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BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE 
Váš stroj je konstruován pro šití v domácnosti. Pøed užitím stroje si pozornì proètìte tento návod k použití. 

NEBEZPEÈÍ - Jak snížit nebezpeèí elektrického šoku.

1) Stroj by nemìl být zapnutý, když se s ním nepracuje. Vždy stroj vypnìte okamžitì po ukonèení práce nebo
pøed jeho èištìním.

2) Nesahejte na stroj, spadne-li Vám do vody nebo vylije-li se Vám voda na stroj, okamžitì vytáhnìte kabel ze
zásuvky.

3) Neumisťujte stroj v místech, kde je nebezpeèí, že by mohl spadnout do vody. Dávejte pozor, aby se do stroje
nedostala voda nebo jiná tekutina.

POZOR - jak snížit nebezpeèí pøepálení, shoøení, elektrického šoku nebo poranìní osob.

1) Nedovolte, aby stroj byl používán jako hraèka. Buďte velmi opatrní, když je stroj v provozu poblíž dìtí.
2) Používejte stroj jen pro ten úèel, který je popsán v návodu a používejte jen ta pøídavná zaøízení a aparáty,

které jsou doporuèené v tomto návodì.
3) Nikdy nepoužívejte stroj, jsou-li elektrický kabel nebo koncovka poškozeny, nebo nepracují -li tak jak by mìly,

spadnou-li do vody nebo byly vodou jinak poškozeny.
V tìchto pøípadech doneste stroj svému autorizovanému prodejci nebo mechanikovi, aby stroj pøezkoušel
a opravil.

4) Nikdy nepoužívejte stroj s ucpanými ventilaèními otvory. Snažte se udržovat tyto otvory a pedál èisté, bez
nánosù prachu, zbytkù nití a látek.

5) Nevsouvejte nic do ventilaèních otvorù.
6) Nepoužívejte stroj ve venkovních prostorách.
7) Nepoužívejte stroj v prostøedí, kde se rozstøikují aerosoly.

8) Pøed vypnutím stroje otoète všemi kontrolkami na pozici vypnutí “0”.
9) Nevypínejte stroj taháním za kabel, ale vytáhnìte zástrèku ze zásuvky.
10) Nevkládejte prsty k pohyblivým èástem stroje. Buďte opatrní zvláštì poblíž šicí jehly.
11) Vždy používejte správnou a nepoškozenou stehovou desku. Používejte správnou jehlu.
12) Nepoužívejte ohnuté jehly.
13) Netahejte nebo netlaète materiál pøi šití.
14) Pøi jakékoli práci jako napø. navlékání, výmìna jehly, výmìna spodní cívky nebo pøítlaèné patky atd., vypnìte

stroj do pozice “0”.
15) Vždy pøi výmìnì krytù, mazání, opravách a seøizování mìjte stroj odpojený z elektrického vedení.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY 
Dùležité:

Uchovávejte a používejte stroj v bezpeèné vzdálenosti od zdrojù statické elektøiny, od zdrojù tepla, vlhka a 

pøímého sluneèního záøení.
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Sekce 1. Názvy dílù
 Názvy dílù
1) tlaèítko start/stop
2) tlaèítko obráceného stehu
3) tlaèítko automatického zamknutí
4) tlaèítko zvednutí/spuštìní jehly
5) tlaèítko oøezu nitì
6) tlaèítko dvojité jehly
7) regulace rychlosti
8) dotykový pane
9) otvor pro dodateèný kolík pro cívku

10) brzda navíjeèe cívky
11) høídel navíjeèe cívky
12) držák nitì (velký)
13) kolík nitì
14) LCD display
15) horní vedení nitì
16) stupnice pøítlaku pøítlaèné patky
17) páèka zdvihu nitì
18) stupnice napìtí nitì
19) pøední kryt
20) oøez nitì
21) navíjeè jehly
22) rozšiøující stolek
23) jehla
24) upínací šroub jehly
25) držák patky
26) jehelní deska
27) kryt chapaèe
28) tlaèítko pro otevøení krytu chapaèe
29) páèka ponoøení podavaèe
30) volné rameno
31) páèka knoflíkové dírky
32) zvedák pøítlaèné patky
33) otvor pro tabulku stehù
34) rukoje�
35) ruèní kolo
36) tlaèítko napájení
37) otvor pro pedál
38) otvor pro napájení
39) pedál
40) napájecí kabel

Poznámka
Design a specifikace šicího stroje se mohou 
mìnit bez pøedchozího upozornìní.
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 Standartní doplòky
1) patka pro klikatý steh: A (zasazena ve stroji)
2) okrajová patka: C
3) zipová patka: E
4) patka pro saténový steh: F
5) patka pro slepý lem: G
6) lemovací ètvrt palcová patka: O
7) øemeslnická patka pro klikatý steh: F2
8) patka pro automatickou knoflíkovou dírku: R
9) sada jehel

10) držák nitì (dvakrát) (velký)
11) držák nitì (dvakrát) (malý)
12) dodateèný kolík na nitì
13) cívky (4 krát)
14) šroubovák
15) štìtec na cupaniny
16) øezák nitì (otvíraè knoflíkových dírek)
17) tabulka stehù
18) návod
19) DVD s návodem
20) velký kryt
21) velký rozšiøující stolek

Velký rozšiøující stolek
   Pøipojení stolku
   Vytáhnìte stolek ze stroje.

Roztáhnìte nohy velkého rozšiøujícího stolku.
Držte stolek v obou rukách a jemnì ho zasuòte 
na místo.

   Úprava výšky stolu
   Šroubovákem otáèejte stavìcími šrouby na 

nohách stolku.
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Rozšiøující stolek
Rozšiøující stolek (1) vytváøí další prostor pro 
šití a mùže být snadno odpojen pro šití na 
volném rameni.
1) Rozšiøující stolek
2) Kolík
3) Otvor

Odpojení stolku
Vytáhnìte stùl ze stroje jako na ilustraci.

Pøipojení stolku
Zasouvejte stolek do stroje, dokud se kolík (2) 
nezasune do otvoru (3) a nezacvakne se do 
stroje.

Sklad pro pøíslušenství
Pøíslušenství mùže být skladováno uvnitø 
rozšiøujícího stolku. Vyklopte víko smìrem k 
vám, èímž stolek otevøete (4).
4) Prostor pro pøíslušenství

Šití na volném rameni
Je užiteèné pro látání ponožek a opravu 
oblastí kolen nebo manžet na dìtském 
obleèení.

Tabulka stehù
Vložte tabulku (1) do držáku (2). Poté kolík 
držáku (3) zasuòte do otvoru pro tabulka stehù 
(4).
1) Tabulka stehù
2) Držák tabulky
3) Kolík
4) Otvor

Tabulkou v držáku lze otáèet a lze ji i sklopit za 
stroj pokud ji právì nepoužíváte.
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Sekce 2. Pøíprava k šití
Pøipojení ke zdroji napìtí
?Používání pedálu
Vypnìte stroj tlaèítkem napájení (1).
Pøipojte kabel patky (2) do konektoru na stroji (3).
Pøipojte napájecí kabel (4) do otvoru ve stroji (5).
Pøipojte druhý konec napájecího kabelu (6) do 
zásuvky (7).
Zapnìte stroj tlaèítkem napájení (1).
Pokud je pedál pøipojen do stroje zobrazí se na 
displeji kontrolní signál (8).
1) tlaèítko napájení
2) kabel patky
3) konektor ve stroji
4) napájecí kabel (koncovka stroje)
5) otvor ve stroji
6) napájecí kabel (koncovka pro zásuvku)
7) zásuvka
8) kontrolní signál patky

?Použití tlaèítka start/stop
Vypnìte stroj tlaèítkem napájení (1).
Pøipojte napájecí kabel (2) do otvoru ve stroji (3).
Pøipojte druhý konec napájecího kabelu (4) do 
zásuvky (5).
Zapnìte stroj tlaèítkem napájení (1).
1) tlaèítko napájení
2) napájecí kabel (koncovka stroje)
3) otvor ve stroji
4) napájecí kabel (koncovka pro zásuvku)
5) zásuvka

Poznámka:
Pokud je pøipojen pedál, tlaèítko start/stop 
nefunguje.

   !    Varování:
Pøi práci vždy sledujte oblast šití a nedotýkejte se 
žádných pohybujících se èástí jako je páèka 
zdvihu jehly, ruèní kolo nebo jehla.
Vždy vypnìte stroj a vypojte ho ze zdroje napìtí 
pokud:
 - odcházíte od stroje
 - pøipojujete nebo odpojujete èásti stroje
 - èistíte stroj
Nepokládejte nic na pedál, jinak se mùže stroj 
spustit sám od sebe.

Pøed použitím stroje
Než poprvé použijete šicí stroj, vložte pod 
pøítlaènou patku kousek látky a nechejte stroj pár 
minut šít bez nitì. Utøete jakýkoliv olej, který by 

Instrukce pro ovládání:
Symbol “O” na pøepínaèi vyznaèuje vypnutou 
polohu (OFF).
Pokud máte polarizovanou koncovku (jeden 
kolík delší než druhý): tato koncovka je 
upravena, aby šla pøipojit pouze správným 
zpùsobem. Pokud vám koncovka nepasuje, 
kontaktujte kvalifikovaného elektrikáøe. Nikdy 
nijak koncovku neupravujte.
Použitá patka stroje: YC-485EC-1.
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Regulace rychlosti šití
Rychlost šití lze mìnit podle vašich potøeb pomocí 
posouvátka.
Posunutím vpravo se rychlost šití zvyšuje, 
posunutím vlevo se zmenšuje.

Kontrola šicí rychlosti pedálem
Pro spuštìní stroje pedál sešlápnìte.
Èím více sešlápnete pedál, tím rychleji stroj 
pracuje.
Maximální rychlost šití lze mìnit regulací rychlosti 
šití.
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Tlaèítka ovládání stroje

1) Tlaèítko start/stop
Snižte páèku patky.
Stisknìte tlaèítko start/stop (1) pro spuštìní stroje.
Stroj zaène pomalu pracovat, po nìkolika stezích 
svoji rychlost zvýší na rychlost pøednastavenou 
regulací rychlosti.
Stisknìte tlaèítko start/stop (1) znovu a stroj se 
zastaví.

Poznámka:
Stroj pracuje pomalu tak dlouho, dokud tlaèítko 
start/stop (1) držíte.
Pokud je pøipojen pedál, tlaèítko start/stop 
nepracuje.
Pokud spustíte stroj se zvednutou patkou, stroj 
nebude pracovat a na displeji se zobrazí  znaèka 
patky (4). Snižte patku a stisknìte tlaèítko 
start/stop.

2) Tlaèítko obráceného stehu

v módu 1 a 2,              v módu 3
Stisknìte a držte tlaèítko obráceného stehu (2) 
pro šití pozpátku.
Pus�te tlaèítko (2) pro opìtovné šití vpøed.
Pokud je stroj zastaven a pedál odpojen, bude po 
stisknutí a držení tlaèítka (2) stroj šít pozpátku 
pomalu.
Puštìním tlaèítka (2) se stroj zastaví.

  ostatní stehy kromì v módu 1 a 2

Stisknìte tlaèítko obráceného stehu (2) pro šití 
pojiš�ovacího stehu. Stroj se zastaví sám.

  v módu 1, 2
Viz strany 24, 40 a 41.

3) tlaèítko automatického pojiš�ovacího stehu

v módu 1 a 2             v módu 3
Stisknìte tlaèítko aut. poj. stehu (3) pro šití 
pojiš�ovacího stehu. Stroj se zastaví sám.

Jakékoliv jiné stehy
Stisknìte tlaèítko aut. poj. stehu (3) pro šití 
pojiš�ovacího stehu na konci vzoru. Stroj se 
zastaví sám.
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5) Tlaèítko zvednutí/spuštìní jehly
Stisknìte toto tlaèítko (5) pro zmìnu polohy jehly 
nahoru nebo dolù.

6) Tlaèítko oøezu nitì
Stisknìte toto tlaèítko (6) pro odøíznutí nití po 
dokonèení šití.
Když stroj odøezává jehly zobrazí se na displeji 
znaèka øezání nití (8).
Pokud chcete v šití pokraèovat není tøeba 
vytahovat nit cívky nahoru.
Pokud chcete na konci šití odøezávat nitì 
automaticky, vyberte požadovaný vzor stehu, poté 
stisknìte a držte tlaèítko øezu nitì dokud se 
neobjeví znaèka automatického odøezu nití (9).
Stroj bude nyní sám odøezávat nitì po 
pojiš�ovacím stehu, poté se zastaví pokud je 
stisknuto tlaèítko obráceného nebo automatického 
pojiš�ovacího stehu stisknuto, nebo pokud má 
vybraný vzor naprogramovaný automatický 
pojiš�ovací steh.

Poznámka:
Použijte øezák nití v pøedním krytu pokud je nit 
velikosti #30 nebo tlustší.

7) Tlaèítko dvojité jehly
Stisknìte tlaèítko dvojité jehly (7) pokud používáte 
dvojitou jehlu. Po aktivaci se zobrazí na displeji 
znaèka (10).
Pro zrušení nebo dokonèení šití dvojitou jehlou, 
stisknìte toto tlaèítko dvakrát.

Poznámka:
Pokud znaèka dvojité jehly na displeji bliká, 
všechny ostatní tlaèítka nebudou pracovat. Je 
tøeba stisknout tlaèítko dvojité jehly znovu.

Pro šití dvojitou jehlou viz strana 48.
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Dotykový panel
1) Klávesa módu
Když je tlaèítko napájení zapnuto, automaticky 
se nastaví pøímý výbìr stehù (mód 1).
Stisknutím tlaèítko módu lze módy mìnit. Viz 
strana 18.
2) Klávesa vymazání
Stisknutím tlaèítka smažete uložený vzor stehu.
Podržením tlaèítka do zaznìní zvukového 
signálu smažete všechny uložené stehy. Viz 
strana 56.
3) Klávesa obrácení
Stisknutím klávesy obrátíte horizontálnì vybraný 
steh. Viz strana 52.
4) Klávesa pamìti
Stisknutím klávesy si stroj zapamatuje zvolený 
steh.
5) Èíselné klávesy (viz strana 18)
Pøímá volba stehu
Mùžete volit stehy pøímo v módu 1 od poøadí 01 
do 10 stisknutím èíselné klávesy.
Èíselná volba stehu
Napište dvoumístné èíslo pro volbu 
požadovaného stehu. Platí pro mód 2 až 6.
6) Klávesa nastavení šíøky stehu
Stisknìte “+” nebo “-” pro zmìnu šíøky stehu. Viz 
strany 23 a 26.
7) Klávesa nastavení délky stehu
Stisknìte “+” nebo “-” pro zmìnu délky stehu. 
Viz strany 23 a 26.
8) Klávesa kurzoru
Stisknìte klávesy “<” nebo “>” pro pohyb 
kurzoru pro kontrolu nebo zmìnu kombinace 
stehù. Viz strana 56.

LCD Displej
LCD displej zobrazuje po zapnutí stroje 
následující informace:
1) vzor stehu
2) mód
3) èíslo vzoru stehu
4) typ pøítlaèné patky
5) šíøka stehu
6) délka stehu
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Odpojení a pøipojení držáku patky

   !   Pozor:
Pøed manipulací s držákem patky vypnìte stroj 
tlaèítkem napájení.

Odpojení držáku patky
Pomocí šroubováku vyjmìte šroubek (1) otáèením 
proti chodu hodinových ruèièek.
Pøipojení držáku patky
zarovnejte díru držáku patky (2) s dírou v pøítlaèné 
tyèi (3). Pomocí šroubováku do tìchto dìr 
zašroubujte šroub (1) otáèením po chodu 
hodinových ruèièek.

Výmìna pøítlaèné patky

   !   Pozor:
Pøed výmìnou vypnìte stroj tlaèítkem napájení. 
Vždy používejte správnou patku pro šitý steh.
Špatná patka mùže zpùsobit zlomení jehly.
Odpojení pøítlaèné patky
Zvednìte jehlu do nejvyšší polohy otáèením ruèním 
kolem proti chodu hodinových ruèièek. Zvednìte 
patku a stisknìte páèku (1) na zadní stranì držáku 
patky.
Pøipojení pøítlaèné patky
Položte patku tak, aby kolíèek na patce (3) ležel 
pøímo pod drážkou na držáku (2).
Spus�te držák dolù, aby patka zapadla na své 
místo.
1) páèka
2) drážka
3) kolíèek

Zvedák pøítlaèné patky
Zvedák pøítlaèné patky (1) zvedá a snižuje 
pøítlaènou patku.
Patku lze zvednout o 0,6 cm výše než je její 
normální pozice (2) pro její lepší odpojení, nebo pro 
šití tlustších látek.
1) zvedák pøítlaèné patky
2) normální pozice
3) nejvyšší pozice

Èíselník pøítlaku patky
Pro bìžné šití by mìl být èíselník nastaven na 
hodnotu “6”.
Pro nášivky, pøistehování, vyšívání nastavte pøítlak 
mezi “3” a “6”.
Pøi šití jemných látek nastavte pøítlak mezi “1” a “3”.
Samet a pleteniny s mnoha stehy mohou také 
vyžadovat pøítlak “1”.
Požadovanou hodnotu nastavíte otáèením 
èíselníku (1).
1) èíselník
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Ponoøení a vynoøení podavaèe
Páka na ponoøení podavaèe se nachází pod 
volným ramenem na zadní stranì stroje.
1) Pro ponoøení podavaèe pøepnìte páku ve smìru

šipky (1). Nastavte délku stehu na “0.0” (3).
2) Pro vynoøení podavaèe pøepnìte páku ve smìru

šipky (2) a otoète ruèním kolem smìrem k vám. 
Pro bìžné šití musí být podavaè vynoøený.
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Výmìna jehly

   !   Pozor:
Pøed výmìnou vypnìte stroj tlaèítkem napájení.

1) Vypnìte stroj. Zvednìte jehlu do nejvyšší pozice
otáèením ruèního kola proti chodu hodinových 
ruèièek a spus�te dolù pøítlaènou patku. Povolte 
šroub držáku (1) pomocí šroubováku otáèením proti 
chodu hodinových ruèièek. Vyjmìte jehlu z držáku 
(2).
2) Do držáku (2) vsuòte novou jehlu, plochou
stranou vzad. Vsuòte ji do držáku (2) tak daleko jak 
bude možné. Dotáhnìte šroub držáku (1) otáèením 
podle chodu hodinových ruèièek.
3) Stav jehly zjistíte když ji položíte plochou stranou
na rovnou podložku (jehlová deska, sklo apod.). 
Mezera mezi podložkou a jehlou by mìla být 
rovnomìrná. Nikdy nepoužívejte ohnutou nebo 
tupou jehlu.
Poškozená jehla mùže vytváøet neodstranitelné 
háèky nebo vbìhne do pleteniny, jemných látek a 
hedvábných látek.
1) šroub držáku jehly
2) držák jehly

Výbìr nití a jehel
Pro bìžné šití použijte jehly velikosti 11/75 nebo 
14/90. Jemná nit a jehla by se mìla použít pøi šití 
lehkých látek, aby se látka nezkazila. Tìžké látky 
vyžadují dostateènì velkou jehlu, aby prošla látkou 
bez roztøepení nitì.
Vždy zkoušejte velkost jehly na malém kousku látky, 
kterou chcete šít.
Obvykle použijte stejnou nit pro jehlu i pro cívku. Pøi 
šití velmi jemných a syntetických látek použijte 
modøe oznaèenou jehlu, která efektivnì zabraòuje 
pøeskakování stehù.

          Látka Nit Jehla
              batist             hedvábí #80-100     #9/65-11/75
              žoržet            bavlna #80-100
 Lehká   trikot              syntetická #80-100
              vlna
              polyester
              bavlna           hedvábí #50            #11/75-14/90
              polyester       bavlna #60-80
 Støední jemná žerzej syntetická #50-80
              vlna               bavlna #50              #14/90
              džínovina      hedvábí #50            #14/90-16/100
              žerzej            bavlna #40-50
 Tìžká   pláš�ovina     syntetická #40-50
              pøikrývky       hedvábí #30            #16/100

bavlna #50

11

z x

c

w

q



Navíjení cívky
Vyjmutí cívky
Jemnì posuòte tlaèítko krytu chapaèe (1) vpravo 
a vyjmìte krycí plát chapaèe (2).
Vyjmìte cívku.
1) tlaèítko krytu chapaèe
2) kryt chapaèe

Horizontální kolík na nitì
Zvednìte kolík držáku nití (1). Nasuòte na kolík 
cívku s nití.
Nasuòte velký držák nití (2) a pevnì jej zatlaète 
na cívku nitì.
Malý držák nití (3) se používá pro rovné nebo 
malé cívky nití.
Položte kolík držáku nití (1).
1) Kolík držáku
2) Velký držák nití
3) Malý držák nití

Pøídavný držák nití
Pøídavný držák nitì (1) se používá pro šití dvojitou 
jehlou nebo navíjení cívky chapaèe bez nutnosti 
vyjmutí nití ze stroje.
Nasuòte pøídavný držák nití (1) do otvoru (2).
Pøídavný držák nití by mìl být namíøený smìrem k 
vodièi nití (3) pro cívku chapaèe.
1) Pøídavný držák nití
2) Otvor pro pøídavný držák
3) Vodiè nití pro chapaè
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Navíjení cívky chapaèe
Poznámka:
Pro navíjení nastavte rychlost stroje pomocí 
posuvného regulátoru na nejrychlejší.
Použijte cívku oznaèenou písmenem “J”.

1) Veïte nit z cívky nitì.

2) Veïte nit okolo vodièe nití

3) Protáhnìte nit otvorem na vrchu cívky zevnitø
ven.

4) Nasuòte cívku na navíjeè.

5) Zatlaète cívku vpravo. Na LCD displeji by se
mìla zobrazit znaèka cívky (1).

6) Držte volný konec nitì v ruce a spus�te stroj.
Jakmile cívka navine nìkolik otáèek nitì, 
zastavte stroj a pøestøihnìte nit u otvoru na 
vrchu cívky.

7) Spus�te stroj znovu. Jakmile bude cívka plnì
navinutá, pøestane se sama otáèet. Vypnìte 
stroj a vra�te navíjeè cívky do pùvodní polohy 
vlevo. Odstøihnìte zbytek nitì jako na ilustraci.
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Vložení cívky
1) Vložte cívku do držáku s nití odcházející proti

chodu hodinových ruèièek.
1) konec nitì

2) Naveïte nit do prvního vrubu (2) na pøední
stranì držáku cívky.

2) vrub

3) Táhnìte nit vlevo, mezi napínacími noži.

4) Pokraèujte jemnì tahat nit dokud nezapadne
do druhého vrubu (3). Poté ji vytáhnìte ven asi
o 15 cm.

3) druhý vrub

5) Vra�te zpìt kryt chapaèe. Zkontrolujte si
navíjení podle diagramu (4) vyrytém na krytu
chapaèe.

4) diagram navíjení
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Navíjení stroje
Zvednìte pøítlaènou patku. Stisknìte tlaèítko 
zvednutí/spuštìní jehly (1) pro zvednutí ni�ové 
páky do nejvyšší pozice.
1) tlaèítko zdvihu/spuštìní jehly

    !    Pozor:
Pøed navíjením stroje jej vypnìte tlaèítkem 
napájení.

Navíjení stroje
1) Veïte konec nitì okolo horního vodièe nití.

2) Pøidržte nit na cívce nitì (2) a protáhnìte konec
nitì pod vodící deskou (3) nahoru.

2) cívka nitì
3) vodící deska

3) Pevnì táhnìte nit vzhùru, zprava doleva za
ni�ovou pákou a dolù pøes oko ni�ové páky.

4) Protáhnìte nit pøes spodní vodiè nití.
Protáhnìte ji za nožku držáku jehly do vodièe na
levé stranì držáku jehly.

5) Ruènì nebo pomocí navlékaèe navléknìte nit
do jehly zepøedu dozadu.
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Navlékaè nití

    !    Pozor:
Pøed použitím navlékaèe vypnìte stroj tlaèítkem 
napájení.

1) Snižte pøítlaènou patku. Zvednìte jehlu do
nejvyšší pozice. Stáhnìte navlékaè nití (1) co 
nejníže. Skrz dírku jehly projde zezadu ven háèek 
navlékaèe (2).
1) Navlékaè
2) Háèek

2) Veïte nit z vodièe A (3) do vodièe B (4) a pod
háèkem (2). Táhnìte nit nahoru po pravé stranì 
vodièe B (4) a vsuòte nit mezi vodiè B (4) a držák 
(5).
2) háèek
3) vodiè A
4) vodiè B
5) držák

3) Zvednìte navlékaè ve smìru šipky, èímž se
smyèka nitì provlékne okem jehly.

4) Protáhnìte nit skrz oko jehly.
Poznámka:
Navlékaè lze použít s jehly #11 až #16 nebo modøe 
oznaèenou jehlou. Jsou doporuèené velikosti nitì 50 
až 90.
Navlékaè nelze použít pro dvojitou jehlu.
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Navíjení nitì cívky chapaèe
1) Zvednìte pøítlaènou patku. ZLehka pøidržte v

levé ruce konec nitì.

2) Stisknìte dvakrát tlaèítko zdvihu/snížení jehly
(1) pro spuštìní a zvednutí jehly, èímž chytne nit 
chapaèe.
1) tlaèítko zdvihu/snížení jehly

3) Vytáhnìte ze spodu patky obì nitì o 10 až 15
cm dozadu.
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Výbìr stehu
Mód 1
Všechny vlevo zobrazené stehy lze vybrat pøímo 
stisknutím jeho tlaèítka (1).

Pøíklad: Výbìr vzoru stehu è. 4 v módu 1.
1) Pokud je stroj zapnut, je automaticky nastaven

pøímý výbìr (mód 1).

2) Stisknìte klávesu stehu “4” pro výbìr vzoru
stehu è. 4.

Mód 2 až 6
Pro výbìr stehù v módu 2 až 6 nejprve stisknìte 
klávesu MODE (2) pro výbìr požadovaného módu. 
Každým stisknutím tlaèítka MODE se zmìní èíslo 
složky (3) na levé stranì obrazovky.
Mód 1: Pøímý výbìr stehu.
Mód 2: Výbìr pomocných stehù.
Mód 3: Výbìr dekorativních stehù.
Mód 4: Výbìr èísel a písmen.
Mód 5: Evropský výbìr písma.
Mód 6: Ruský výbìr písma.
Èíslo složky (3) znaèí èíslo vybraného módu. 
Dostupné stehy v jednotlivých módech na stehové 
desce nebo na stranì 64.
Napište dvoumístné èíslo pro volbu požadovaného 
stehu pomocí èíselných kláves.

Pøíklad: Výbìr stehu 61 v módu 3
1) Zapnìte stroj. Stisknìte dvakrát tlaèítko MODE

pro volbu módu 3.

2) Stisknìte èíselná tlaèítka na dotykovém panelu.
Nejprve stisknìte 6 a poté 1.

3) Nyní je vybrán steh è. 61.
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Mód nastavení stroje
Pro vstoupení do módu nastavení stroje stisknìte 
a držte tlaèítko MEM a mezitím zapnìte stroj. Mìla 
by se zobrazit obrazovka nastavení.
Nastavení zvukových signálù
Zvukový signál lze zapnout nebo vypnout v módu 
nastavení, základní nastavení je zapnuto. 
1) Vstupte do módu nastavení.
2) Stisknìte šipku.
Zvukový signál varování o nebezpeèí nelze 
vypnout.

Nastavení klidové pozice jehly
Mùžete zvýšit nebo snížit pozici jehly pøi zastavení 
stroje.
1) Vstupte do módu nastavení. Klávesou MODE

pøepnete na nastavení pozice.
2) základní pozicí jehly je pozice “dn”, pokud ji

chcete zmìnit, pøepnìte ji šipkami na pozici “up”
a potvrïte klávesou MEM.

Úprava pozice kláves
Pokud si myslíte, že dotykové senzory 
nepøekrývají správnì klávesy, mùžete je upravit.
1) Vstupte do módu nastavení. Stisknìte tlaèítko

MODE dvakrát pro nastavení pozice kláves.
2) Objeví se køížky pro úpravu pozice a na displeji

se zobrazí “P1”. Vezmìte otvíraè knoflíkových
dírek a dotknìte se jím køížku (1) na dotykovém
panelu stroje.

3) Na displeji se zobrazí “P2”. Dotknìte se køížku
(2).

4) Na displeji se zobrazí “P3”. Dotknìte se køížku
(3).

5) Na displeji se zobrazí “P4”. Dotknìte se køížku
(4).

6) Na displeji se zobrazí “P5”. Dotknìte se køížku
(5).

7) Obrazovka se vrátí zpìt do nastavení
zvukového upozornìní. Stisknìte klávesu MEM
pro potvrzení nastavení.
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Úprava napìtí horní nitì pro rovný steh
Správné napìtí
1) horní nit
2) spodní nit
3) zeslabit napìtí
4) zesílit napìtí

Ideální rovný steh má nitì zamknuté mezi dvìmi 
vrstvami látky jako na ilustraci.
Pokud se podíváte na vrch a spodek švu, všimnete 
si rovnomìrných stehù.
Èím vyšší èíslo, tím vyšší napìtí nitì.
Výsledky závisí na:
 - tuhosti a tlouš�ce látky
 - poètu vrstev
 - typu stehu

Napìtí je pøíliš vysoké
1) Horní nit
2) Spodní nit
3) Zeslabit napìtí
4) líc látky
5) rub látky

Spodní nit je vidìt i na lícní stranì látky a steh je na 
dotek hrbolatý. Napìtí snížíte otoèením èíselníku na 
nižší èíslo.

Napìtí je pøíliš nízké
1) Horní nit
2) Spodní nit
3) Zesílit napìtí
4) Líc látky
5) Rub látky

Horní nit je vidìt na rubu látky a steh je na dotek 
hrbolatý. Otoèením èíselníku na vyšší èíslo zvýšíte 
napìtí horní nitì.
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Nastavení napìtí horní nitì pro klikatý 
steh
U ideálního klikatého stehu není spodní nit vidìt na 
lícní stranì látky a horní nit se zèásti objeví na rubu 
látky. Viz ilustrace.

Správné napìtí
1) Líc látky
2) Rub látky

Snažte se, aby na rubu látky bylo vidìt co nejménì 
horní nitì, ale aby zároveò nebyla vidìt na lícní 
stranì látky spodní nit a aby se látka nesvraštila.
Výsledky se liší podle látky, nitì a šicích podmínek.

Napìtí je pøíliš vysoké
1) Líc látky
2) Rub látky

Rohy klikatého stehu se na lícní stranì stahují k 
sobì.

Napìtí je pøíliš nízké
1) Líc látky
2) Rub látky

Rohy klikatého stehu se k sobì stahují na rubu 
látky.
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Sekce 3. Základy šití
Šití pøímého stehu
1) Vzor stehu: MODE 1: 1

MODE 2: 01
2) Napìtí horní nitì: 2 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A

Zaèátek šití
Zvednìte pøítlaènou patku a vložte látku vedle vodící 
èáry na stehové desce. Spus�te jehlu dolù v bodì, 
kde chcete zaèít. Spus�te patku dolù a zatáhnìte 
nitì smìrem dozadu. Zapnìte stroj. Jemnì veïte 
látku podél vodící èáry a nechejte stroj, aby si látku 
sám bral.

Ukonèení šití
Pro upevnìní konce stehu stisknìte tlaèítko 
zpìtného chodu (1) a ušijte nìkolik obrácených 
stehù. Poté stisknìte tlaèítko oøezu nití (2).
1) Tlaèítko zpìtného chodu
2) Tlaèítko oøezu nití

Zvednìte pøítlaènou patku
Pro odøezání silnìjších nití použijte øezák (3) na 
pøedním krytu.
3) Øezák na nitì

Otáèení pøi šití rohù
Pro šití ve stejné vzdálenosti od okraje pøi otáèení 
na rozích látky, zastavte stroj hned, jakmile pøední 
okraj látky dosáhne vodící linky (1) a zvednìte 
patku. Otoète látku o 90° proti chodu hodinových 
ruèièek, spus�te patku dolù a pokraèujte v šití v 
novém smìru.
1) vodící linka

Šití od okraje z tlusté látky
Èerné tlaèítko (1) na stranì patky pro klikatý steh 
slouží pro upevnìní její pozice.
To je užiteèné pøi šití od okraje tlustých látek (2) 
nebo pøes lem.
Spus�te jehlu do látky v bodì kde chcete zaèít šít.
Spus�te patku a zároveò stisknìte èerné tlaèítko (1) 
na patce. Patka bude upevnìna, tím se zabrání 
proklouznutí.
Po ušití nìkolika stehù se tlaèítko znovu uvolní.
1) Èerné tlaèítko
2) Tlustá látka
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Stehová deska
Vodící linky na stehové desce a kryt chapaèe vám 
pomáhá mìøit vùli švu. Èísla na stehové desce 
znaèí vzdálenost mezi prostøední polohou jehly (1) 
a okrajem látky (2).
1) Prostøední pozice jehly
2) Okraj látky

Èíslo 10 20 30 40 1  5/8 3/4 1 1 1/2
vzdálenost (cm)       1   2   3   4   -    -    -    -    -
vzdálenost (palce)    -    -   -    -  1  5/8 3/4 1 1 1
Pøední vodící linky (3) jsou oznaèeny 1/4”, 3/8” a 
5/8” od prostøední pozice jehly (1).
3) Pøední vodící linky

Úprava délky stehu
Stisknìte klávesu úpravy délky stehu             pro 
zmìnu délky stehu.
Stisknìte “-” pro zmenšení délky.
Stisknìte “+” pro zvìtšení délky.
Délku stehu lze mìnit od 0.0 do 5.0.
Poznámka:
Zpìtný steh nemùže být delší než 4.0.

Úprava pozice jehly
Pozici jehly lze mìnit pro rovné stehy 01 - 05 (Mód 
1 a 2), a 01 - 03 (Mód 3)
Stisknìte tlaèítko úpravy šíøky stehu              pro 
zmìnu pozice jehly.
Stisknìte “+” pro posunutí jehly vpravo (3).
Stisknìte “-” pro posunutí jehly vlevo (1).
1) Levá pozice (0.0)
2) Prostøední pozice (3.5)
3) Pravá pozice (7.0)
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Rovný steh
1) Vzor stehu: MODE 1: 1 nebo 4

MODE 2: 01 nebo 04
2) Napìtí horní nitì: 2 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A

Pro šití žoržetu, zipù a dalších. Vzor 04 se používá 
pro šití jemných látek.

Zabezpeèovací zesílený steh
1) Vzor stehu: MODE 1: 2

MODE 2: 02
2) Napìtí horní nitì: 2 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A
4) Tlaèítko zpìtného stehu

Tento steh se používá pro zajištìní zaèátku a konce 
švu pomocí zpìtného stehu.
Po dosažení konce stehu, stisknìte tlaèítko zpìtného 
stehu (4). Stroj ušije 4 zpìtné stehy, 4 normální stehy 
a poté se sám zastaví.

Zabezpeèovací pøímý steh
1) Vzor stehu: MODE 1: 3

MODE 2: 03
2) Napìtí horní nitì: 2 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A
4) Tlaèítko zpìtného stehu

Tento unikátní steh se používá pro neviditelné 
zajištìní stehu.
Snižte jehlu blízko okraje látky, stroj ušije nìkolik 
pojiš�ovacích stehù na jednom místì a poté 
pokraèuje v šití vpøed.
Po stisknutí tlaèítka zpìtného stehu (4) na konci švu 
stroj ušije nìkolik dalších pojiš�ovacích stehù na 
místì a poté se sám zastaví.

Trojitý stretchovací steh
1) Vzor stehu: MODE 1: 5

MODE 2: 05
2) Napìtí horní nitì: 2 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A

Tento silný a odolný steh se doporuèuje tam kde je 
potøeba elasticita i síla. Používá se pro zpevnìní míst 
jako je rozkrok a švy rukávù. Také se používá pøi šití 
pøedmìtù jako jsou napøíklad batohy.
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Stretchovací steh
1) Vzor stehu: MODE 1: 6

MODE 2: 06 nebo 11
2) Napìtí horní nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A

Tento steh je pøímý steh vytvoøený pro zabránìní 
svraš�ování na pleteninách a šikmých švech a 
usnadòuje rozžehlení.

Sochaøský steh
1) Vzor stehu: MODE 3: 02
2) Napìtí horní nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Saténová patka F

Pro stehování a koncipování tvarù. Na rozích šijte 
pomalu.

Nový sochaøský steh
1) Vzor stehu: MODE 3: 03
2) Napìtí horní nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Saténová patka F

Steh se používá pro horní stehy a obrysové stehy 
vylepšující vzhled.
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Klikatý steh
1) Vzor stehu: MODE 1: 7

MODE 2: 07 nebo 12
2) Napìtí horní nitì: 2 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A

Klikatý steh je jedním z nejužiteènìjších a 
nejvšestrannìjších stehù.
Používá se pro stahování, látání, aplikace a také se 
používá jako dekorativní steh.
Poznámka:
Použijte rozhraní pøi šití pletenin, žerzeje nebo 
trikotu.
Úprava šíøky stehu
Stisknìte tlaèítko šíøky stehu             pro zmìnu 
šíøky stehu (1)
Stisknìte “-” pro snížení šíøky (2).
Stisknìte “+” pro zvìtšení šíøky (3).
Šíøku stehu lze mìnit od 0.0 do 7.0.

4) Šíøku stehu 07 lze mìnit bez potøeby mìnit
prostøední pozici jehly (M).
5) Šíøku stehu 12 lze mìnit bez potøeby mìnit
pravou pozici jehly (R).

Zmìna délky stehu
Stisknìte tlaèítko pro zmìnu délky stehu
pro zkrácení nebo prodloužení stehu (1).
Stisknìte “-” pro kratší steh.
Stisknìte “+” pro delší steh.
Délku stehu lze mìnit od 0.2 do 5.0.
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Nìkolikanásobný klikatý steh
1) Vzor stehu: MODE 1: 8

MODE 2: 08
2) Napìtí horní nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A

Tento steh se používá pro dokonèení švù na 
syntetických a dalších látkách, které mají tendenci se 
svraš�ovat. Tento steh je také skvìlý pro látání a 
spravování dìr.
Umístìte látku tak, aby jste mohli šít 1,5 cm steh. 
Odstøihnìte zbytek látky na okraji stehu. Dejte pozor 
a� nepoškodíte steh.

Okrajový steh
1) Vzor stehu: MODE 1: 9

MODE 2: 09
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 7
3) Pøítlaèná patka: Okrajová patka C

Tento steh se používá pro rovnomìrné šití a stažení 
okrajù látky. Použijte ho když nepotøebujete otevírat 
švy.
Umístìte látku vedle èerné vodící linky a šijte.

Poznámka:
Šíøka stehu by se mìla nastavit mezi 5.0 a 7.0.
Pro pružné materiály se doporuèuje modøe oznaèená 
jehla.
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Pletaøský steh
1) Vzor stehu: MODE 2: 13
2) Napìtí horní nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A

Umístìte látku tak, aby jste mohli šít 1,5 cm steh. Po 
šití odstøihnìte pøebytky látky u stehu. Buïte opatrní, 
a� nepoškodíte steh.

Dvojitý okrajový steh
1) Vzor stehu: MODE 2: 14
2) èíselník napìtí nitì: 3 až 7
3) Pøítlaèná patka: Okrajová patka C

Tento steh je vhodný pro látky, které mají velkou 
tendenci se tøepit jako jsou napøíklad lnìné tkaniny a 
gabardén.
Stroj soumìrnì ušije dvì vrstvy klikatého stehu na 
okraji látky, èímž zajistí že se švy nezamotají.
Nastavte napìtí nití tak, aby se na okraji látky 
setkala horní i spodní nit.

Poznámka:
Šíøka stehu by mìla být nastavena mezi 5.0 a 7.0.
Pro pružné látky se doporuèuje použít modøe 
oznaèenou nit.
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Šití zipu
1) Vzor stehu: MODE 1: 1
2) Napìtí horní nitì: 1 až 4
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A

Patka na zipy E

Pøipojení zipové patky
Nasaïte kolíèek (2) na patce do drážky (1) na 
držáku patky.
Pøi šití levé strany zipu, nasaïte patku na pravé 
stranì (3).
Pøi šití pravé strany zipu nasaïte patku na levé 
stranì (4).
1) Drážka
2) Kolíèek
3) Šití levé strany
4) Šití pravé strany

Pøíprava látky
K délce zipu pøidejte 1 cm. To je bìžná délka 
funkèní èásti zipu.
1) Líc látky
2) 1 cm
3) Délka funkèní èásti zipu
4) Délka zipu
5) Posouvátko
6) Ozubení zipu
7) Páska zipu
8) Rub látky
9) Konec funkèní èásti zipu

Položte látku lícní stranou k sobì a šijte až ke konci 
ozubení s vùlí 2 cm. Pro zesílení stehu použijte 
obrácený steh.
Nasaïte patku pro klikatý steh a stehujte podél 
ozubení zipu s nastavenou délkou stehu 4,5.
10) 2 cm
11) Ozubení
12) Obrácené stehy
13) Konec ozubení
14) Šev

Poznámka:
Pøi stehování snižte napìtí nitì na 1.

Zaèátek šití
1) Pøehnìte horní okraj látky. Pøehnìte spodní okraj

látky tak, aby vznikla mezera 0,3 cm. Umístìte zip
k ohnutému okraji a pøipevnìte ji špendlíky.

1) Spodek látky
2) Konec ozubení zipu
3) Zuby zipu
4) 0,3 cm
5) Rub látky
6) Velikost ozubení
7) okraj
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2) Pøipevnìte patku na zipy na pravé stranì. Šijte
skrz všechny vrstvy od konce ozubení zipu a
veïte zip podél patky.

3) Zastavte stroj 5 cm pøed posouvátkem. Zvednìte
patku. Otevøete zip, spus�te patku a dokonèete
steh.

8) Posouvátko
9) 5 cm

4) Zavøete zip a pøehnìte vrchní látku pøes zip.
Sešijte vrchní látku a zip k sobì.

10) steh

5) Vyjmìte patku a nasaïte ji na levou stranu. Šijte
pozpátku napøíè konce ozubení po 3 cm. Otoète
látku o 90 stupòù a šijte pøes odìv a pásku zipu.

11) Obrácený steh

6) Zastavte stroj 5 cm pøed posouvátkem. Zvednìte
patku a odstraòte stehy spojující látku.

12) Spojovací stehy

7) Otevøete zip, spus�te patku a došijte zbytek švu.
Po dokonèení šití odstraòte spojovací stehy na
vrchní látce.
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Slepé lemování
1) Vzor stehu: MODE 1: 0

MODE 2: 10 nebo 15
2) èíselník napìtí nitì: 1 až 4
3) Pøítlaèná patka: Patka pro slepý lem G

1) Pøeložte látku rubovou stranou, aby jste vytvoøili
pøesah 0,4 až 0,7 cm.
1) Rub látky
2) 0,4 až 0,7 cm

(1) U tìžkých látek, které se samy smotávají je tøeba 
nejdøív pøekrýt okraj.

(2) U lehkých látek lem ohnìte pod látkou.

2) Umístìte látku tak, aby pøehyb byl hned u pøítlaèné
patky. Spus�te patku a podle potøeby upravte pozici 
jehly. Šijte a veïte látku podél vodièe na patce.
3) Ohyb
4) vodiè

3) Po dokonèení šití otevøete látku.

Poznámka:
Pokud jehla šije pøíliš vlevo, zobrazí se steh skrz na 
lícní stranì látky.

Úprava pozice jehly
Stisknìte tlaèítko zmìny šíøky stehu             pro 
zmìnu pozice jehly.
(1) Stisknìte “-” pro pøesun jehly vpravo.
(2) Stisknìte “+” pro pøesun jehly vlevo.
LCD displej ukazuje vzdálenost mezi vodièem a 
jehlou v milimetrech. Vzdálenost jehly lze upravit od 
0.0 do 1.2 mm.
1) Pozice jehly
2) Vodiè

Poznámka:
Pozici jehly lze mìnit, ale šíøka stehu zùstává stejná.
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Pøemos�ovací steh
Vzory #55 až #58 v 3. módu jsou rozšiøovací stehy, 
které se používají ke vložení rovných stehù do 
pøedchozího stehu.
Rozšiøovací stehy #57 a #58 pøevezmou délku stehu 
a pozici jehly od pøedchozího vzoru v 
naprogramované kombinaci vzorù. Pro detailnìjší 
informace viz strana 51.

Pøíklad: Vložení dvou pøímých stehù do vzoru 
slepého lemování.
1) Vyberte vzor 10 (mód 2).

Stisknìte klávesu MEM.
Vzor 10 byl právì uložen do stroje.

2) Vyberte vzor 57 (mód 3).
Stisknìte klávesu MEM.
Vzor 57 (2 pøímé stehy) byl právì uložen do stroje.

3) Stroj bude šít slepý lemovací steh prodloužený od
dva stehy jako na ilustraci.

Šití knoflíkù
1) Vzor stehu: MODE 1: 7
2) Napìtí horní nitì: 3 až 7
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F
4) Podavaè: Ponoøený

1) Ponoøte podavaè.
2) Posuòte knoflík, aby se jeho dírky shodovaly s

drážkou na patce.
3) Spus�te patku na knoflík.
4) Upravte šíøku stehu, aby jehla mohla vstoupit do

knoflíkové dírky.
5) Otoète ruèním kolem, aby jehla vstoupila do dírky.

Podle potøeby upravte šíøku stehu.
6) Ušijte nìkolik stehù

7) Po dokonèení šití odøíznìte nitì ale nechejte 10
cm dlouhé konce.

8) Ruèní jehlou protáhnìte horní nit na opaènou
stranu látky a svažte nitì k sobì.

* Po dokonèení šití znovu zvednìte podavaè pro
bìžné šití.
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Pøipevnìní elastických látek
1) Vzor stehu: MODE 2: 17
2) Napìtí horní nitì: 3 až 7
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F
* Lze také použít vzor 08 v módu 2.

Vyznaète si ètvrtiny elastické látky, tak aby se 
shodovaly s prostøedním pøedním, zadním a boèními 
švy látky a pøipevnìte ji k látce špendlíky.
Umístìte elastickou látku pod patku, šijte na místì a 
podle potøeby látku natahujte.
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Rùzné druhy knoflíkových dírek a jejich 
použití

1) Ètveratá  dírka
Používá se bìžnì na støednì tìžké a tìžké látky. Její 
velikost je automaticky urèena umístìním knoflíku do 
patky.

2) Knoflíková dírka s zaobleným koncem
Používá se na lehké a støednì tìžké látky, zvláštì na 
blùzy a dìtské obleèení.

3) Zaoblená  knoflíková dírka
Tato dírka je zaoblená na obou koncích, používá se 
pro lehké, zvláštì jemné látky.

4) Klíèová knoflíková dírka
Používá se na støednì tìžké a tìžké látky. Je 
vhodná pro vìtší a tlustší knoflíky.

5) Napnutá knoflíková dírka
Vhodné pro pletené látky. Lze ji použít i jako 
dekorativní.

6) Starožitná knoflíková dírka
Podobá se ruènì dìlaným knoflíkovým dírkám, je 
ideální na jemné látky.

7) Pruhová knoflíková dírka
Jedná se o pøedlohu knoflíkové dírky pro ruèní šití.

Poznámka:
?Pro šití knoflíkových dírek 21 až 27 se øiïte 
stejným postupem jako pro ètvercovou. (strana 35 až 
36).
?Velikost knoflíkové dírky je automaticky nastavena 
umístìním knoflíku do patky pro automatické 
knoflíkové dírky R.
?Do patky lze umístit knoflíky do prùmìru 2,5 cm.
?Obèas je nutné upravit velikost dírky pro potøeby 
materiálu látky a nití.
?Své nastavení si zkontrolujte na zkušebním 
kousku látky.
?Umístìní knoflíkové dírky si pøedznaète pomocí 
knoflíku.
?Použijte rozhraní pro pružné látky.

 knoflíková
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Ètveratá knoflíková dírka
1) Vzor stehu: MODE 2: 21
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 5
3) Pøítlaèná patka: Patka pro automatickou 

knoflíkovou dírku R
4) Znaèka použití páky pro knoflíkovou dírku

Šití
1) Stisknìte tlaèítko zvednutí/spuštìní jehly pro její

zvednutí. Pøipevnìte patku zacvaknutím kolíèku
(2) do drážky v držáku (1).

1) Drážka
2) Kolíèek

2) Vysuòte držák knoflíku (3) a vložte do nìj
knoflík. Držák zasuòte na doraz.

Poznámka:
Pokud je knoflík velmi tlustý, vyzkoušejte 
knoflíkovou dírku nejprve na kousku látky.
Pokud je tìžké protlaèit knoflík zkušební dírkou, 
mùžete prodloužit knoflíkovou dírku povytažením 
držáku knoflíku.

3) Držák knoflíku
4) Mezera navíc

3) Stáhnìte páèku (5) tak nízko, jak jen to pùjde.
5) Páèka

4) Vložte roh látky pod patku. Stisknìte dvakrát
tlaèítko pro zdvih/spuštìní jehly. Posuòte látku 
vlevo, aby se horní nit protáhla dírkou v patce.  
Vložte pod patku látku a spus�te jehlu dolù na 
zaèáteèní bod knoflíkové dírky.

Poté spus�te dolù patku.
6) Vyznaèená dírka
7) Zaèáteèní bod

Poznámka:
Ujistìte se, že mezi posouvátkem a zarážkou není 
mezera, jinak stroj neušije dírku na správné pozici.

8) Posouvátko
9) Zarážka
10) Žádná mezera
11) Mezera
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5) Spus�te stroj. Dírka bude šita automaticky. Stroj
nejprve ušije levou stranu.

6) Stroj ušije zadní konec a poté pravou stranu.

7) Stroj ušije pøední konec, potom se sám zastaví se
zdviženou jehlou. Stroj poté odøízne nitì. Na LCD
displeji se zobrazí znaèka odøezu nití.

Poznámka:
Pokud zaènete šít bez snížení páèky k patce, LCD 
displej zobrazí varovný signál “BL” a blikající symbol 
páèky (12). Spus�te páèku dolù a znovu zapnìte 
stroj.

8) Odstraòte látku a umístìte tìsnì pøed konec dírky
špendlík, aby jste jej omylem nepøetrhli. Dírku 
otevøete øezákem na švy.

13) Špendlík
14) Øezák

9) Šití knoflíkové dírky je dokonèeno, zvednìte
páèku (15) až na doraz.

15) Páèka
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Úprava šíøky stehu a hustoty stehu pro 
knoflíkové dírky

Úprava šíøky stehu
Stisknìte klávesu šíøky stehu              pro zmìnu 
šíøky stehu.
Stisknìte tlaèítko “-” pro snížení šíøky (1).
Stisknìte tlaèítko “+” pro zvìtšení šíøky (2).
Šíøku stehu lze mìnit od 2.5 do 7.0, záleží na 
vybrané knoflíkové dírce.
Základní nastavení je 5.0.

Úprava hustoty stehu
Stisknìte klávesu délky stehu              pro zmìnu 
hustoty stehu.
Stisknìte tlaèítko “-” pro hustší steh (1).
Stisknìte tlaèítko “+” pro øidší steh (2).
Hustotu stehu lze mìnit od 0.3 do 0.8, záleží na 
vybrané knoflíkové dírce.
Základní nastavení je “0.4”.

Knoflíková dírka se zaobleným koncem
1) Vzor stehu: MODE 2: 22
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 5
3) Pøítlaèná patka: Patka pro automatickou 

knoflíkovou dírku R

Postup je stejný jako u ètvercové knoflíkové dírky. 
Šíøku stehu lze mìnit od 2.5 do 5.5. 

Zaoblená knoflíková dírka
1) Vzor stehu: MODE 2: 23
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 5
3) Pøítlaèná patka: Patka pro automatickou 

knoflíkovou dírku R

Postup je stejný jako u ètvercové knoflíkové dírky. 
Šíøku stehu lze mìnit od 2.5 do 5.5. 
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Klíèová knoflíková dírka
1) Vzor stehu: MODE 2: 24
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 5
3) Pøítlaèná patka: Patka pro automatickou 

knoflíkovou dírku R

Postup je stejný jako u ètvercové klíèové dírky. Pro 
otevøení dírky použijte øezák a šídlo.
4) Šídlo

Šíøku stehu lze mìnit od 5.5 do 7.0.
Zmìna šíøky nebo hustoty stehu - viz strana 37.

Napnutá knoflíková dírka
1) Vzor stehu: MODE 2: 25
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 5
3) Pøítlaèná patka: Patka pro automatickou 

knoflíkovou dírku R

Stroj ušije pøedek a levý sloup, pak zadek a pravý 
sloup dírky, poté se nám zastaví.
Šíøku stehu lze mìnit od 2.5 do 7.0 a hustotu od 0.5 
do 1.0.
Zmìna šíøky nebo hustoty stehu - viz strana 37.

Starožitná knoflíková dírka
1) Vzor stehu: MODE 2: 26
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 5
3) Pøítlaèná patka: Patka pro automatickou 

knoflíkovou dírku R

Stroj ušije pøedek a levý sloup, pak zadek a pravý 
sloup dírky, poté se nám zastaví.
Šíøku stehu lze mìnit od 2.5 do 7.0 a hustotu od 0.5 
do 2.5.
Zmìna šíøky nebo hustoty stehu - viz strana 37.
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Vyztužená knoflíková dírka
1) Vzor stehu: MODE 2: 21
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 5
3) Pøítlaèná patka: Patka pro automatickou 

knoflíkovou dírku R

1) Použijte stejný postup jako u ètvercové knoflíkové
dírky. Nastavte šíøku stehu podle tlouš�ky použité
výztuhy. Na zvednuté patce zaháknìte vzadu
výztuhu na trn (1).

Konce výztuhy potáhnìte k sobì pod patkou. Konce 
zaháknìte do vidlice (2) na zaèátku patky, aby 
výztuha byla napjatá.

Spus�te jehlu do látky kde chcete zaèít šít a spus�te 
patku.

1) Trn
2) Vidlice

2) Spus�te stroj a zaènìte šít knoflíkovou dírku. Oba
sloupce i konce dírky budou šité pøes výztuhu.
Vyjmìte látku ze stroje a odøíznìte nitì.

3) Horní nit
4) Spodní nit

3) Zatáhnìte za volné konce výztuhy a napnìte ji.
Poté oba konce navleète do ruèní jehly a
protáhnìte je na druhou stranu látky kde je svažte.

Poznámka:
Pokud nejde s výztuhou pohybovat, staèí odstøihnout 
oba volné konce výztuhy.
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Látací steh
1) Vzor stehu: MODE 2: 28
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro automatickou 

knoflíkovou dírku R

Zaèátek šití
1) Vysuòte držák knoflíku (1) na patce.
2) Umístìte látku pod patku. Stisknìte dvakrát

tlaèítko zdvihu/spuš�ení jehly. Pohnìte látkou
vlevo, èímž vytáhnete horní i spodní nit pod patku.

3) Spus�te patku na látku. Zapnìte stroj. Stroj bude
šít pojiš�ovací steh, 16 sloupcù látání, druhý
pojiš�ovací steh a stroj se sám zastaví.

4) Otoète látku a zopakujte šití v jiném smìru.
Pokud se na LCD displeji zobrazí znaèka 

automatického odøezu nití, tak stroj sám odøeže 
nitì (viz strana 7).

1) Držák knoflíku
2) Zaèáteèní bod
3) 2 cm
4) 0,7 cm

Šití krátkého látání
Pøi šití látání kratšího než 2 cm, nejprve zastavte 
stroj jakmile ušijete potøebnou délku (6), poté 
stisknìte tlaèítko obráceného stehu (5).
Tímto se nastaví požadovaná délka (6).
Zapnìte znovu stroj a pokraèujte v šití dokud se stroj 
sám nezastaví.
5) Tlaèítko obráceného stehu
6) Potøebná délka
7) Zaèáteèní bod

Šití dalšího stejnì velkého látání
Jednoduše zapnìte znovu stroj a on zaène šít látání 
o stejné délce jako to pøedchozí.

Nastavení rovnomìrnosti látání
Rovnomìrnost stehu lze nastavit následovnì:
Stisknìte tlaèítko úpravy délky stehu              .
Pokud je pravá strana látání níže než levá, stisknìte 
tlaèítko “+” pro narovnání stehu.
Pokud je pravá strana látání výše než levá, stisknìte 
tlaèítko “+” pro narovnání stehu.
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Ryglování
1) Vzor stehu: MODE 2: 29
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F
Používá se pro zpevnìní kapes, rozkroku, ok na 
opasek a všude, kde je potøeba vìtší síla.

Zaèátek šití
Zapnìte stroj a šijte dokud se nezastaví. Stroj ušije 
1.5 cm dlouhý steh.
1) 1,5 cm

Pokud se na LCD displeji zobrazí znaèka odøezu nití, 
stroj sám odøeže nitì po dokonèení šití (viz strana 7).

Šití krátkého ryglování
* Nastavte regulaci rychlosti šití na nízkou rychlost.
Pøi šití ryglování kratšího než 1,5 cm, nejprve vypnìte 
stroj po ušití potøebné délky (2), poté stisknìte 
tlaèítko obráceného stehu (3).
Tím se nastaví délka ryglování.
Zapnìte znovu stroj a pokraèujte v šití dokud se stroj 
sám nezastaví.
2) Potøebná délka
3) Tlaèítko opaèného stehu
4) Délka ryglování
5) Zaèáteèní bod

Opakované šití krátkého ryglování
Jednoduše znovu zapnìte stroj.

Kruhový otvor
1) Vzor stehu: MODE 2: 30
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 4
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F
Na díry v opasku apod.

Zaèátek šití
Nasaïte saténovou patku.
Zapnìte stroj. Stroj se sám vypne po dokonèení 
stehu.

Pokud se na LCD displeji zobrazí znaèka odøezu nití, 
stroj sám odøeže nitì po dokonèení šití (viz strana 7).
Kruhovou dírku otevøete pomocí šídla nebo ostrými 
nùžkami.

Úprava tvaru kruhového otvoru
Stisknìte tlaèítko délky stehu              pro zmìnu 
tvaru.
Pokud jsou stehy daleko od sebe (2) stisknìte “-” pro 
spravení tvaru. (L1 - L2)
Pokud jsou stehy blízko u sebe (3) stisknìte “+” pro 
spravení tvaru. (L4 - L5)

Poznámka:
Tvar lze mìnit od L1 do L5 (základní nastavení je L3)
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Sekce 4. Dekorativní stehy
Mušlièkový steh
1) Vzor stehu: MODE 2: 16
2) Napìtí horní nitì: 6 až 8
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Použijte lehkou látku (napøíklad trikot). Ohnìte látku 
jako na ilustraci a šijte na høbetu. Nechejte jehlu 
oèistit okraj, èímž se vytvoøí mušlièkový okraj. Mùžete 
potøebovat trochu zvýšit napìtí horní nitì. Pokud 
šijete více øad mušlièkového stehu, dìlejte mezi nimi 
mezery alespoò 1,5 cm. Mušlièkový steh mùžete šít 
také na pletené nebo jemné vlnìné látky, v 
libovolném smìru.

Nášivky
1) Vzor stehu: MODE 3: 04
2) Napìtí horní nitì: 1 až 4
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F
4) Èíselník pøítlaku pøítlaèné patky: 3

Položte nášivku na látku a pøišijte nebo pøišpendlete 
ji na místo.
Snižte pøítlak patky.
Šijte a veïte látku tak, aby jehla dopadala podél 
okraje nášivky.
1) Nášivka
2) Okraj nášivky

Pøi otáèení zastavte stroj, aby jehla zùstala u okraje 
rohu nášivky.
Zvednìte patku a otáèejte látku okolo jehly, èímž 
zmìníte smìr šití.

Zmìna šíøky stehu
Vyberte vzor 04 v módu 3.
Stisknìte tlaèítko šíøky stehu              pro zmìnu šíøky 
stehu.
Stisknìte tlaèítko “-” pro snížení šíøky stehu (4).
Stisknìte tlaèítko “+” pro zvýšení šíøky stehu (5).
Šíøka stehu se mìní na základì polohy jehly (6).
3) Šíøka stehu (3.5)
4) Steh 04 (zmenšení šíøky)
5) Steh 04 (zvìtšení šíøky)
6) Pozice jehly

(A) Steh 09 má jehlu umístìnou vlevo.  Zmìnou šíøky 
se steh prodlužuje a zkracuje napravo.
(B) Steh 04, 05 a 06 má jehlu umístìnou uprostøed. 
Šíøka stehu se mìní na obou stranách stejnì.
(C ) Steh 07, 08 a 10 má jehlu umístìnou vpravo. 
Zmìnou šíøky se steh prodlužuje a zkracuje nalevo.
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Lasturový steh
1) Vzor stehu: MODE 3: 30
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro klikatý steh A
* Vzory stehu 29 a 64 v módu 3 lze použít také.

Šijte steh asi 1 cm od okraje látky.
Pøebytek látky odstøihnìte, pozor na poškození 
stehu.

Øasení
1) Vzor stehu: MODE 3: 52
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Øasení je dekorativní operace používaná na dìtské 
obleèení nebo dámské blùzy.
Použijte jemnou a lehkou látku jako napøíklad batist. 
Ustøihnìte látku tøikrát delší než je potøebná šíøka. 
Nastavte délku stehu na “5.0”, Snižte napìtí nitì na 0 
a ušijte øady rovných stehù s odstupem 1 cm pøes 
oblast kterou chcete zøasit.
Poznámka:
Pøed zaèátkem šití povytáhnìte spodní nit cívky 
chapaèe a vytáhnìte 10 až 15 cm nitì dozadu.
Svažte nitì na jednom konci (1). Z druhého konce 
zatáhnìte za spodní nitì, èímž svraštíte látku (2).
Mezi øady rovných stehù ušijte øasící stehy.
Vytáhnìte rovné stehy z látky pryè.
1) Svázaný okraj
2) Svraštìlá látka

Uzlování
1) Vzor stehu: MODE 1: 4

MODE 2: 04
2) Èíselník napìtí nitì: 1 až 4
3) Pøítlaèná patka: Patka pro slepý lem G

Ohnìte látku rubem k sobì.
Umístìte látku pod patku.
Ustavte okraj látky podle vodièe na patce a snižte 
patku.
Šijte a veïte látku podle vodièe na patce.

Otevøete látku a založte uzel na jednu stranu.
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Patchwork
1) Vzor stehu: MODE 3: 01 a 43
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro 1/4” šev O

Patka pro klikatý steh A

1) Umístìte kousky patchworku k sobì.
Vyberte vzor 01 v módu 3. Šijte a veïte okraj látky 
podle vodièe na patce, aby jste udrželi vùli 1/4”(0.6 
cm).
1) Rub látky
2) Líc látky

2) Vyberte vzor 43 v módu 3. Vymìòte patku za patku
pro klikatý steh.

3) Otevøete látku a šijte steh 43 na lícní stranì látky.

*Lze použít i vzory 12, 13, 14, 15, 20 nebo 21 v módu
3.

Natoèení látky pomocí stehovací desky
Pomocí vyznaèených úhlù na stehovací desce 
mùžete snadno šít ve vámi požadovaným úhlu.
Vyznaèené úhly: 45, 60, 90 a 120 °.

Prošívání
1) Vzor stehu: MODE 3: 18
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Øemeslnická patka pro 
klikatý steh F2

* Lze použít i stehy 16, 17 nebo 19 v módu 3.

Pøedprogramované prošívání je snadnou a rychlou 
metodou pro prošití malých oblastí.
Použijte vycpávku mezi prošívkou a opìrnou látkou.
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Spínací steh
1) Vzor stehu: MODE 3: 22
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Vrstvy prošívek mùžete pojistit spínacím stehem.
1) Zvolte steh 22 (mód 3). Stisknìte klávesu MEM.
2) Zvolte steh 92 (mód 3). Stisknìte klávesu MEM.
3) Zaènìte šít. Stroj se sám zastaví po ukonèení

stehu.

Fagotový steh
1) Vzor stehu: MODE 3: 45
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F
* Lze použít také steh 46 v módu 3.

Požívá se pro volné spojení dvou látek a dekoraci.
Pøehnìte konec obou látek o 1,5 cm. Pøipojte 
špendlíky oba kusy látky k papíru nebo je k nìmu 
pøišijte odtržitelným stehem s mezerou 1/8” (0,3 až 
0,4 cm). Šijte pomalu, veïte látku tak aby jehla 
dopadala støídavì na oba okraje.
Po skonèení šití odtrhnìte papír.
1) 1/8” (0,3 až 0,4 cm)
2) Papír

Saténový steh
1) Vzor stehu: MODE 3: 65
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Øemeslnická patka pro 
klikatý steh F2

*Lze také použít steh 59 a 66 v módu 3.

Pokud šijete pružné nebo elastické látky, použijte pro 
lepší výsledek na rubu látky stabilizátor.
Na konci stehu stisknìte tlaèítko automatického 
zámku.
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Proužkování
1) Vzor stehu: MODE 3: 04
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Pro lepší vzhled ubrusù a pøehozù. Vyberte pevnou, 
tkanou látku, kde lze snadno odstranit nitì.

1) Opatrnì rozøíznìte látku na vlákna. Odstraòte
pramen vláken tam, kde má zaèít proužkování.

2) Šijte na levé stranì tak, že se nit na pravé stranì
nedostane do látky.

3) Odstraòte nadmìrná vlákna vpravo od
proužkování a vytvoøte okraj.

Drawnwork
1) Vzor stehu: MODE 3: 04
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Používá stejnou metodu jako proužkování. Použijte 
pevnou, tkanou látku, kde lze snadno odstranit nitì.

1) opatrnì rozøíznìte látku na vlákna. Zvolte si šíøku
drawnworku a odstraòte trochu vláken na obou
koncích.

2) Šijte na levé stranì, aby jehla dopadala do
prázdného prostoru. Po dokonèení levé strany
otoète látku o 180° a šijte pravou stranu, aby jehla
nalevo dopadala do prázdného prostoru.

3) Odstraòte pøebyteèná vlákna uprostøed
drawnworku.
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Køížový steh
1) Vzor stehu: MODE 3: 51
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Øemeslnická patka pro 
klikatý steh F2

Tímto stehem lze vytváøet køížové tvary v polovièním 
èase, než pøi ruèním zpùsobu.
*Pokud stlaèíte pøed šitím tlaèítko automatického
pojiš�ovacího stehu, ušije stroj jeden køížový steh a 
pak se zastaví.
Vyberte hladkou, jakoby tkanou látku, jako tøeba lnìný 
nebo vlnìný flanel pro podložení látky.
Pokud použijete lehkou látku, použijte jako podporu 
odpáratelné stehy.
Upravte si šíøku a délku stehu podle potøeby.
Zaènìte ze støedu tvaru, nebo pokud jde o rámeèek, 
vyberte si startovní bod.
Spoèítejte poèet stehù od støedu k okraji a napište do 
programu èíslo. Na zaèátku a konci šití použijte 
tlaèítko pro automatický pojiš�ovací steh.

Dekorativní stehy
1) Vzor stehu: MODE 3: 67
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Øemeslnická patka pro 
klikatý steh F2

*Lze také použít vzory 68 až 90 v módu 3.

Pro nejlepší výsledky látku opatrnì veïte a natáèejte.
Podle potøeby lze použít odpáratelné stehy.
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Šití dvojitou jehlou
1) Vzor stehu: MODE 3: 61 (pøíklad)
2) Èíselník napìtí nitì: 3 až 6
3) Pøítlaèná patka: Patka pro saténový steh F

Øemeslnická patka pro 
klikatý steh F2

Poznámka:
Pøed šitím dvojitou jehlou si stehy napøed 
vyzkoušejte.
Pro šití dvojitou jehlou použijte patku pro saténový 
steh F nebo patku pro klikatý steh A.
Pøed výmìnou jehly vypnìte stroj.
Po dokonèení šití nasaïte zpìt jednoduchou jehlu.

Zaèátek šití
Použijte dodateènou cívku s nití.
Cívky s nití umístìte jako na ilustraci.
Obì nitì veïte podle ilustrace z bodu [1] do [6].
Ujistìte se, že se do sebe obì nitì nezamotají.
Zapnìte tlaèítko napájení a vyberte požadovaný vzor 
stehu.
Stisknìte tlaèítko dvojité jehly (1) a odtáhnìte obì 
nitì pod patkou dozadu nebo doleva.

Poznámka:
Pøi zmìnì smìru šití zvednìte jehlu a otoète látku.
Pokud vyberete steh, který není vhodný pro šití 
dvojitou jehlou, zobrazí se na displeji znaèka dvojité 
jehly a ozve se varovný signál.
V nastavení pro dvojitou jehlu si stroj nedokáže 
zapamatovat vzory.
Pro odøez nití použijte øezák na pøedním krytu stroje.
Použijte tenké nitì èíslo #60 nebo vìtší.
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Sekce 5. Programování stehù a 
písmen
Programování automatického 
pojiš�ovacího stehu
Pøíklad: vzor stehu #61 (mód 3)

1) Vyberte steh 61 (mód 3).
Stisknìte klávesu MEM.

2) Vyberte vzor 92 (mód 3).
Stisknìte klávesu MEM.

3) Vložte látku a šijte.
Stroj ušije pojiš�ovací steh, steh podle vzoru 61,
pojiš�ovací steh a zastaví se.
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Programování kombinace stehù
Pøíklad: Vzory #63, #65 a #64 (mód 3)
1) Vyberte vzor 63 (mód 3)
2) Stisknìte klávesu MEM, èímž se uloží vzor 63.

3) LCD displej zobrazuje pouze 1 vzor. Zapamatovaný
vzor se posune vlevo, zobrazí se šipka a zaène
blikat kurzor.

4)Vyberte vzor 65 (mód 3). Stisknìte klávesu MEM.

5) Vyberte vzor 64 (mód 3). Stisknìte klávesu MEM.

6) Stroj ušije vybranou kombinaci stehù. Pokud pøi šití
stisknete tlaèítko automatického pojiš�ovacího
stehu (1), stroj došije steh, ušije pojiš�ovací steh a
vypne se.

Poznámka:
Stroj si umí zapamatovat až 50 stehù.

Programování automatického odøezu nití
Pøíklad: Automatický odøez se stehy #63, #65 a 

#64 (mód 3)
1) Postupujte jako u programování kombinace stehù.
2) Po zadání všech stehù stisknìte a držte tlaèítko

odøezu nití dokud se nezobrazí znaèka odøezu nití
na displeji.

3) Zaènìte šít. Stroj ušije zvolenou kombinaci a po
pojiš�ovacím stehu automaticky odøeže nitì.

50

q

z x

c

v

b

n

z x c



Pøemos�ující stehy
Stehy # 55 až #58 v módu 3 se používají ke vložení 
rovných stehù mezi jiné stehy.
Stehy #57 a #58 používají délku stehu a pozice jehly 
podle pøedchozího stehu a nelze tyto hodnoty zmìnit.
Délku stehu a pozici jehly u stehù #55 a #56 lze 
zmìnit.

Poznámka:
Stehy #55 a #56 používejte u stehù kde je délka 
stehu pøíliš malá (napøíklad saténové stehy).

Pøíklad: Stehy #22 a #57 (mód 3)
1) Vyberte steh 22 (mód 3)
2) Stisknìte klávesu MEM.
3) Vyberte steh 57 (mód 3)
4) Stisknìte klávesu MEM.

5) Zaènìte šít. Mezi steh 22 se vloží dva pøímì stehy
(1).

Vložení mezery mezi stehy
Pøíklad: Stehy #64 a #91
1) Vyberte steh 64 (mód 3)
2) Stisknìte klávesu MEM.
3) Vyberte steh 91 (mód 3).
4) Stisknìte klávesu MEM.
5) Zaènìte šít. Mezi stehy se vloží 5mm mezera.

Mezery (nastavená délka stehu)
Steh #91 (mód 3) 5 mm
Steh #97 (mód 4 a 6) 2.5 mm
Steh #98 (mód 4 a 6) 3.5 mm
Steh #99 (mód 4 a 6) 5 mm

Poznámka:
Mezeru lze mìnit od 0.5 do 5.0 zmìnou délky stehu.
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Programování zrcadlového obrazu
Pøíklad: Vzor #64 (mód 3) a jeho zrcadlový obraz

1) Vyberte steh 64 (mód 3). Stisknìte klávesu MEM.

2) Vyberte steh 64 (mód 3).
Stisknìte klávesu zrcadlení. Na LCD displeji se
zobrazí znak zrcadlení (1). Stisknìte klávesu
MEM.

3) Zaènìte šít. Stroj ušije kombinaci stehù.
Stisknìte tlaèítko automatického pojiš�ovacího
stehu (2). Stroj dokonèí steh, ušije pojiš�ovací steh
a zastaví se.

Poznámka:
Zrcadlový obraz nefunguje pro tyto stehy:
Mód 1: stehy 1, 2, 3, 5, 9 a 0
Mód 2: stehy 01, 02, 03, 05, 09, 10, 14, 15

a 21 až 30.
Mód 3: stehy 01, 02, 03, 11, 55, 57, 58, 91

a 92.
Mód 4, 5 a 6: všechny stehy.

52

w

q

z

x

c

Všechny vzory stehu



Opakované šití kombinace stehù
Pokud potøebujete pøestat šít a chcete pak zaèít šít 
znovu, stisknìte klávesu MEM pro šití kombinace 
stehù od zaèátku.
1) Naprogramovaná kombinace stehù
2) Ukonèení šití.
3) Stisknìte klávesu MEM.
4) Stroj šije znovu zadanou kombinaci stehù.

Opakované šití zaèatého stehu
Pokud musíte pøerušit šitou kombinaci a chcete zaèít 

šít znovu od posledního stehu, stisknìte klávesu 
zrcadlení pro šití od posledního šitého stehu.

1) Naprogramovaná kombinace stehù.
2) Ukonèení šití.
3) Stisknìte klávesu zrcadlení.
4) Stroj zaène znovu šít kombinaci od posledního

šitého stehu.
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Programování písmen
V módu 4, 5 a 6 lze programovat šití textu vložením 
èísla jednotlivých písmen.

Mód 4: Abeceda/èísla/symboly

Mód 5: Evropská písmena

Mód 6: Ruské písmo (azbuka)

Pøíklad: Programování “Deppé”
1) Stisknìte klávesu MODE pro vstup do módu 4.

Pro volbu písmena “D” napište 14 a stisknìte klávesu 
MEM.

2) Pro volbu písmena “e” napište 41 a stisknìte
klávesu MEM.

3) Pro volbu písmena “p” napište 52 a stisknìte
klávesu MEM.

4) Pro volbu písmena “p” znovu napište 52 a
stisknìte klávesu MEM.

5) Stisknìte klávesu MODE pro vstup do módu 5.
Pro volbu písmena “é” napište 51 a stisknìte klávesu 
MEM.

6) Zaènìte šít.
Stroj ušije zvolenou kombinaci.

Poznámka:
Po ušití kombinace stehù skonèí jehla zvednutá.
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Zmenšování písmen
Pøíklad: Zmenšení symbolu “♥" na zhruba 2/3 
pùvodní velikosti.
1) Stisknìte klávesu MODE pro vstup do módu 4.

Pro výbìr písmena “L” napište 22. Stisknìte
klávesu MEM.

2) Pro výbìr znaku “♥" napište 85. Stisknìte klávesu
“-” na tlaèítku šíøky stehu. Zmenšete šíøku stehu
na “5.0”. Stisknìte klávesu MEM.

3) Pro volbu písmene “V” napište 32 a stisknìte
klávesu MEM.

4) Pro volbu písmene “E” napište 15 a stisknìte
klávesu MEM.

5) Stroj ušije zvolenou kombinaci stehù.

Velikost znaku “♥" bude asi o 2/3 menší než je
jeho normální velikost.
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Procházení dlouhého textu
LCD displej dokáže zobrazit najednou pouze 3 znaky. 
Pokud nevidíte celý text, můžete ho posouvat pomocí 
šipek.

1) Stisknutím levé šipky posouváte kurzor a s ním i
text doleva.

2) Stisknutím pravé šipky posouváte kurzor a s ním i
text doprava.

3) Vyberte písmeno "O", steh 25.

4) Stiskněte klávesu MEM. Písmeno "O" se vložilo
mezi písmena "L" a "V".
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Poznámka:
Malé šipky (1) (2) na okrajích textu naznačují, že text 
pokračuje ve směru šipky.

Odstranění a vložení písmena do vzoru
Příklad: Odstranění "♥" ze slova "L♥VE" a vložení "O" 
místo "♥".
1) Stiskněte šipku a najeďte kurzorem pod znak "♥".

2) Stiskněte klávesu CLR.



Kopírování písma (stehu)
Pøíklad: Zkopírování èísla “2” z èísel “123”

1) Pøesuòte kurzor pod èíslo “2”.

2) Stisknìte klávesu MEM, èíslo “2” se zkopíruje.
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Nastavení naprogramovaných stehù
Délku a šíøku stehu lze mìnit jednotnì nebo 
individuálnì.

Pøíklad: jednotné upravení šíøky stehu.
1) Vstupte do módu 3.
2) Vyberte steh 73. Stisknìte klávesu MEM.

3) Vyberte steh 73.

4) Stisknìte klávesu zrcadlení. Stisknìte klávesu
MEM.

5) Pøesuòte kurzor vpravo od posledního
naprogramovaného stehu. 
Stisknìte klávesu šíøky stehu pro zmìnu šíøky na 
5.0.

6) Stroj bude šít vybranou kombinaci stehù o stejné
šíøce.

Jednotná pozice jehly
Pozice dopadu jehly se mìní podle kombinace 
stehù:

1) Zarovnáno vlevo pøi kombinaci stehù s pozicí jehly
vlevo (73) a uprostøed (67).

2) Zarovnáno vpravo pøi kombinaci stehù s pozicí
jehly vpravo (73) a uprostøed (67).

3) Zarovnáno doprostøed pøi kombinaci stehù s
pozicí jehly vlevo (73) a vpravo (zrcadlený 73).

4) Zarovnáno doprostøed pøi kombinaci stehù s
pozicí jehly vlevo (73), vpravo (zrcadlený 73) a 
uprostøed (67).
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Pøíklad: Individuální zmìna šíøky stehu

1) Vstupte do módu 3.
2) Vyberte vzor 61. Stisknìte dvakrát tlaèítko MEM.

3) Pøesuòte kurzor pod druhý steh 61.

4) Stisknìte klávesu šíøky stehu pro zmìnu šíøky
stehu na 3.5.

5) Stroj ušije kombinaci stehù.
Naprogramovaná šíøka stehù bude 7 mm
 a 3.5 mm.
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Oprava zdeformovaných stehù
Výsledky šití se liší podle podmínek šití, napøíklad 
šicí rychlost, typ látky, poèet vrstev apod.
Vždy si nastavení otestujte na kousku látky, který 
chcete použít.
Pokud jsou stehy zdeformované, opravte je pomocí 
vyrovnávacího koleèka.
1) Vyrovnávací koleèko

Stretchový vzor (Pøíklad: vzor stehu 20)
Pokud je vzor stlaèený, otoète vyrovnávacím 
koleèkem ve smìru “+”.
Pokud je vzor roztažený, otoète vyrovnávacím 
koleèkem ve smìru “-”.

Vyvážení stehù knoflíkové dírky 26
Pokud je pravý sloupec hustší, otoète vyrovnávacím 
koleèkem ve smìru “+”.
Pokud je levý sloupec hustší, otoète vyrovnávacím 
koleèkem ve smìru “-”.

Rovnováha závorek
Pokud se steh nedostane k poèáteèní pozici, otoète 
vyrovnávacím koleèkem ve smìru “+”.
Pokud se steh nedostane k pozici obratu, otoète 
vyrovnávacím koleèkem ve smìru “-”.
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Sekce 6. údržba stroje
Èištìní dráhy chapaèe a podavaèe

    !    Varování:
Pøed èištìním vypnìte stroj a odpojte ho ze zdroje 
napìtí.
Nerozebírejte stroj jiným zpùsobem než je popsán 
v tomto návodu.

    !   Nebezpeèí:
Neskladujte stroj ve vlhkém prostøedí, blízko 
zdroje tepla nebo na pøímém slunci.

Poznámka:
Vnìjší povrch stroje èistìte jemnou látkou a 
neutrálním mýdlem.
Po vyèištìní stroje se ujistìte, že jehla i patka jsou 
na svém místì.

Pro zvednutí jehly stisknìte klávesu 
zdvihu/snížení jehly, poté odpojte stroj ze zásuvky.
Odpojte jehlu a pøítlaènou patku.
1) Odstraòte šroubovákem (1) šrouby (2) na levé

stranì stehovací desky (3). Vyjmìte stehovou
desku.

2) Vyjmìte cívku. Zvednìte držák cívky (6) a
vyjmìte ho.

3) Vyèistìte držák cívky (6) štìteèkem (4).
4) Vyèistìte štìteèkem podavaè (7), mechanismus

odøezu nití (5) a dráhu chapaèe (8).
5) Suchou látkou vyèistìte støed dráhy chapaèe.
1) Šroubovák
2) Šrouby
3) Stehová deska
4) Štìteèek
5) Mechanismus odøezu nití
6) Držák cívky
7) Podavaè
8) Dráha chapaèe

* Mùžete také použít vysavaè.

Vložení držáku cívky
1) Vložte držák cívky (1) tak, aby se zub (3) opøel

o zarážku (2) v dráze chapaèe.
2) Vložte cívku.
3) Pøipevnìte stehovou desku šrouby (5). Ujistìte

se že jehla a pøítlaèná patka jsou na svém
místì.

1) Držák cívky
2) Zarážka
3) Zub
4) Šroubovák
5) Šrouby
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Stroj nešije, protože patka je zvednutá.

Stroj nešije, protože je zvednutá páèka 
pro vedení patky.

Navíjeè cívky je posunutý vpravo.

Stroj byl restartován pøíliš brzo poté, co 
se zastavil kvùli pøetížení.

Chyba automatického odøezu nití kvùli 
problému v elektronice nebo záseku v 
oblasti chapaèe.

Vyzkoušejte

Odpojte pedál a zapnìte 
stroj.

Spus�te patku dolù a 
restartujte stroj.

Spus�te páèku dolù a 
restartujte stroj.

Pøesuòte navíjeè cívky 
vlevo.

Poèkejte alespoò 15 
vteøin pøed restartem. 
Pokud se nitì 
zasekávají, odstraòte je.

Odstraòte zaseklé nitì v 
oblasti chapaèe.
Pokud se chyba zobrazí 
po vyèištìní chapaèe 
znovu, kontaktujte 
servis nebo obchod, ze 
kterého byl stroj 
zakoupen.

Varování

 Zvukový signál

Pip

Pip-pip-pip 

Pip-pip-peep 

Peep

Oznaèuje:

Bìžná operace

Neplatná operace

Dokonèeno šití knoflíkové dírky

Chyba
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Stroj nemůže šít pomocí tlačítka 
start/stop, protože je připojen pedál.

Problém

Varovné signály
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Stav
Horní nit se trhá 1. Horní nit není správně navléknuta.

2. Horní nit je příliš napjatá.
3. Jehla je ohlá nebo tupá.
4. Jehla není správně umístěna.
5. Horní a spodní nitě nebyly pod patkou, když stroj začal šít.
6. Nitě nebyly zatáhnuty za stroj před šitím.
7. Nit je pro jehlu příliš tlustá nebo tenká.

Řešní
Strana 15, 16
Strana 20, 21
Strana 11
Strana 11
Strana 17
Strana 22
Strana 11

Problém

Spodní nit se trhá

Jehla se láme

Stroj vynechává stehy

Švy se svrašťují

Látka se nepodává 
rovnoměrně

Stehy vytváří smyčky

Stroj nepracuje

Knoflíková dírka není 
šita správně

Stroj nepracuje hladce a 
je hlučný

1. Nit není správně navléknutá do držáku cívky.
2. Držák cívky je ucpaný.
3. Cívka je poškozená a špatně se otáčí.
4. Nit není na cívce pevně navinuta.

1. Jehla je špatně umístěná.
2. Šroub v držáku jehly není dotažený.
3. Nitě nebyly před šitím zatáhnuty za stroj.
4. Jehla je příliš slabá pro použitou látku.
5. Použitá přítlačná patka není vhodná pro šitý vzor.

1. Jehla není správně umístěna, je tupá nebo ohnutá.
2. Jehla anebo nit nejsou vhodné pro šitý vzor.
3. Při šití pružných, jemných látek nebyla použita modře označená

jehla.
4. Horní nit není správně navléknutá.
5. Používáte neaktivní jehlu.

1. Horní nit je příliš napjatá.
2. Horní nit není správně navléknutá.
3. Jehla je příliš velká na šitou látku.
4. Délka stehu je na šitou látku příliš velká.

1. Podavač je ucpaný.
2. Stehy jsou příliš malé.
3. Podavač je ponořený.

1. Horní nit je málo napjatá.
2. Jehla je příliš velká nebo malá pro použitou nit.

1. Stroj není zapojen do zdroje napětí.
2. Nit se zasekla v dráze chapače.
3. Navíječ cívky nebyl vrácen vlevo.

1. Použitá hustota stehu není vhodná pro šitou látku.
2. Při šití pružných nebo sysntetických látek nebylo použito vhodné

rozhraní.

1. Nit se zasekla v dráze chapače.
2. Dráha chapače nebo držák cívky je ucpaný.

Strana 14
Strana 61
Vyměňte cívku
Strana 13

Strana 11
Strana 11
Strana 22
Strana 11
Vyměňte patku

Strana 11
Strana 11
Strana 11

Strana 15, 16
Vyměňte jehlu

Strana 20, 21
Strana 15, 16
Strana 11
Zkraťte stehy

Strana 61
Prodlužte stehy
Strana 10

Strana 20, 21
Strana 11

Strana 4
Strana 61
Strana 13

Strana 37
Použijte rozhraní

Strana 61
Strana 61

Řešení problémů
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