyma si�
automatycznie.

Zdejmij materia! z maszyny.

Poci�gnij za nici od szpulki, aby �ci�gn�� nici od ig!y na 

lew� stron� materia!u.  

Zwi�� nici. 

UWAGA:

Nie u�ywaj przycinarki do nici (inaczej, po przyci�ciu 

� nie b�dzie mo�na ich ju� zwi�za�)..
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1 2 Cerowanie 
Ustawienia maszyny 

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

35 

AUTO 

do obrzucania dziurek R 
3 

A B C 

4 

 3 

4 

4 

2 

1 

4 

4  Docisk stopki:    5 

A  Za!ó� stopk� do obrzucania dziurek R i wyci�gnij  
    do ty!u obsadk� na guzik 

    Umie�� materia! pod stopk� i obni� ig!� do miejsca,  

    gdzie chcesz zacz�� szy�. Nast�pnie obni� stopk�

1  Obsadka na guzik  

2  Punkt pocz�tkowy  

B  Uruchom maszyn� i zacznij szy� cer� o ustalonej  
   d!ugo�ci, po czym naci�nij przycisk szycia wstecz.  
   W ten sposób ustawisz d!ugo�� cery. Rozpocznij prac�  
   maszyny ponownie i kontynuuj szycie a� maszyna nie  
   zatrzyma si� automatycznie. 

     3  Przycisk szycia wstecz 

4  Ustawiona d!ugo��  

C  Uszyj kolejn� warstw� cery na poprzednich szwach,  
   pod odpowiednim k�tem. 

UWAGA:

Maksymalna d!ugo�� cery to 2cm, a maksymalna  

szeroko�� to 0.9 cm. 

Szycie takiej samej cery

Po sko�czeniu szycia na ekranie pojawi si� komunikat z 

potwierdzeniem. Aby wykona� kolejn� cer� o tej samej 

wielko�ci � po prostu uruchom maszyn� ponownie.  

Aby wykona� kolejn� cer�, ale o innej wielko�ci � naci�nij 

przycisk pami�ci (M). 

. 

Aby wykona� krótsz� cer�

Wykonaj pierwsz� lini� cery o ustalonej d!ugo�ci, po czym 

zatrzymaj maszyn�. Naci�nij przycisk szycia wstecz  

i rozpocznij szycie ponownie. Maszyna wykona reszt� cery,  

po czym zatrzyma si� automatycznie. 

. 

3 
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Korygowanie równo�ci cery

d1�d4 d6�d9 

68 

Równo�� cery mo�e si� zmienia� w zale�no�ci do warunków 

szycia - takich jak typ materia!u, liczba warstw itp.  

Mo�esz skorygowa� nierówne cery za pomoc� przycisku 

reguluj�cego d!ugo�� �ciegu. 

Je�eli lewy róg jest ni�ej ni� prawa strona, naciskaj na ��� 

aby skorygowa� cer�. 

Je�eli prawy róg jest ni�ej ni� lewa strona, naciskaj na �+� 

aby skorygowa� cer�.

 UWAGA:

 Równo�� cer mo�e by� regulowana dla warto�ci  

 od �d1� do �d9� (ustawienie domy�lne to �d5�). 

. 



1 2 Fastrygowanie 
Ustawienia maszyny 

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

36 

AUTO 

ozdobna F 
3 

2 

1 

4 

�

4 

�

�

2 

3 

1 

3 

69 

4  Docisk stopki:    5 

Fastrygi u�ywa si� do wzmacniania cz��ci materia!ów  
takich jak uchwyty plecaków czy pasków � generalnie tam,  
gdzie potrzebna jest du�a wytrzyma!o�� szwu.

Szycie
Obni� ig!� do punktu pocz�tkowego. 

Obni� stopk� i szyj dopóki maszyna nie zatrzyma si�
automatycznie. 

Maszyna wykona fastryg� o d!ugo�ci 1.5 cm.   

  1  Fastryga 

  2  Punkt pocz�tkowy  

  3  1.5 cm  

Szycie krótszej fastrygi

Aby wykona� fastryg� krótsz� ni� 1.5 cm, najpierw    
zatrzymaj maszyn� po wykonaniu �ciegu o odpowiedniej  
d!ugo�ci, po czym naci�nij przycisk szycia wstecz. 
Tym samym ustalono d!ugo�� fastrygi.

Uruchom prac� maszyny i kontynuuj szycie, a� maszyn nie 
zatrzyma si� automatycznie.   

  1  Punkt pocz�tkowy 

  2  Wymagana d!ugo��
  3  D!ugo�� fastrygi 

  4  Przycisk szycia wstecz 

Szycie takiej samej fastrygi
Aby wielokrotnie szy� fastryg� o zmniejszonej d!ugo�ci,    
po prostu uruchom prac� maszyny ponownie i szyj,      
a� maszyna nie zatrzyma si� automatycznie.

Szycie fastrygi o innej d!ugo�ci

Aby wykona� fastryg� o innej d!ugo�ci, naci�nij przycisk 

pami�ci (M), aby zapami�ta� nowy rozmiar fastrygi i szyj 

od pocz�tku.



1 2 �ciegi lotne 
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

37 

AUTO 

ozdobna F 
3 4 

1 

70 

4  Docisk stopki:    5 

�ciegi lotne to trójk�tne �ciegi fastryguj�ce, odpowiednie dla 
szycia spodów zamków lub tylnych kieszeni spodni.

Za!ó� stopk� ozdobn� F.  

Szycie:

Umie�� materia! pod stopk� i obni� ig!� w punkcie   

pocz�tkowym. Szyj a� maszyna zatrzyma si� automatycznie. 

1  Punkt pocz�tkowy  



1 2 Oczka
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

38-40 

AUTO 

ozdobna F 
3 

1 

S1 

4 

2 

1 

S3 

71 

4  Docisk stopki:    5 

Oczka s� odpowiednie np. do obr�biania otworów na 

paskach. 

Szycie

Szyj dopóki maszyna nie zatrzyma si� automatycznie. 
Otwórz oczko przy pomocy dziurkacza, imad!a  
lub specjalnych no�yczek.    

   1  Punkt pocz�tkowy  

Regulowanie kszta!tu oczek

Reguluj kszta!t oczek w nast�puj�cy sposób: 
Je�eli oczka s� zbyt roz!o�yste, naciskaj na ��� na przycisku 
reguluj�cym d!ugo�� �ciegu. 
Je�eli oczka nachodz� na siebie, naciskaj na �+� na przycisku 
reguluj�cym d!ugo�� �ciegu    

   1  Oczka s� zbyt roz!o�yste 

   2  Oczka nachodz� na siebie 

 UWAGA:

 Kszta!t mo�e by� regulowany od warto�ci S1 do S3  

 (domy�lna warto�� to S2). 



3 

1 

4 

� 

2 Aplikacja 
Ustawienia maszyny 

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

41�56 

AUTO 

ozdobna F  lub 

ozdobna �otwarta� F2 

(A) (B) (C)

72 

4  Docisk stopki:    4 

Umie�� aplikacj� na materiale i sfastryguj j� w danym 
miejscu, u�ywaj�c przy tym podk!adki, która pozwala       
na utrzymanie aplikacji w miejscu.  
Prowad� materia! aplikacji tak, aby ig!a poruszaj�c si�      
w prawo, przechodzi!a przez kraw�d� aplikacji.

(A):  Wzory numer 50-52 maj� ustawion� lew� pozycj� ig!y.  
      Gdy zmieni� szeroko�� �ciegu, zmieni si� tak�e prawa  
      pozycja ig!y. 

(B):  Wzory numer 41- 43 maj� ustawion� centraln� pozycj� ig!y. 

      Szeroko�� �ciegu zmienia si� symetrycznie. 

(C):  Wzory numer 44-49 maj� ustawion� praw� pozycj� ig!y.  

      Gdy zmienisz szeroko�� �ciegu, zmieni si� tak�e lewa  

      pozycja ig!y.



1 2 Fr�dzle 
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

41 

AUTO 

ozdobna F 
3 

3 

A 

4 

1 

4 

2 

73 

4  Docisk stopki:    4 

Dzi�ki fr�dzlom mo�na oryginalnie wyko�czy� materia!y 
jak p!ótno, szal lub inn� tkanin�, z której mo�na !atwo 
wyci�ga� w!ókna.  

Delikatnie przetnij materia!, tak by nast�pnie wyj�� jedno 
w!ókno tkaniny - b�dzie to miejsce, gdzie fr�dzle b�d� si�
zaczyna�.  

Obszyj lew� stron� materia!u tak, aby �ciegi po prawej 
stronie znalaz!y si� na wolnej przestrzeni - dzi�ki temu 
uformujesz fr�dzle.

Zdejmij nadmiar nici po prawej stronie i utwórz fr�dzle. 

. 

Mere�ka 
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  41 

2  Napr��enie nici:  AUTO 

3  Stopka:  ozdobna F 

4  Docisk stopki:    4 

Mere�ka jest jedn� z metod formowania fr�dzli.  
Wybierz mocny tkany materia!, z którego !atwo mo�na 
wyjmowa� pojedyncze w!ókna (jak np. len)  

A  Delikatnie przytnij materia!. Ustal szeroko�� mere�ki,  
    po czym wyjmij po jednym w!óknie z ko�ców materia!u. 

. 
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B  Szyj lewą stronę, prowadząc materiał tak, by ściegi po 
prawej stronie znalazły się w próżni. Po skończeniu lewej 
strony, naciśnij przycisk lustrzanego odbicia (1).  
Szyj pozostałą część.  
(Szycie lustrzanego odbicia – patrz strona 86). 
      1  Przycisk lustrzanego odbicia  
 
 
 
 
 
 

C  Zdejmij włókna znajdujące się pomiędzy ściegami. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marszczenie 
Ustawienia maszyny  
1  Wzór:  64 
2  Naprężenie nici:  AUTO 
3  Stopka:  ozdobna F 
4  Docisk stopki:    5 
 
* Można użyć                           także wzory ściegów: 
 
 
 
Wybierz lekki materiał jak batyst czy kraciasta bawełna.  
Przytnij materiał trzykrotnie szerszy niż projektowana  
szerokość. 
 
Szyj rzędy ściegów wszerz obszaru, który ma być 
pomarszczony - 1cm od siebie, gdzie długość ściegu 
ustawiona jest od "3.0" do "5.0", a naprężenie nici ustawiona 
jest na "1". 

1  1 cm  

Zwiąż nici wzdłuż jednej krawędzi. Pociągnij za nici  
z drugiej strony, aby równomiernie rozprowadzić zmarszczki. 

 
 
UWAGA: 
Przed rozpoczęciem szycia, wyciągnij do tyłu  
ok. 10 cm nici od szpulki. 
Użyj przycinarki na pokrywie maszyny. 

 
 
 
 
Wybierz ścieg marszczący, po czym przywróć naprężenie 
nici do pozycji AUTO. 
Wykonaj ściegi marszczące pomiędzy nagromadzonymi 
rzędami. Zdejmij ściegi proste, znajdujące się pomiędzy 
nagromadzonymi rzędami.



1 2 Wi�zanka
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

68 

AUTO 

ozdobna F 
3 

3 

4 

1 

4 

1 

2 

    

75 

4  Docisk stopki:    5 

 * U�y� mo�na          tak�e wzory. 

U�yj tego wzoru aby po!�czy� dwa kawa!ki materia!u.  
Zwi� kraw�d� materia!u na ok. 1.5 cm i przeprasuj. Zepnij 
kraw�dzie z papierem, po czym przytnij spód (0.3 cm).     
     1  0.3 cm  

Szyj powoli, prowadz�c materia! tak, aby ig!a �!apa!a�  
zwini�ty fragment materia!u po obu stronach. 

Po sko�czeniu szycia, zdejmij papier.

Obr�bek

Ustawienia maszyny

1  Wzór:  81 

2  Napr��enie nici:  AUTO 

3  Stopka:  zygzakowa A 

4  Docisk stopki:  5 

  * U�y� mo�na          tak�e wzory. 

. 

Szyj �ciegi ok. 1 cm wewn�trz kraw�dzi materia!u. 

Przytnij materia! zostawiaj�c pewn� tolerancj�  
(patrz rysunek obok).  
Uwa�aj aby nie przeci�� nici.



3 

1 2 

4 

Przyszywanie patchworku 
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

D94-D96 

AUTO 

Stopka 1/4# O   lub 

Zygzakowa A lub 

Podwójnego podawania AD 

4  Docisk stopki:         5 

1 

2 

Przyszywanie patchworku 

Wybierz wzór D95. 

Ustaw kawa!ki do patchworku prawymi stronami do siebie. 

Szyj prowadz�c kraw�d� materia!u wzd!u� prowadnicy na 

stopce, co pozwoli utrzyma� równ� odleg!o�� szwu.   

  1  Prowadnica 

  2  Prawa strona materia!u  

K�tomierz na p!ytce �ciegowej

3 

1 

1 

4 

1 

2 

76 

Mo�esz szy� patchworki pod odpowiednim k�tem,  

korzystaj�c z k�tomierza na p!ytce �ciegowej.  

Wskazano na nim k�ty o 45, 60, 90 oraz 120 stopniach. 

U�yj te� prowadnicy na stopce, by precyzyjnie utrzyma�
odleg!o�� szwu (tolerancj�).   

   1 Linie k�towe na p!ytce  

Patchwork

Ustawienia maszyny

1  Wzór:  108 

2  Napr��enie nici:  AUTO 

3  Stopka:  ozdobna F 

4  Docisk stopki:    5 

  * U�y� mo�na          tak�e wzory.  tak�e wzory 

Patchwork 

Otwórz szwy p!asko, praw� stron� do góry po czym szyj 

patchwork wzd!u� linii szwu.



3 

1 

4 

2 Pikowanie
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

D1 

AUTO 

Zygzakowa A lub 

Podwójnego podawania AD 

5 

3 

 2 

1 

2 

1 
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4  Docisk stopki:    5 

5  Prowadnica do pikowania 

Zak!adanie prowadnicy do pikowania
Prowadnica do pikowania pozwala utrzyma� precyzyjn�
odleg!o�� pomi�dzy rz�dami szwów. 
Wstaw prowadnic� do pikowania do otworu  
� wsu� j� tak, aby ustali� odpowiedni� odleg!o��
mi�dzy szwami.   

  1  Otwór na stopce 

  2  Prowadnica do pikowania 

  3  Odst�p pomi�dzy szwami 

Szycie
Szyj, �ledz�c prowadnic� uprzednio wykonany szew.

Pikowanie z prowadnic� ze stopk� podwójnego podawania

Wstaw prowadnic� do pikowanie do otworu znajduj�cego si�
z ty!u uchwytu stopki. 

Ustaw prowadnic� na odpowiedni� odleg!o��. 
  1  Pr�t prowadnicy 

  2  Otwór 



3 

1 

4 

2 C�tkowanie
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

103 

AUTO 

Ozdobna F lub 

Ozdobna �otwarta� F2 

3 

1 

4 

2 

4  Docisk stopki:    5 

  * U�y� mo�na          tak�e wzory. 

Zaprogramowany �cieg c�tkuj�cy to szybki i !atwy sposób na 
pikowanie ma!ych obszarów materia!u.  
Umie�� warstw� materia!u i szyj. 

. 

�cieg klamrowy 

Ustawienia maszyny

1  Wzór:  106 

2  Napr��enie nici:  AUTO 

3  Stopka:  ozdobna F 

4  Docisk stopki:    5 

3 

                                                  

1 

1 

4 

 2 

2 
5 

5 

 3 
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Za pomoc� �ciegu klamrowego mo�esz unieruchomi�
pikowaniem warstwy materia!u i fastrygowa� je. 

Wybierz wzór L.S.  

Rozpocznij szycie.  

Maszyna wykona �ciegi klamrowe oraz �ciegi blokuj�ce, po czym 

zatrzyma si� automatycznie.

Pikowanie swobodne (1)
Ustawienia maszyny

1  Wzór:  D4S 

2  Napr��enie nici:  AUTO 

3  Stopka:  Stopka do swobodnego pikowania    

QB-S 

4  Docisk stopki:    5 

5  Z�bki:  Obni�one  

Zak!adanie stopki do swobodnego pikowania

Za!ó� p!ytk� �ciegow� dla �ciegu prostego (patrz strona 
16). Poluzuj �rub� i zdejmij uchwyt stopki.   
Za!ó� stopk� do swobodnego pikowania na pr�t stopki,    
po czym �rubokr�tem mocno przykr�� �rub�.  
Umie�� materia! pod stopk�.  
Wyreguluj wysoko�� stopki za pomoc� nakr�tki (3) tak,    
aby spód stopki pawie dotyka! warstw materia!u, który 
b�dzie pikowany.   

  1  �ruba 

  2  Pr�t stopki  

  3  Okr�g!a nakr�tka 
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Zmienianie stopki
Oryginalnie stopka do swobodnego pikowania ma 

za!o�on� ko�cówk� z zamkni�tym czubkiem, jednak�e 

ko�cówk� mo�na zmieni� - na stopk� z otwartym 

czubkiem lub stopk� nak!adk� "pe!nego widoku". 

Aby zmieni� stopk�, podnie� stopk� i obró� j�, aby 

znalaz!a si� w najni�szej pozycji. Odkr�� �rub� i zdejmij 

nak!adk� z zamkni�tym czubkiem.  

Na!ó� inn� stopk� i przykr�� �rub�.  

Wyreguluj wysoko�� stopki (patrz powy�ej).   

  1  �ruba  

  2  Nak!adka z zamkni�tym czubkiem 

  3  Nak!adka z otwartym czubkiem 

  4  Nak!adka �pe!nego widoku� 

UWAGA:

  �ciegi zygzakowe mog� by� wykonywane tylko z nak!adk�    

  �pe!nego widoku�. 

Szycie
Sfastryguj i zepnij warstwy materia!y, które maj� by�
pikowane. Zmywalnym pisakiem naszkicuj wzór na 
wierzchniej warstwie materia!u. Szyj ze �redni� pr�dko�ci�, 
r�cznie prowadz�c warstwy materia!u, Co �cieg przesuwaj 
warstwy materia!u o ok. 3 mm lub mniej. 

OSTRZE�ENIE:
Je�eli za!o�ona jest nak!adka z otwartym lub zamkni�tym 

czubkiem - nie wybieraj innych wzorów ni� �ciegi proste      

z centralnym po!o�eniem ig!y. 

Je�eli za!o�ona jest nak!adka z otwartym czubkiem - 

podczas szycia, nie przesuwaj warstw materia!u do siebie.

Pikowanie swobodne (2)

Ustawienia maszyny

1  Wzory:  D1S, D4, 9 lub 10 

2  Napr��enie nici:  AUTO 

3  Stopka:  do cerowania PD-H 

4  Docisk stopki:    5 

5  Z�bki:  obni�one  

Pikowanie swobodne stopk� do cerowania PD-H

Wzory �ciegów: D1S, D4, 9 i 10 mog� by� tak�e u�ywane    

do pikowania swobodnego. Do ich wykonania u�yj stopki do 

cerowania PD-H. 

UWAGA:

Na ekranie mo�e pojawi� si� komunikat o konieczno�ci 

opuszczenia z�bków (je�eli tego nie zrobiono).  

Wówczas obni� z�bki i uruchom maszyn� ponownie. 

. 

Procedura szycia jest taka sama jak przy pikowaniu 
swobodnym (1) � patrz powy�ej.  



1 

!
2 �ciegi ozdobne 

Ustawienia maszyny

1  Wzór:  

2  Napr��enie nici:  

3  Stopka:  

144 � 163 

AUTO 

ozdobna F 
3 

2 

X1 X2 

4 

X3 X4 X5 

1 

80 

4  Docisk stopki:    5 

�ciegi w tej grupie mog� by� wyd!u�ane nawet do 5 razy, 
wzgl�dem ich oryginalnego rozmiaru (g�sto�� �ciegu 
pozostaje bez zmian).

Proporcje wyd"u�ania 

Przyk"ad: wzór numer 147. 

Wybierz wzór numer 147. 

Naci�nij przycisk i wybierz wielokrotno�� wyd!u�enia, 
gdzie X1 to d!ugo�� oryginalna, a maksimum - X5 
oznacza pi�ciokrotno�� oryginalnej d!ugo�ci.   

  1  Przycisk wyd!u�ania  

  2  Proporcja wyd!u�ania  

Mo�na zmienia� tak�e d!ugo�� i szeroko�� �ciegu.
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Szycie podwójn� ig"�

Podwójn� ig!� mo�na wykona� �ciegi u�ytkowe i dekoracyjne 
wskazane na rysunku obok.. 
Zmie� ig!� na ig!� podwójn�, znajduj�c� si� w standardowych 
akcesoriach. 

.       

        OSTRZE�ENIE:
Przed zmian� ig!y i nawlekaniem maszyny � wy!�cz 
zasilanie i naci�nij przycisk blokowania.  
Nie u�ywaj innych podwójnych igie!, ni� te znajduj�ce  
si� w standardowych akcesoriach 0 w przeciwnym  
wypadku ig!a mo�e uderza� w p!ytk� �ciegow�,  
b�benek lub p�ka�.  
  1  Przycisk blokowania  

Za!ó� dodatkow� szpulk� na trzpie�, po czym za!ó� uchwyt   
na szpulk�. 

2  Dodatkowy trzpie� na szpulk�

Wyprowad� nici ze szpulek i przeprowad� je przez punkty 

nawlekania oznaczone, jak na rysunku obok  

(punkty od �A� do �E�). Uwa�aj przy tym by ko�cówki nici si�
nie zapl�ta!y. 

. 

UWAGA:

Nawlekanie punktów od �A� do �E� jest takie samo jak 

nawlekanie pojedynczej ig!y (patrz strona 21). 

. 

Przeprowad� jedn� z nici przez prowadnic� na pr�cie ig!y od 
lewej strony, a drug� ni� przez t� sam� prowadnic� od 
prawej strony. Nawlecz ig!y r�cznie -  od przodu do ty!u. 

UWAGA:

Do podwójnej ig!y nie mo�na u�y� nawlekacza. 

. 



 5 

 6 
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Naci�nij przycisk szycia podwójn� ig!� i wybierz odpowiedni 
wzór (nie mo�na wybra� wzorów nieprzystosowanych      
do tego trybu szycia oraz obrzucania dziurek, a tak�e 
specjalnych �ciegów jak cerowanie, oczka lub monogramy). 

3  Wzory nieodpowiednie do szycia podwójn� ig!�
4  Przycisk szycia podwójn� ig!�  

5  Ikona podwójnej ig!y  

6  Maksymalna szeroko�� (3.0) 

UWAGI:

Wykonaj �ciegi testowe przed rozpocz�ciem szycia. 

U�yj stopki zygzakowej A lub ozdobnej F. 

U�ywaj nici #60 lub cie�szych. 

Przy zmianie kierunku szycia � podnie� ig!� oraz  

stopk�, po czym obró� materia! 

. 

Wybierz wzór � odpowiedni dla szycia podwójn� ig!�. 

Na ekranie pojawi si� ikona szycia podwójn� ig!�. 

Maksymalna dopuszczalna szeroko�� �ciegu to 3.0 mm. 

Pozycja ig!y dla �ciegów prostych musi wynosi�  

pomi�dzy 3.0 i 6.0. 

Po sko�czeniu szycia w tym trybie, zdejmij podwójn� ig!�
i za!ó� ig!� pojedyncz�. 

. 



PROGRAMOWANIE KOMBINACJI WZORU 

Kombinacja wzoru 

Przyk"ad:  programowanie wzorów 147 i 151. 

A 

B

C

D 

E 

 1 
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  UWAGI: 

  Mo�na programowa� wzory z ró�nych grup, litery i cyfry. 

  Sprawd� napr��enie nici na skrawku materia!u.  

  Mo�liwe, �e konieczna oka�e si� r�czna regulacja  

  napr��enia nici dla kombinacji.

A Wybierz wzór numer 147. 

B  Naci�nij przycisk pami�ci (M). 

C  Wybierz wzór numer 151. 

D  Naci�nij przycisk pami�ci (M) lub przycisk potwierdzenia. 

E  Rozpocznij szycie.  

   Maszyna wykona serie wzorów numer 147 i 151. 

. 

UWAGA:

Je�eli w �rodku szycia naci�niesz przycisk  

automatycznego blokowania, maszyna zako�czy  

dany wzór, wykona �ciegi blokuj�ce i zatrzyma si�
automatycznie. 

  1 Przycisk automatycznego blokowania 



A 

B

Programowanie �ciegu automatycznie blokuj�cego 

Przyk"ad: programowanie wzoru numer 147 ze �ciegiem 

automatycznie blokuj�cym. 

Maszyna wykona dany wzór, �cieg blokuj�cy, po czym zatrzyma 
si� automatycznie. 

A  Wybierz wzór numer 147. 

B  Naci�nij przycisk pami�ci (M). 

C 

D 

1 

 2 

 2 
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C  Wybierz wzór �L.S�. 

      1  Symbol automatycznego blokowania. 

D  Rozpocznij szycie. Wykonany zostanie wzór 147  
    oraz �cieg automatycznie blokuj�cy. 

   �cieg automatycznie blokuj�cy b�dzie szyty na pocz�tku  

    i na ko�cu danego wzoru. 

      2  �cieg automatycznie blokuj�cy. 
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Programowanie automatycznego przycinania nici

Aby przyci�� nici automatycznie po wyszyciu kombinacji 
wzoru, naci�nij przycisk automatycznego przycinania nici po 
programowaniu kombinacji wzoru.  

Na ekranie pojawi si� symbol przycinania (ma!e no�yczki), 
w!�czy si� tak�e lampka na przycinarce. 

1  Symbol przycinarki (ma!e no�yczki) 

2  Lampka na przycisku 

3  Przycisk automatycznego przycinania nici  

A Wybierz wzór numer 147. 

B  Naci�nij przycisk pami�ci (M). 

C  Wybierz wzór numer 151. 

D  Naci�nij przycisk pami�ci (M). 

E  Naci�nij przycisk automatycznego przycinania nici. 

F  Rozpocznij szycie. 

Maszyna wykona kombinacj� wzoru, po czym przytnie  

nici i wy!�czy si� automatycznie. 

UWAGI:

Je�eli chcesz przyci�� nici automatycznie            

po wykonaniu konkretnego wzoru, naci�nij przycisk 

automatycznego przycinania nici po wybraniu danego 

wzoru.  

Je�eli wybrano wzór z grupy wzorów do obrzucania 

dziurek, nici zostan� automatycznie przyci�te       

po wykonaniu takiego wzoru.    

4  Grupa obrzucania dziurek  

Je�eli wybrano wzór z ka�dej innej grupy wzorów    
(ni� obrzucanie dziurek), naci�ni�cie przycisku 
automatycznego blokowania lub przycisk szycia 
wstecz powoduje wys!anie do maszyny zadania,     
by przyci�!a nici i wy!�czy!a si� automatycznie. 

Wzory 8 i 34 nie mog� by� u�ywane do 
automatycznego przycinania nici 

. 
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Lustrzane odbicie 

Przyk"ad: Wzór numer 247 i jego lustrzane odbicie 

A  Wybierz wzór numer 247. 

B  Naci�nij przycisk lustrzanego odbicia aby przewróci� wzór     
    w poziomie. Na ekranie pojawi si� symbol tej funkcji (1). 
      1 Symbol funkcji lustrzanego odbicia w poziomie  

C  Naci�nij ponownie przycisk lustrzanego odbicia aby obróci�  
    wzór w pionie.  

    Na ekranie pojawi si� symbol lustrzanego odbicia w pionie.. 

Je�eli wzór nie mo�e by� obracany, wzór �ciegu pozostanie 

normalny. 

      2 Symbol funkcji lustrzanego odbicia w pionie. 

D  Naci�nij przycisk lustrzanego odbicia jeszcze raz aby     

   obróci� wzorem w poziomie i w pionie 

   Na ekranie pojawi si� symbol lustrzanego odbicia  

   (w pionie i w poziomie).  

      3  Symbol lustrzanego obicia (w pionie i w poziomie). 

E  Naci�nij przycisk lustrzanego odbicia jeszcze raz,  

   aby powróci� do normalnego ustawienia wzoru. 

. 
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Kombinacja wzoru z lustrzanym odbiciem

Przyk"ad: wzór numer 150 i jego lustrzane odbicie. 

A Wybierz wzór numer 150. 

B Naci�nij przycisk pami�ci (M). 

C Wybierz ponownie wzór numer 150. 

D Naci�nij przycisk lustrzanego odbicia, aby przewróci� wzór 

    w pionie. 

        1 Symbol lustrzanego odbicia w pionie 

E Naci�nij przycisk pami�ci (M). 

F Rozpocznij szycie. 

    Maszyna b�dzie szy� serie kombinacji wzoru. 

. 
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Szycie kombinacji wzoru od pocz�tku

Je�eli musisz zatrzyma� si� w �rodku szycia kombinacji   
wzoru i chcesz wykona� ca!� kombinacj� jeszcze raz z  
danego miejsca, naci�nij przycisk ponownego uruchamiania. 

Przyk"ad: wzór numer 147 

A  Wybierz wzór numer 147. Rozpocznij szycie. 

B  Szycie zatrzymane. 

      1 Pozycja zatrzymania  

C  Naci�nij przycisk ponownego uruchamiania. 

      2 Przycisk ponownego uruchamiania 

      3 Ikona przycisku ponownego uruchamiania 

D  Szycie rozpocznie si� od pocz�tku od danego miejsca. 

Szycie bie��cego wzoru od pocz�tku

Je�eli musisz zatrzyma� si� w �rodku szycia kombinacji wzoru    

i chcesz wykona� jeszcze raz konkretny niedoko�czony wzór - 

naci�nij przycisk ponownego uruchamiania. Wówczas maszyna 

wykona jeszcze raz ostatni (niekompletny) wzór, szyty przed 

zatrzymaniem. 

Przyk"ad: Kombinacja wzorów 147, 151 i 148. 

A  Zaprogramuj kombinacje wzorów 147, 151 i 148. 

    Rozpocznij szycie. 

B  Szycie zatrzymane. 

      1 Pozycja zatrzymania 

C  Naci�nij przycisk uruchamiania od pocz�tku.  
    Pojawi si� odpowiedni symbol na ekranie. 

      2 Przycisk uruchamiania od pocz�tku  

      3 Symbol uruchamiania od pocz�tku  

D  Szycie zacznie si� ponownie od zatrzymanego wzoru. 

UWAGA:

Je�eli naci�nij przycisk uruchamiania od pocz�tku  

ponownie - symbol b�dzie si� przesuwa! po kolei po  

danych elementach kombinacji. Przesu� symbol do  

miejsca, od którego chcesz dalej szy�. 
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�ciegi "�cz�ce

Wzory �ciegów o numerach od164 do 171 to �ciegi !�cz�ce, 

których u�ywa si�, aby wstawi� �ciegi proste po danym 

wzorze. 

. 

Przyk"ad: Kombinacja wzoru 57 i wzoru 168 

A  Wybierz wzór 57. 

B  Naci�nij przycisk pami�ci (M). 

C  Wybierz wzór 168. 

D  Naci�nij przycisk pami�ci (M). 

E  Dwie jednostki �ciegu prostego (�cieg !�cz�cy)  

    zostan� dodane do wzoru numer 57. 

        1  �cieg !�cz�cy 

UWAGI:

Numer po prawej stronie obrazka ze �ciegiem 
wskazuje na liczb� jednostek �ciegów, które 
zostan� dodane. 
We wzorach 164-167 i 170, d!ugo�� �ciegu i 
pozycja  ig!y s� niezale�ne od wzorów w 
kombinacji. 
Wzory 168, 169 i 171 przejmuj� d!ugo�� �ciegu i 
pozycj� ig!y od poprzedniego wzoru w 
zaprogramowanej kombinacji wzoru. U�ywaj 
wzorów 164-167 ze �ciegami ozdobnymi. 
  1  Wzór 166 
Je�eli chcesz doda� proste �ciegi elastyczne � u�yj 
wzoru numer 170. 

. 
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Je�eli chcesz, by mi�dzy �ciegami by! odst�p � zamiast 
!�cznika wstaw pusty odst�p. 
    2 Pusty odst�p  

Sprawdzanie d"ugo�ci kombinacji wzorów 

Mo�esz sprawdzi� !�czn� d!ugo�� kombinacji wzoru 

naciskaj�c na obraz wzoru na ekranie. 

1  Obraz wzoru na ekranie  

Wskazana d!ugo�� jest warto�ci� orientacyjn�, 

rzeczywista d!ugo�� mo�e si� nieco ró�ni�, w zale�no�ci 

od warunków szycia 

. 

Naci�nij na krzy�yk, aby zamkn�� okno. 

2  $�czna d!ugo�� kombinacji  

3  $�czna ilo�� wzorów w kombinacji  

4  $�czna ilo�� �ciegów w kombinacji  

5  Przycisk zamkni�cia (krzy�yk)  
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Monogramy

Wybieranie rodzaju liter 

Naci�nij przycisk monogramów 

1  Przycisk monogramów  

Otworzy si� okno wyboru monogramów, aby wybra� rodzaj 

liter. Dost�pnych jest 5 rodzajów: 

2  Litery drukowane  

3  Kursywa  

4  Czcionka  

5  Cyrylica  

6  Monogramy o wysoko�ci 9 mm  

Wybieranie znaku

Za pomoc� pokr�t!a wybierz odpowiedni znak, po czym 
naci�nij przycisk potwierdzenia.

9 
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Mo�esz te� wybra� znak naciskaj�c na jego ikon� w danej 
czcionce.  
Na ekranie pojawi si� alfabet z wielkimi i ma!ymi literami 
ró�nego rodzaju oraz z numerami. 

1  Alfabet (wielkie litery)  

2  Alfabet (ma!e litery)  

3  Europejskie akcenty (1) � du�e litery 

4  Europejskie akcenty (2) � du�e litery 

5  Europejskie akcenty (1) � ma!e litery 

6  Europejskie akcenty (1) � ma!e litery 

7  Cyfry i symbole  

8  Symbole 

Mo�esz tak�e wybra� dany znak, klikaj�c na niego rysikiem 

na ekranie.  

   9  Ikony 
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Programowanie monogramu  

Przyk"ad:  Aby zaprogramowa� monogram �R&B� 

A  Naci�nij przycisk monogramu. 

B  Wybierz liter� �R�. 

C  Naci�nij przycisk zapami�tywania (M). 

D  Naci�nij przycisk monogramu. 

E  Naci�nij na ikon�: numery i symbole (1). 

F  Wybierz znak �&�.  

G  Naci�nij  ikon� z wielkimi literami alfabetu (2). 

H  Wybierz liter� �B�. 

I  Naci�nij przycisk automatycznego przycinania nici. 

J  Maszyna wykona monogram �R&B�, po czym przytnie nici i  
   zatrzyma si�. 



1 

2    3  4 

9.0 mm A a j y � 1 2

A A 2/3 

93 

Odst�py 
Aby wstawi� odst�p w monogramie, naci�nij na jedn�  
z trzech ikon odst�py (znajduj� si� ona w prawym  
dolnym roku okna z monogramami).. 

1 Ikony odst�pu  

2 Ma!y odst�p  

3   �redni odst�p  

4   Du�y odst�p  

Rozmiar monogramu 
Je�eli szeroko�� �ciegu ustawiona jest na �9.0�, 
rzeczywisty rezultat szycia monogramu mo�e si� ró�ni�   
� monogram zapewne b�dzie mniejszy ni� 9 mm. 
Aby wykona� monogram, który b�dzie mia! dok!adnie 
9mm wysoko�ci (dotyczy tylko wielkich liter alfabetu), 
wybierz z rodzajów czcionek monogramy o wielko�ci 
9mm (patrz strona 91) 

. 

Redukcja wielko�ci liter 
Aby zredukowa� wysoko�� danego znaku o ok. 2/3 wzgl�dem 
oryginalnej wysoko�ci � wybierz dany znak przyciskiem edycji, 
po  czym naciskaj na       przycisku regulacji szeroko�ci 
�ciegu. 

. 

UWAGA:

Nie mo�na zmieni� rozmiaru monogramów 9mm (ich 

wielko�� jest bowiem ustalona na sta!e). 



 3 

Edytowanie kombinacji wzoru

Przegl�danie d"ugiej kombinacji

W danym momencie ekran pokazuje jedynie jeden wzór.

Je�eli na ekranie nie pojawi si� ca!a kombinacja, naci�nij przycisk 

edycji, aby przejrze� pozosta!e elementy kombinacji.

Naci�nij strza!k� w prawo     na przycisku edycji,  
aby przesun�� kursor w prawo. 

Naci�nij strza!k� w lewo       na przycisku edycji,  
aby przesun�� kursor w lewo.

4 
e 

4 

2 1 
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UWAGA:

       Strza!ki          na ekranie (4) sygnalizuj�, �e  
 w danym kierunku znajduj� si� jeszcze dalsze elementy 
kombinacji

Po uruchomieniu maszyny i wykonaniu kombinacji, kursor 
b�dzie si� przesuwa! w prawo, �ledz�c aktualnie 
wykonywane elementy.

Naci�nij kursor ponownie, aby obejrze� niewy�wietlane 
wzory lub edytowa� kombinacje wzoru. Kursor b�dzie 
wówczas miga! � mo�na go wtedy przesun�� na wybran�
pozycje.   
   1  Strza!ka w prawo  

   2  Strza!ka w lewo  

   3  Kursor 

   4  Symbol strza!ek (na ekranie)  
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Kasowanie i wstawianie wzoru 

Przyk"ad: Kasowanie wzoru �B� i wstawienie wzoru �W� w 
kombinacji  �ABC�.

A  Kursorami przejd� pod wzór �B�.

B  Naci�nij przycisk kasowania. 

    Wzór �B� zostanie usuni�ty. 

C  Wstaw wzór �W�. 

    Wzór �W� zostanie wstawiony pomi�dzy �A� i �C�. 

   

  UWAGA:

Naci�ni�cie i przytrzymanie d!u�ej przycisku 

kasowania oznacza skasowanie wszystkich 

zaprogramowanych  wzorów. Ekran wróci wówczas 

do poprzedniego  programowania. 

Duplikowanie wzoru

Przyk"ad: duplikowanie wzoru �W�. 

A  Kursorami przejd� pod wzór, który ma by� zduplikowany. 

. 

B  Naci�nij przycisk pami�ci (M), a wzór �W� zostanie  
     zduplikowany za pierwotnym wzorem �W�. 
    Teraz naci�nij przycisk pami�ci (M), aby zapami�ta�    
     now� kombinacj� wzoru 

. 



(A) 

1

(B) (C) 

2 

(D) 
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#�czna regulacja wzorów w kombinacji

Szeroko�� i d!ugo�� zaprogramowanego wzorów mo�e by�

regulowana !�cznie.

Przyk"ad 1: Regulowanie szeroko�ci �ciegu dla 

zaprogramowanego wzoru numer 63 (tryb 3) oraz jego 

lustrzanego odbicia. 

Przesu� kursor w prawo od ostatniego zaprogramowanego 

wzoru. Naci�nij przycisk regulowania szeroko�ci �ciegu. 

UWAGA:

D!ugo�� �ciegu mo�e by� !�cznie regulowana, je�eli   

zaprogramowane wzoru s� z tej samej kategorii  

(�ciegi ozdobne, �ciegi elastyczne itp.).

Szeroko�� �ciegu dla zaprogramowanych wzorów b�dzie 

regulowana !�cznie. 

  1  Pocz�tkowa szeroko��
  2  Szeroko�� wyregulowana !�cznie 

#�czna regulacja pozycji ig"y
Pozycja ig!y dla zaprogramowanych wzorów mo�e si�
zmienia�, w zale�no�ci od wzorów sk!adaj�cych si� na 
kombinacj�: 

(A) $�czna regulacja pozycji ig!y do lewej strony               
dla wzorów z lew� lub centraln� pozycj� ig!y. 

(B) $�czna regulacja pozycji ig!y do prawej strony            
dla wzorów z centraln� lub praw� pozycj� ig!y. 

(C) $�czna regulacja pozycji ig!y do pozycji centralnej         
dla wzorów z lew� i z praw� pozycj� ig!y. 

(D) $�czna regulacja pozycji ig!y do pozycji centralnej          
dla wzorów z lew�, praw� i centralna pozycj� ig!y.



A 

B
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Indywidualna regulacja �ciegu w kombinacji 

Szeroko�� i d!ugo�� �ciegu mo�e by� oddzielnie       
regulowana dla ka�dego wzoru w kombinacji. 

Przyk"ad: Zmiana szeroko�ci �ciegu pojedynczego      
wzoru w kombinacji 

A  Naci�nij przycisk edycji i przejd� kursorem pod wzór,    
    który ma zosta� wyregulowany 

. 

B  Przyciskiem regulowania szeroko�ci �ciegu ustal  

    szeroko�� na �3.5�

UWAGI:

Aby przejrze� ustawienia danego �ciegu w kombinacji, 

przesu� kursor pod dany wzór, po czym naci�nij 

przycisk regulowania szeroko�ci lub d!ugo�ci �ciegu.  

Na dole ekranu pojawi� si� informacje z ustawieniami.  

Je�eli naci�niesz przycisk regulowania szeroko�ci lub 

d!ugo�ci �ciegu, gdy kursor znajduje si� po prawej 

stronie od ostatniego zaprogramowanego wzoru - 

indywidualne ustawienia dla wzoru zostan� anulowane   

i w!�czy si� funkcja !�cznego regulowania ca!ej 

kombinacji wzoru.
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Zapisywanie i przywo"ywanie kombinacji wzoru 

W pami�ci mo�na przechowywa� do 20 kombinacji wzorów 
po to, by pó�niej móc je przywo!a�, nawet po wy!�czeniu 
zasilania. Zapisane kombinacje mog� by� przywo!ywane za 
pomoc� przycisku przywo!ywania pami�ci. 

Przechowywanie kombinacji wzoru

A  Ustaw kombinacj� wzoru. 

    Naci�nij przycisk przywo!ywania pami�ci. 

B  Na ekranie poka�e si� adres pami�ci 1 oraz odpowiedni  

    przypisany przycisk funkcyjny. 
   Aby wybra� dany adres naci�nij przycisk przywo!ywania  
   pami�ci lub obracaj pokr�t!em.      

     1  Przycisk przywo!ywania pami�ci  

     2  Adres pami�ci 

C  Naci�nij na przycisk lub ikon� pami�ci na ekranie.    

Kombinacja wzoru zostanie zapisana pod danym adresem.        

  3  Przycisk pami�ci (M)  

     4  Ikona pami�ci (na ekranie)  

     5  Zapisana kombinacja wzoru  

UWAGI:

Podczas zapisywania kombinacji wzoru maszyna  

mo�e wyda� d�wi�ki, za� na ekranie pojawi� si� mo�e  

symbol klepsydry. 

Nie wy!�czaj zasilania maszyny podczas zapisywania 

kombinacji wzoru. 
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Przywo"ywanie zapisanej kombinacji

A  Naci�nij przycisk przywo!ania pami�ci (1) 

1  Przycisk przywo!ania pami�ci  

B  Naci�nij przycisk przywo!ania pami�ci lub obracaj 
pokr�t!em tak, aby dotrze� do adresu, gdzie dany wzór jest 
przechowywany. 
Naci�nij przycisk potwierdzenia (na �rodku pokr�t!a) lub 
naci�nij na ikon� potwierdzenia na ekranie, aby przywo!a�
zapisan� kombinacj� wzorów. 

. 1  Przycisk przywo!ania pami�ci  

2  Pokr�t!o  

3  Ikona potwierdzenia  

Kasowanie zapisanej kombinacji

A  Naci�nij przycisk przywo!ania pami�ci aby wybra� adres 

przechowywania kombinacji, która ma zosta� skasowana 

. 

B  Aby skasowa� dan� kombinacj� - naci�nij i przytrzymaj: 

przycisk kasowania (1) lub ikon� kasowania (2), znajduj�c�
si� na ekranie        

      1  Przycisk kasowania 

      2  Ikona kasowania (na ekranie)  

UWAGA:

Aby zamkn�� okno przywo!ywania, naci�nij na krzy�yk         

w  prawym górnym rogu ekranu.  

  3  Krzy�yk  



1 

2 

Korekta rozstrojonych wzorów

Rezultaty szycia mog� si� zmienia�, w zale�no�ci od zmian 
warunków szycia takich jak � szybko�� szycia, typ materia!u, 
liczba warstw itp.  
Zawsze przetestuj �cieg na skrawku papieru przed wyszyciem 
ca!o�ci.  
Je�eli wzór �ciegu, monogramu lub dziurki elastycznej jest 
rozregulowany - skoryguj go za pomoc� pokr�t!a. 
Dla normalnego szycia, ustaw pokr�t!o reguluj�ce podawanie na 
pozycj� neutraln�.   

  1  Regulator podawania 

  2  Pozycja neutralna 

UWAGA:

Po sko�czeniu szycia, ustaw regulator do pozycji  
 neutralnej.

Wzory �ciegów elastycznych

Przyk"ad: wzór 108 (Pikowanie) 

Je�eli wzór jest zbyt �ci�ni�ty, przesu� regulator w kierunku �+�. 

Je�eli wzór jest zbyt rozstrzelony, przesu� regulator w kierunku �-�. 

Litery i cyfry 

Przyk"ad: wzór �8� (Monogram) 

Je�eli wzór jest zbyt �ci�ni�ty, przesu� regulator w kierunku �+�. 
Je�eli wzór jest zbyt rozstrzelony, przesu� regulator w kierunku �-�.

Regulacja �ciegów przy elastycznym obrzucaniu dziurki

Przyk"ad: wzór 30 (obrzucanie dziurki) 

Je�eli prawy rz�d jest bardziej zwarty, przesu� regulator w 

kierunku �+�. 

Je�eli lewy rz�d jest bardziej zwarty, przesu� regulator  

w kierunku ���.
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KONSERWACJA MASZYNY

          OSTRZE�ENIE:
Przed rozpocz�ciem czyszczenia wy!�cz  

zasilanie i od!�cz wtyczk� z kontaktu.

Czyszczenie b�benka 

B�benek nale�y czy�ci� nie rzadziej ni� raz w miesi�cu. 

Zdejmij p!ytk� �ciegow� (patrz strona 16). 

Wy!�cz zasilanie maszyny i od!�cz wtyczk� z kontaktu. 

Zdejmij ig!� oraz stopk�. 

UWAGA:
Nie demontuj maszyny w inny sposób ni� ten, który 
przedstawiono na niniejszej stronie.

A  Wyjmij szpulk�. Podnie� uchwyt szpulki i zdejmij go. 
1  Uchwyt szpulki  

B Wyczy�� uchwyt szpulki za pomoc� p�dzelka 

      Oczy�� z�bki oraz mechanizm przycinaj�cy nici za  

      pomoc� p�dzelka. 

2  P�dzelek  

3  Z�bki  

4  Mechanizm przycinarki  

C Oczy�� b�benek przy pomocy szmatki. 

5  Sucha szmatka 

D Wstaw uchwyt stopki. Bolec na uchwycie stopki powinien 

zatrzasn�� si� zaraz przy blokadzie. Wstaw szpulk�, po czym 

za!ó� p!ytk� �ciegow� i ig!�.  

  6  Bolec  

7  Blokada 
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Czyszczenie wn�trza prowadnicy 

P!ytk� prowadnicy znajduj�c� si� pod pokryw� maszyny nale�y 
czy�ci� nie rzadziej ni� raz w miesi�cu. 
. 

A  Zdejmij ni� od ig!y, po czym zdejmij p!ytk� prowadnic� nici 
(wyci�gaj�c j�, jak na rysunku obok) 

1  P!ytka prowadnicy  

B  Za pomoc� p�dzelka usu� strz�pki i kurz ze spodu prowadnicy 

i znajduj�cej si� na niej szczotce.  

2  Szczotka na p!ytce prowadnicy  

C  Za pomoc� p�dzelka oczy�� okolice napr��arek.  

3  Napr��arki  

D  Za!ó� p!ytk� prowadnicy na maszyn� stawiaj�c wypustki do 
otworów. Popchnij p!ytk�, by zatrzasn�!a si� w miejscu 

4  Wypustki  
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Problemy i sygna"y ostrzegawcze

Je�eli us!yszysz d�wi�k lub pojawi si� ostrze�enie, post�puj zgodnie z instrukcj�. 

Ostrze�enie Przyczyna 

Peda! jest od!�czony podczas szycia.

Naci�ni�to przycisk start/stop podczas gdy  

pod!�czony jest peda!.

W!�czono zasilanie, podczas gdy peda! by! wci�ni�ty.

 W!�czono zasilanie, gdy ig!a by!a w pozycji dolnej. 

Uruchomiono maszyn� bez obni�enia stopki. 

Maszyna zatrzyma si�, je�eli podczas  
pracy podniesiona zostanie stopka

Nawijacz szpulki jest przesuni�ty w prawo.

Maszyna zatrzyma si�, je�eli przy obrzucaniu dziurki  
nie obni�y si� d�wigni do obrzucania dziurek.

Zwolniono peda! lub naci�ni�to przycisk start/stop  
podczas szycia �ciegów blokuj�cych

Naci�ni�to przycisk przycinania nici, podczas gdy 

maszyna jeszcze si� nie za!adowa!a po w!�czeniu 

zasilania. Albo � wci�ni�to ten przycisk 4 razy pod  

rz�d.

Naci�ni�to przycisk szycia podwójn� ig!�, podczas  
gdy wybrany wzór nie jest odpowiedni dla tego trybu 
szycia. 
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Spróbuj tego: 

Pod!�cz peda! do 
maszyny i uruchom j�

ponownie.

Od!�cz peda!. 

Zwolnij peda!. 

R�cznie, kr�c�c ko!em  
obrotowym, podnie�

ig!�.

Obni� stopk� i 
uruchom maszyn�. 

Przesu� nawijacz 
szpulki w lewo,  

aby szy�. 

Obni� d�wigni� i 
uruchom maszyn�

ponownie. 

Uruchom maszyn�
ponownie aby mog!a 
ona zatrzyma� si�

automatycznie. 

Naci�nij przycisk 
przycinania nici po 

zatrzymaniu si�
maszyny.

Wybierz wzór 
odpowiedni 

dla tego trybu szycia.



Ostrze�enie Przyczyna 

Wci�ni�to przycisk wyd!u�ania, podczas gdy 
wybrany wzór nie mo�e by� wyd!u�any.

Wci�ni�to przycisk pami�ci (memory), podczas 
gdy dany wzór nie mo�e by� zapami�tywany.

Wci�ni�to przycisk ponownego szycia dla wzoru, 
gdzie funkcja ta nie dzia!a. 

. 

Wci�ni�to przycisk lustrzanego odbicia dla wzoru,    

który nie mo�e by� przewracany

. 

Przy fastrydze lub przyszywaniu guzików, 

uruchomiono maszyn� bez obni�enia z�bków.

Uruchomiono maszyn� z obni�onymi z�bkami.

Uruchomiono maszyn� bez p!ytki �ciegowej.  

Uruchomiono maszyn� z za!o�on� p!ytk�
�ciegow�, gdy tymczasem wybrany wzór nie  

mo�e by� szyty z za!o�on� p!ytk� �ciegow�.  

Uruchomiono maszyn� po prze!adowaniu.

               Spróbuj tego: 

Wyd!u�anie jest odpowiednie 
tylko dla �ciegów ozdobnych.

Wybierz wzór, który mo�e by�
zapami�tywany.

Wybierz wzór, gdzie funkcja ta 
mo�e by� u�yta 

. 

Wybierz wzór, który mo�e by�
obracany 

. 

Obni� z�bki 

Podnie� z�bki.

Za!ó� p!ytk� �ciegow�. 

Zdejmij p!ytk� �ciegow�. 

Poczekaj przynajmniej 15 sekund,

Obni�ono z�bki podczas pracy maszyny.  po czym w!�cz maszyn� ponownie. 

Usu� zaplatane nici z szarpaka, 

Wy�wietlacz nie pracuje 

prawid!owo 

. 

Podniesiono stopk� podczas pracy maszyny. 

Nawijacz szpulki jest przesuni�ty w lewo  
 podczas nawijania szpulki. 

Maszyna nie pracuje w!a�ciwie ze wzgl�du na 
problem z obwodem kontrolnym.

Wy!�cz zasilanie maszyny i w!�cz je ponownie. 

b�benka lub  przycinarki do nici. 

Nie obni�aj z�bków, nie podno�
stopki ani nie przesuwaj 

nawijacza podczas pracy maszyny. 

Skontaktuj si� z serwisem lub 
sprzedawc� maszyny.

  D�wi�k

pip 

pip-pip 

pip-pip-pip 

piiiip 

Normalna operacja. 

Kasowanie kombinacji wzoru przyciskiem �clear�. 

Nieprawid!owa operacja lub niew!a�ciwa praca maszyny 

Wyst�pi! b!�d: E1-E7.

 pip pi-pi-pi-piiiip Uko�czono obrzucanie dziurki. 
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Problem 

P�ka ni� od ig!y 

P�ka ni� od szpulki 

P�ka ig!a 

Przeskakiwanie 

�ciegów 

Marszczenie  

szwów 

Materia! nie jest 
podawany p!ynnie 

P�tle na szwach  

       Maszyna nie pracuje 

Dziurka jest �le 
obrzucona 

Maszyna g!o�no 
pracuje 

      Przesuwanie warstw  

Nie uda!o si�
automatyczne 

przycinanie nici 

    Ni� od ig!y pojawia  

si�  na lewej stronie   

 materia!u przyszyciu  

�ciegiem powy�ej  

 warto�ci "7.0" 

Rozwi�zywanie problemów 

Przyczyna 

1. Ni� od ig!y jest niew!a�ciwie nawleczona. 

2. Napr��enie nici jest za mocne. 

3. Ig!a jest t�pa lub zakrzywiona. 

4. Ig!a zosta!a niew!a�ciwie wstawiona. 

5. Przy rozpocz�ciu szycia ni� od ig!y i ni� od szpulki nie zosta!y  

    ustawione pod stopk�. 

6. Po szyciu, nici nie zosta!y przeci�gni�te do ty!u. 

7. Materia! przesuwa! si� zbyt szybko podczas pikowania. 

8. Ni� zapl�ta!a si� przy szpulce. 

1. Ni� od szpulki jest niew!a�ciwie nawleczona w uchwycie szpulki. 

2. W uchwycie szpulki nagromadzi!y si� strz�pki. 

3. Szpulka jest uszkodzona lub nie obraca si� p!ynnie. 

1. Ig!a zosta!a niew!a�ciwie wstawiona. 

2. �ruba zaciskowa ig!y jest lu�na. 

3. Materia! zosta! poci�gni�ty do przodu przy u�yciu stopki otwartej. 

4. Ig!a jest za s!aba do szytego materia!u. 

5. U�yto niew!a�ciwej stopki. 

1. Ig!a jest niew!a�ciwie wstawiona, zakrzywiona lub t�pa. 

2. Ig!a i/lub nici nie s� odpowiednie do szytego materia!u. 

3. Nie u�yto ig!y do materia!u elastycznego gdy szyto taki materia! lub inn�

delikatn� tkanin� b�d� syntetyk. 

4. Ni� od ig!y jest niew!a�ciwie nawleczona. 

5. U�yto ig!y s!abej jako�ci. 

1. Napr��enie nici jest za mocne. 

2. Ni� od szpulki jest niew!a�ciwie nawleczona. 

3. Ig!a jest za mocna dla szytego materia!u. 

4. D!ugo�� �ciegu jest za du�a dla danego materia!u. 

5. Niew!a�ciwie ustawiono docisk stopki. 

6. Do szycia bardzo cienkiego materia!u nie u�yto usztywniacza. 

1. W z�bkach zapl�ta!y si� strz�pki. 

2. �ciegi s� za delikatne. 

3. Nie podniesiono z�bków przed rozpocz�ciem �zwyk!ego� szycia. 

1. Napr��enie nici od ig!y jest za s!abe. 

2. Ig!a jest za gruba lub za cienka dla danego materia!u. 

1. Nie pod!�czono maszyny i/lub peda!u. 

2. Ni� zapl�ta!a si� w b�benku. 

3. Nie obni�ono stopki dociskowej. 

1. G�sto�� �ciegu jest nieodpowiednia dla danego materia!u. 
2. Dla materia!u elastycznego lub syntetyki nie u�yto usztywniacza. 
3. Nie opuszczono d�wigni do obrzucania dziurek. 

1. Ni� zapl�ta!a si� w b�benku. 

2. W b�benku lub uchwycie szpulki nagromadzi!y si� strz�pki. 

1. Docisk stopki jest niew!a�ciwy do szytego materia!u. 

1. Nici s� za grube dla urz�dzenia przycinaj�cego.  

2. Nici zapl�ta!y si� w urz�dzenie przycinaj�ce. 

1. Nie zbalansowano napr��enia nici. 
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Strona 32 

Strona 79 

U�yj uchwytu szpulki. 

Strona 20 

Strona 101 

Zmie� szpulk�. 

Strona 17 

Strona 17 

Strona 79 

Strona 17 

Zmie� stopk�. 

Strona 17 

Strona 17 

U�yj wskazanej ig!y 

Strona 21 

Zmie� ig!�. 

Strona 12 

Strona 21 

Strona 17 

Skró� �cieg. 

Strona 11 

U�yj usztywniacza. 

Strona 101 

Wyd!u� �cieg. 

Strona 11 

Strona 12 

Strona 17 

Strona 6 

Strona 101 

Strona 10 

Strona 58 

U�yj usztywniacza. 

Strona 54 

Strona 101 

Strona 101 

Strona 11 

Strona 7 

Strona 101 

Strona 12 

Podczas pracy maszyna wydaje d�wi�k, taki jak lekkie szumienie wewn�trznych silników maszyny  
� jest to normalna konsekwencja pracy maszyny. 
Ekran LCD po kilku godzinach nieustannej pracy mo�e si� nagrza�. 
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