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Návod k obsluze



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) Neumisuujte 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/ Buete 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 ventil aèními 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/ Buete opa trní zvláštì poblíž šicí jehly/

11) Vždy používejte správnou a nepoškozenou stehovou de sku/ 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/ vypnì te

stroj do pozice “0”/

15) Vždy pøi výmìnì krytù, mazání opravách a seøizování m ìjte 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/



Èásti stroje

Pøední èást

1. Regulátor pøítlaku patky

2. Páèka uvolnìní napìtí

3. Levý regulátor napìtí nitì (žlutý)

4. Pravý regulátor napìtí nitì (modrý)

5. Regulátor napìtí nitì horního chapaèe (èervený)

6. Regulátor napìtí nitì spodního chapaèe (modrý)

7. Kolíky na cívky

8. Držák cívek nití

9. Základna džáku nití

10. Zásuvka na pedál

11. Hlavní spínaè

12. Ruèní kolo

13. Pøední kryt

14. Boèní kryt

15. Okýnko odøezu

16. Regulátor nastavení diferenciálu (DF)

17. Regulátor nastavení délky stehu (SL)

18. Dispay s programy

19. Koleèko pro výbìr programù
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Pøední kryt

Otevøete pøední kryt vysunutím do leva.

1. Odøez nitì

2. Držák jehly

3. Jehly

4. Pøítlaèná patka

5. Stehová deska

6. Stehová deska, páka uvolnìní

7. Nastavení oøezu

8. Uvolnìní horního nože

9. Upínák

Boèní kryt

Otevøete boèní kryt smìrem do prava.

10. Vrchní páka

11. 2 nitný konvertor

12. Vrchní klièkaø

13. Spodní klièkaø

14. Øetízkový klièkaø

15. Horní nùž

16. Spodní nùž

17. Pøepínaè

18. Nastavení stehové desky
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Standartní pøíslušenství

v boxu

1. kryt na cívku

2. èistící kartáèek

3. olejnièka

4. sponka uvolnìní

5. Sponka uvolnìní horní nitì

6. Náhradní horní nùž

7. klíè pro horní nùž

8. Navlékaè nitì

9. Pinzeta

10. Šroubovák 1.5 mm

11. Náhradní jehly EL x 705

Pøíslušenství v pøihrádce

12. Klièkaø horního krytí

13. Vodiè nitì

14. Patka typu „R”

9

10

11

12

13
14

V krabici stroje

1. Kryt proti prachu

2. Držák cívky

3. Pìnovka

4. Šicí stolek

5. Korýtko odpadu

6. Vodiè nití- stojánek

7. Nožní pedál
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Sekce II

Pøíprava stroje

Pøíprava stojánku

1. Pøipevnìte stojánek na nitì dle obrázku a vysuòte jej

Pøíprava pìnovky a držákù nitì

Pìnovky vložte pod držák cívek

Používejte obì èásti

q Pìnovka

w Držák cívky

1. Kony nití

P oužívejte na nitì držáky dle obrázku

Pro dekoraèní šití používejte tyto stojany nití.

w

q
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Zapojení šicího stroje

Pøed zapojením šicího stroje je potøeba zapojit nejdøíve

kabel do šicího stroje a až potom do sítì.

Prosím zkontrolujte napìtí sítì, aby odpovídalo štítkovým

hodnotám.

V pøípadì mechanického poškození kabelu, tento ihned

odpojte a informujte servisní støedisko.

Šicí stroj odpojte od sítì v pøípadì výmìny 
nožù, klièkaøù atd.
Nic neodkládejte na pedál stroje.
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Jak nastavit program na stroji

Display panel

Otáèejte koleèkem programu dokud nenastavíte
požadované èíslo programu.

Pozor:
Stroj by nemìl být navleèen pøed nastavením programu
Odstøihnìte všechny nitì pøed tím.

Rada:
Odstøihnìte vèechny nitì na klièkaøích a vytáhnìte je z jehel

Dùležité:
Nikdy nesešlápnìte pedál pøi výmìnì, odpojte stroj od sítì.

A. Program display
B. Programátor výbìru
C. Èísla programù
D. Pøepínaè diferenciálního podávání
E. Délka stehu v mm
F. Pozice jehly
G. Nastavení oøezu
H. Pozice horního nože
I. 2-nitný konvektor nahoøe/dolù
J. Overlockový a cover stolek
K. Pozice patky
L. Pozice tlaèítka stehové desky
M. Nastavení napìtí horního øetízkového klièkaøe (hnìdá)

A
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A. Typ stehu

|Vyberte si z více než 20 typù stehù

Upozornìní:

Nìkteré èísla programù korespondují s více typy stehù

Napøíklad:

• Program 2 koresponduje s 3 stehy –

5-nitný, 3-nitný široký a Overlock-3.

• Program 10 koresponduje se 7 stehy –

Trojnásobný Cover Hem, Cover Hem široký, Cover Hem

úzký, Øetízkový a 3 horní krytí steh.

B. Výbìr programu

Vyberte si program a podívejte se co a jak nastavit.

Co symboly ukazují

C: èíslo programu

D: diferenciální podávání

E: šíøka stehu

F: pozice jehly

G: šíøka oøezu

H: pozice horního nože
I: 2-nitný konvertor

J: overlockový kryt

K: pøítlaèná patka

L: nastavení stehové desky

M: nastavení øetízkového stehu

Upozornìní:

Musí být nastaveno v horní pozici.

Musí být nastaveno ve spodní pozici.

C D E F G H I J K L M

21 34 5 6 7 8 9 10 10

NO.

R
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C. Èíslo programu

Napìtí nitì bude pøi nastavení automaticky “N”

když vybíráte program.

Po výbìru programu je napìtí automaticky nastaveno

D. Diferenciální podávání (DF)

Otáèejte s DF tak abyste nastavili požadované hodnoty

Diferenciální podávání mùžete nastavit od 0.5 do 2.

E. Šíøka stehu (SL)

Otáèejte koelèkem SL a nastavte šíèku stehu

Šíøka stehu mùže být od 0.5 do 5.

Pøíklad:

• 5-nitný a 3-nitný široký (modøe):

nastavte SL nastavte do 3.

• Overlock 3 (èervený):

nastavte SL do 2.5 (mezi 2 a 3).

DF

SL
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F. Pozice jehly
Zde je možné nastavit 5 pozic jehly pro 20 stehù

Dùležité:
Vypnìte stroj pøed nastavováním jehel

Výmìna jehly:
Použijte šroubovák na výmìnu jehel.
Povolte jehlu a tahem dolù ji vytáhnìte.
Pøi dotahování jehly zpìt prosím dotahujte lehce

G. Šíøka oøezu
Šíøku oøezu nastavujete koleèkem a tato je pro rùzné
stehy jiná.

Pøíklad:
• 5 nitný a 3 nitný široký (modrá):

nastavte oøez na N
• Overlock 3 nitný (èervená):

nastavte oøez na 1.

L0

L1

L2

R2

R1
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H. Horní nùž

K uvolnìní horního nože (dolù)

Otáèejte ruèním kolem do horní polohy jehel

otevøete pøední kryt.

Stisknìte tlaèítko nože doprava a otoète koleèkem

K uvolnìní nože smìrem nahoru

Postupujte podobnì ale toète smìrem opaèným

Pøíklad:

5 nitný, 3 ntný široký a overlock 3:

nastavte horní nùž nahoru.

I. 2-nitný konvertor

zasunout 2-nitný konvertor

Otáèejte ruèním kolem až bude klièkaø v horní poloze

Snižte converter a vložte hák do horního klièkaøe

vysunout 2-nitný konvertor

Otáèejte ruèním kolem dokud nebude klièkaø v horní poloze

Odstraòte hák z klièkaøe a posuòte hák do spodní pozice

Pøíklad:

5-nitný, 3-nitný široký a Overlock 3:

vysuòte 2-nitný konvertor.

10



J. Overlockový kryt, nebo šicí stolek

Pro èísla programù 1-9, vždy pøipevnìte overlockový

kryt.

Overlockový kryt

Tento kryje klièkaø.

Pro program 10, vždy pøipevnìte šicí stolek

q

q

q
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K. Pøítlaèná patka (A nebo B)

Nastavte pozici patky dle instrukcí

Pøíklad:

• žlutá A - 5 nitný: position A

• modrá B - 3 nitný širokýa overlock :3

pozice B.

L. Pøepínání stehové desky

(rolovací steh)

jednoduchým pøepnutím palcem upravíte stehovou desku

pro rolovací stehq

w

B
A
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M. Nastavení napìtí horního krytí (hnìdá)

Nastavení napìtí horního krytí pøi 5 nitném stehu

nebo pøi programu 10.

Pøíklad:

�5-nitný steh (žlutá):

nastavte do pozice N.

�3-nitný široký a Overlock 3 (Blank):

nenavlékejte.

Jehly

Používejte jehly typu Schmetz EL x 705

tyto jehly jsou vysoké kvality jako prùmyslové

jsou dodávány ve dvou velikostech a to 80/12, nebo 90/14.

Pro speciální materiály mùžete používat jehly130/705 H

13



Navlékání

Na poèátku vám doporuèujeme navléknout nitì

rùzných barev. Velmi vám to v poèátku pomùže

rozpoznat, co jednotlivým nastavením získáte

a jaké funkce každé nastavení má.

Navleèení nití vodièe

Postupujte dle obrázku, pamatujte, že pnutí nití závisí

na materiálu nití a na smìsi.

Zvolte nitì radìji kvalitnìjší, které vykazují stálé

vlastnosti.

wq

wq

21 34 5 6 7 8 9 10 10

NO.

R
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Navleète nitì dle obrázku

Pøíslušenství pro dekorativní stehy

Je mnoho možností použití dekorativních stehù

nepoužívejte ale nitì, které se snadno trhají

Dekorativní nitì se mohou snadno zaplést používejte vodiè

dle obrázku

15



Rychlá ukázky navleèení a nastavení

Postupujte vždy podle jednotlivých grafù

Nastavení stroje pro 4 nitný steh

Vyberte 1 a nastavte stroj.

Je to overlockový steh s dvìma jehlami, kdy jeden steh

je pružný a druhý je tzv. zajiš�ovací, ale také pružný

Použití

• Vynikající na šaty z pleteniny.

• Vhodný na tkané šaty.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Žlutá (B2) nit provleète k jehle R1 (strana 63)

4. Modrá (D3)   R2 (strana 65)nit provleète k jehle

16



Streèový steh 4 nitný

Vyberte 1 a nastavte stroj.

Stejná vlastnost jako u 4 nitného stehu.

Tento steh používá ale jiné diferenciální podávání a

délku stehu

Použití

• Pro výstøihy, manžety, opas.ky

• Pletenina, svetry.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Žlutá (B2) nit provleète k jehle R1 (strana 63)

4. Modrá (D3)  n it provleète k jehle R2 (strana 65)

5-nitný steh

Vyber 2 a nastav šicí stroj.

Tento 5 nitný steh se skládá ze dvou stehù øetízkových

a 3 nitného overlockového stehu. Používá se na velmi

tìžké materiály, nebo kde je potøeba vysoká pevnost

napøíklad sešití montérek.

Použití

• Perfektní pro pracovní obleèení.

• pro záclony

Thread in the following sequence:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Hnìdá (H) nit provleète na øetízkový klièkaø (strana 70)

4 Žlutá (A) nit provleète k jehle L2 (strana 62)

5 Modrá (D2) nit provleète k jehle R1 (strana 65)
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3-nitný široký steh

Vyber 2 a nastav šicí stroj.

Tento 3 nitný steh je vhodný na støednì tìžké tkaniny

a je perfektnì rozložený.

Použití

• Pro pleteniny.

• Ukonèení okrajù jednotlivých vrstev materiálu.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Modrá (D2) nit provleète k jehle R1 (strana 65)

OVERLOCK 3nitný

Vyber 2 a nastav šicí stroj.

Stejná charakteristika jako steh 3 nitný široký, ale

užší verze je vhodná na lehké a støední materiály.

Použití

• Tvorba spodního prádla.

• Ukonèení okrajù jednotlivých vrstev materiálu.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Modrá (D2) nit provleète k jehle R1 (strana 65)
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FLATLOCK 3 nitný

Vyber 3 a nastav šicí stroj.

Tento 3 nitný coverlockový steh, tzv. pružný steh

je špièkový steh, který mùžete vidìt na kvalitním

sportovním obleèení, teplácích aj.

Použití

• Tvorba obleèení ze silné pletenin. y

• Dekorativní šití

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Žlutá (  B2) nit provleèete k jehle R1 (strana 63)

Dekový steh

Vyberte 4 a nastavte šicí stroj.

Ukonèovací steh pro dekoraci materiálu.

Horní a spodní nit je zøetelnì viditelná na materiálu.

Použití

• Ukonèení okraje pøikrývek a dek z filcového materiálu

• Dekoraèní šití.

Dùležité:

používejte støednì tìžké dekorativní nitì pro jehly

a hrubší nylonové nitì do klièkaøù.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Žlutá (C) provleète nit k jehle R1 (strana 64)

Poznámka:

Vyhnìte se žluté èásti pøedepínaèe nitì

nit musí jít pøímo mimo napínací disk.

19



FLATLOCK 2

Vyberte 5 a nastavte šicí stroj.

Jehla s podní klièkaø tvoøí plochý pružný steh

Použití

• Spodní prádlo.

• Obrubovací technika.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Žlutá (  B2) nit provleèete k jehle R1 (strana 63)

Obnitkovací steh 2 nitný

Vyberte 5 a nastavte šicí stroj.

tento steh ukonèuje a formuje okraj materiálu

Použití

• Ukonèení otevøeného švu na lehkých tkaninách.

Thread in the following sequence:

1 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Žlutá (  B2) nit provleèete k jehle R1 (strana 63)
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Úzký lem 3 nitný

Vyberte 6 a nastavte šicí stroj.

3 nitný formovací vyvážený steh, který je bájeèn? pro

úzké zakonèení materiálu.

Použití

• Obrubování na šátcích,ubrouscích a límcíc.h

• Tvorba materiálù spodního prádla z lehkých materiálù

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Žlutá (  B2) nit provleèete k jehle R1 (strana 63)

Rolovací obrubovací 3nitný

Vyberte 7 a nastavte šicí stroj.

3 nitný steh vytváøí- roluje materiál uvnitø .

Použití

• Rolování lehkých, nebo tìžkých materiálù

• Dekoraèní steh.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Èervená (F) nit provleète k hornímu klièkaøi (strana 67)

2 Zelená ( G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

3 Žlutá (  B2) nit provleèete k jehle R1 (strana 63)
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Dvounitný overlockový steh

Vyberte 8 a nastavte šicí stroj.

Používá se pro ukonèení materiálu

Použití

• Protože jsou zde použity pouze 2 jehly, je tento

steh ve výsledku jemnìjší než 3 nitný a mùžete jej

používat na materiál jako je šifon, svatební šaty aj.

k jejich ukonèení.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Zelená (G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

2 Žlutá (B2) nit provleèete k jehle R1 (strana 63)

Streèový 3 nitný steh

Vyberte 9 a nastavte šicí stroj.

Streèový steh, který používá 2 jehly a spodní klièkaø.

Tento steh poskytuje maximální pružnost;

za druhé nit v jehle poskytuje zvýšenou pevnost.

Použití

• pro šití sportovního obleèení a plavek

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Zelená (G) nit provleète k spodnímu klièkaøi (strana 68)

2 Žlutá (B2) nit provleèete k jehle R1 (strana 63)

3 Modrá (D3 )   R2 (strana 65)nit provleèete k jehle
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Tøíjehlový spodem krycí steh

Vyberte 10 a nastavte šicí stroj.

Tento trojitý krycí steh má šíøi 5.0 mm.

používá tøi jehly a horní krycí klièkaø k vytváøení 3

které vypadají jako paralelní rovné stehy.

Použití

• Zakonèení.

• Optické zakonèení.

• Smyèkování pásu

Navléknìte v následujícím poøadí:
1 Hnìdá (I) nit provleète k øetízkovému klièkaøi (strana 72)

2 Žlutá (B1)nit provleète k jehle L0 (strana 63)

3 Blue (D1) nit provleète k jehle L1 (strana 65)

4 Èervená (E) nit provleète k jehle L2 (strana 66)

Poznámka:

Nitì , které jdou k jehlám musí být navleèeny mimo

vodièe jak žlutý, modrý tak èervený.

Ujistìte se, že horní klièkaø je uzamèený v dolní poloze

otoèením ruèního kola smìrem k vám.

Dvojjehlový steh spodem krycí

Vyberte 10 a nastavte šicí stroj.

Tato verze stehu krycího má šíøi 5.0 mm

Toto je nejpoužívanìjší steh, který se aplikován

i v prùmyslu na pleteninách.

Použití

• Ukonèení materiálu, zahnutí.

• Horní steh okrasný

• Límeèky

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Hnìdá (I) nit provleète k øetízkovému klièkaøi (strana 72)

2 Žlutá (B1)nit provleète k jehle L0 (strana 63)

4 Èervená (E) nit provleète k jehle L2 (strana 66)

Poznámka:

Nitì , které jdou k jehlám musí být navleèeny mimo

vodièe jak žlutý, tak èervený.

Ujistìte se, že horní klièkaø je uzamèený v dolní poloze

otoèením ruèního kola smìrem k vám.
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Dvoujehlový spodem krycí úzký

Vyberte 10 a nastavte šicí stroj.

Tento úzký steh má šíøi jen 2.5 mm . Používá se

s dvìma jehlami a horním krytím jako paralelní rovný

steh.

Použití

• Zakonèovací steh krycí.

• Vrchní krycí steh.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Hnìdá (I) nit provleète k øetízkovému klièkaøi (strana 72)

3 Blue (D1) nit provleète k jehle L1 (strana 65)

4 Èervená (E) nit provleète k jehle L2 (strana 66)

Poznámka:

Nitì , které jdou k jehlám musí být navleèeny mimo

vodièe modrý .

Ujistìte se, že horní klièkaø je uzamèený v dolní poloze

otoèením ruèního kola smìrem k vám.

Jednojehlový dvounitný øetízkový steh

Vyberte 10 a nastavte šicí stroj.

Dùležité:

nastavte jehelní napìtí nitì (žlutá) na “1”.

Tento øetízkový dvounitný jednojehlový steh se používá

na streèové materiály.

Použití

• Na pružných materiálech, tak aby lem byl pružný

a volný.

• Šití šikmého proužku.

Navléknìte v následujícím poøadí:

1 Hnìdá (H) nit provleète ke klièkaøi (strana 70)

2 Žlutá (A) nit provleète k jehle L2 (strana 62)

NOTE:

Ujistìte se, že horní klièkaø je uzamèený v dolní poloze

otoèením ruèního kola smìrem k vám.
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Spodem vrchem krycí steh

(tøíjehlový, dvoujehlový a dvoujehlový úzký)

Toto je prùmyslový steh, vrchní dekorativní, pružný

s šíøí 5.0 mm nebo 2.5 mm Používá se s dvìmi, nebo

tøemi jehlami, s vrchním a spodním krytím klièkaøem

Použití

• Ukonèovací steh na pleteninách a látkách

• Horní krycí steh na pleteninách a látkách

Pøíprava stroje na horní

1. Vyberte 10.

2. Vypnìte stroj

3. Otoète rukou ruèním kolem tak, aby horní klièkaø

byl zablokován v dolní poloze.

4. Nastavte stroj podle displeje, zvednìte patku

Poznámka:

Nenastavte SL èíselník pod 2.5. Tìžké tkaniny budou

potøebovat delší steh.

5. V závislosti na typu krytí navleète jehl.y

q tøíjehlový

w široký

e úzký

6. Stisknìte páèku patky, zvednìte ji a sundejte.

Nasaïte patku na krytí “R” (4)

7. Vložte rozpìru (1) do držáku (A) a dotáhnìte

šroubek (B) šroubováèkem.

8. Mírnì uvolnìte jehly R1 a R2 šroubky. Vložte

kulatý držák (2) do otevøených dìr R1 a R2

Pevnì utáhnìte jen jehlu R2

9. Otevøete pøední kryt. otoøte smìrem dolù

páèku (C) trojùhelníkovým vodièem (3) a dotáhnìte.

Poznámka:

Neotáèejt dolù klièkaø A/B ani jej jinak nenatáèejte

K patce “R” jinak bude docházet k poškrabání a

tøení.

q w e

(1) (2)
(4)

?

(B)

(A)

(C)

(3)

(4)

(2)

10

R
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10. Otoète ruèním kolem rukou a zkotrolujte
pohyb horního klièkaøe aby o nìco nezavadil.

Navléknìte v následujícím poøadí::
1. Hnìdá (I) nit do øetízkového klièkaøe (strana 72)
2. Žlutá (B1) nit pro jehlu L0 (strana 63)
3. Modrá (D1) nit pro jehlu L1 (strana 65)
4. Èervená (E) nit pro jehlu L2 (strana 66)
5. Zelená nit pro horní klièkaø (vidíte níže)

Poznámka:
Nitì pro jehly musí být mimo vodièe žlutá, modrá
a èervená

Navlékání horního klièkaøe

Použijte zelený napínaè a všech pìt vodièù
q – t jak ukazuje obrázek.

Na vodièi q jsou tøi dírky, které navlékáte podle
toho jakou nití budete šít, což je dùležité

- Horní dírka: Streèová nit ( Wolly  N  ylon®)
- Støední dírka: Standard overlocková nit.
- Spodní dírka: Decoraèní ne-pružná nit

11. Uzavøete pøední kryt a otoète ruèním kolem
a zkontrolujte pohyb horního klièkaøe aby nìco
nezavazelo jeho pohybu, nebo nenarážel.

12. Zvednìte patku. Vložte materiál pod patku
a jehly a spus�te patku dolù.

13. Zatáhnìte zelenou nit do horního klièkaøe a pro
prvních pár stehù ji pøidržte a otáèejte ruèním
kolem

14. Pomalu zaènìte šít za pomocí pedálu.
Šijte z poèátku pomalu.

15. Úprava:
• Otáèejte pomocí zeleného napínaèe nitì a srovnejte

si pomocí nìj kvalitu stehu u horního krytí.

t
r

e

w

q
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Páèka napìtí nitì

pokud máte navleèeno do napínaèù nitì, zatlaète

na páèku k uvolnìní napìtí a zatáhnìte za nitì

a vytáhnìte je asi o 10 cm.

Navleèení nitì pomocí navlíkaèe

Natoète navlíkaè znaèkou trojùhelníku nahoru

a nit vložte do navlíkaèe z prava do leva dle obrázku

q znaèka trojùhelníku

w Y-záøez

Navlíkaè pøitisknìte na jehlu a táhnìte smìrem dolù

k oèku jehly.

Po dosažení oèka jehly zatlaète na navlíkaè

tak aby nit prošla skrz oèko jehly..

r zatlaèení a prùchod oèkem

Za pomocí pinzety vytáhnìte prostrèenou nit na

druhou stranu jehly.

t pinzeta

q

w

e

r

t
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DETAILED THREAD ROUTE CHARTS

THREAD ROUTE

YELLOW (A)

TABLEAUX D’ENFILAGE DÉTAILLÉS

TRAJET DU FIL

JAUNE (A)

1

2

0
1

2

R

L

TABLAS DETALLADAS DE TRAYECTO DE

ENHEBRADO

TRAYECTO DE ENHEBRADO
AMARILLO (A)

(a)

Important:

Make sure to pass the thread into the opening (a)

of the thread take-up lever.

Importante:

Asegúrese de pasar el hilo en la abertura (a) de

la palanca tilahilos.

Important:

Veiller à passer le fil à ouverture (a) du levier

releveur.
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Detail navleèení nití

Cesta nitì

Žlutá (B1), (B2)

(B1) (B2)

1

2

0
1

2

R

L

1

2

0
1

2

R

L
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Detail navleèení nitì

Cesta nitì

Žlutá (C)

1

2

0
1

2

R

L
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Detail navleèení nitì

Cesta nitì

Modrá (D1), (D2), (D3)

D1 D2 D3

1

2

0
1

2

R

L

1

2

0
1

2

R

L

1

2

0
1

2

R

L
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Detail navleèení nitì

Cesta nitì

Èervená (E)

1

2

0
1

2

R

L
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Detail navleèení nitì

Cesta nitì

Èervená (F)
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Detail navleèení nitì

Cesta nitì

Zelená (G)

(a)

(b) (c)

Spodní klièkaø a vodiè

Zatlaè páèku (a) dolù a nit klièkaøe na vodiè

(b). protáhni nit pøední stranou skrz díru (C)

a nit povytáhni o cca 10 cm ven
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Detail navleèení nitì

Hnìdá (H) (pro 5- nitný a øetízkový steh)

d

(a)

(b)
(c)

Jak navléci klièkaø

Otoèením ruèního kola posuò klièkaø do nejnižší polohy.

zvedni páèku (a) a uvolni klièkaø

Nit protáhni dle obrázku z bodu (b) do bodu (c)

Nit potáhni o cca 5 cm smìrem ven.

Potom ruèním kolem potoè klièkaø do horní polohy.

Tam klièkaø automaticky zaskoèí

Dùležité:

Zkontroluj peèlivì dobré protažení bodem (d)

zespodu.
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Cesta nitì

Hnìdá (I) (pro pokrývací steh a horní krytí)

d

Jak navléci klièkaø

Stejné jako pøedcházející navleèení, ale pozor

nenavlékat bodem (d), nechat volné
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Test šití

Nastavení pøítlaku patky

Standardní pozice je èíslo 5. V závslosti na materiálu

mùžete pøítlak zvyšovat, nebo snižovat.

K dispozici je až 6 pozic.

Rychlost šití

Rychlost šití regulujete pomocí nožního pedálu.

Èím silnìji stisknete pedál, tím rychleji bude stroj šít

Odpadní korýtko

Korýtko je na pøední stranì a slouží k odøezkùm

z šitého materiálu
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Zaèítek šití

Vyzkoušejte si šití bokem na materiálu, který budete

používat.

Nejlepší výsledky docílíte na lehkých a støedních

materiálech.

Poznámka:

Stroj nepracuje pokud je patka zdvihnutá.

Pro první stehy vždy otoète pár stehù ruèním kolem..

Zpoèátku šijte pomalu a pozdìji pøidávejte rychlost.

Pomalu rukou ve´dte materiál, netahejte za nìj,

Pokud není steh rovnomìrný, zkontrolujte navleèení

Po skonèení šití pokraèujte ještì s šitím dále a

nit povytáhnìte asi o 10 cm, to vám umožní oøez

nitì na oøezovém noži.

q Oøezový nùž

Pøi prvním vložení látka pod patku si tuto mírnì

pøizvednìte palcem, aby se materiál dostal k podavaèi.

q
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Zapošití

Toto se používá jako zabezpeèení stehu proti párání

Nit si protáhnìte dle obrázku

q Zapošití

Pro jistotu si materiál mùžete nastøihnout asi 3cm.

q
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Nastavení

Napìtí nitì

napìtí nitì musíte nastavit v závislosti na kvalitì

a typu materiálu, který používáte.

Pøed nastavováním napìtí nitì se ujistìte, že je nit

vložena mezi napì�ové disky.

Øetízkový steh

Nastavení napìtí

Optimálnì nastavení napìtí nitì.

Nit je pøíliš uvolnìná

Pøitáhnìte žluté napìtí nitì.

Nit je pøíliš tìsná

Uvolnìte žluté napìtí nitì.

Lehké tkaniny potøebují kratší oèka, nenastavujte

délku stehu ménì než 2.5
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3-nitný overlock

Nastavení napìtí

Optimální nastavení napìtí nitì

Nit je pøíliš uvolnìná.

Když je nit horního klièkaøe (b) uvolnìná, pøitáhnìte

napìtí horního klièkaøe (èervená) a nebo uvolnìte

napìtí spodního klièkaøe (zelená).

Jehelní nit je pøíliš uvolnìná

Když je nit jehly (a) uvolnìná na vnitøní stranì tkaniny

pøitáhnìte napìtí nitì (modrá) a nebo uvolni jeden, nebo

obì napìtí nitì klièkaøù.

Nit spodního klièkaøe je uvolnìná

jestliže je uvolnìná nit spodního klièkaøe (c)

na spodní stranì materiálu dotáhnìte napìtí (zelené)

nebo povolte napìtí horního klièkaøe (èervená)
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2-nitný overlock

Nastavení napìtí

Optimální nastavení napìtí nitì

Nit je pøíliš uvolnìná

Když je uvolnìná nit (a) dotáhnìte napìtí nitì na jehlách

nebo povolte napìtí nitì na klièkaøích.

Zakonèovací lem

Napìtí nití

Optimální nastavení napìtí nití. nenastavujte délku stehu

pod 2.5

Nit je pøíliš uvolnìná

Když je nit (a) uvolnìná na venkovní stranì materiálu

pøitáhnìte napìtí jehel (èervená)

Nit je pøíliš tìsná

Když se steh pøíliš stahuje , uvolnìnte napìtí nitì na jehlách.
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Diferenciální podávání

Diferenciální podávání slouží k nastavení podávání

materiálu a ke kompenzaci problémù s øasením.

Nebo jej mùžete využívat, pokud potøebujete materiál

øasit.

Standardní podávání

Pøední a zadní podavaè podávají rovnomìrnì

materiál je pìknì rovný.

Pozitivní podávání

Materiál je roztažený, nastavte diferenciál na vyšší hodnotu.

Negativní podávání

Materiál se stahuje, nastavte podávání na nižší hodnoty.
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Délka stehu

Tato se nastavuje v závislosti na materiálu, nebo požadavku

který máte. Mùžete jej nastavit od 0,5 do 5. Krátké stehy

se používají na lehèí materiály a delší na tìžké, nebo silné.

Poznámka:

Nastavte SL na 2.5 nebo vyšší, když šijete øetízkovým

nebo obrubovacím stehem.

Šíøka oøezu

Oøez se nastavuje v závislosti na materiálu a v závislosti

na tom jak je stroj nastaven

Úzký oøez

Oøez je užší.

Mùžete posunout oøezový nùž smìrem do prava otoèením

koleèka oøezu.

Široký oøez

Oøez je širší než steh.

Mùžete posunout oøezový nùž smìrem do leva otoèením

koleèka oøezu.

SL
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Šití overlockovým stehem extra

tìžké materiály

Uzamèete horní nùž na maximální kapacitu.

1. Otoète ruèním kolem a nastavte jehelní tyè do nejnišší

pozice.

2. Otevøete pøední kryt

3. Použijte šroubovák a utáhnìte na obrázku šroub

horního nože.

4. Tímto dotažením docílíte zablokování horního nože.

45



Puntada de sobrehilado en tejidos extra

gruesos

Fije la cuchilla inferior para obtener la máxima

capacidad de corte.

1. Gire el volante con la mano para bajar la barra de la

aguja hasta su posición inferior.

2. Abra la cubierta lateral.

3. Utilice el destornilladoAr llen para girar el tornillo en

el sentido de las agujas del reloj hasta que la

cuchilla superior no pueda desengancharse.

4. Cierre la cubierta lateral y siga cosiendo.

NOTA:

Después de coser tejidos extra gruesos, gire siempre

el tornillo en dirección contraria a la de las agujas del

reloj para desbloquear la cuchilla superior para que

funcione con normalidad.

NOTA:

No es posible ajustar la anchura de corte con la

cuchilla superior bloqueada.

Couture de points de surjet sur les tissus très

épais

Bloquer le couteau supérieur de façon à disposer de la

capacité de coupe maximale.

1. oTurner le volant à la main de façon à abaisser la

barre à aiguille dans sa position la plus basse.

2. Ouvrir le couvercle latéral.

3. Utiliser le tournevisA llen pour tourner la vis dans le

sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il ne

soit plus possible de désengager le couteau

supérieur.

4. Fermer le couvercle latéral. Coudre.

REMARQUE :

Après avoir cousu un tissu très épais, toujours tourner

la vis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre

pour débloquer le couteau supérieur et le remettre en

position normale d’utilisation.

REMARQUE :

Il n’est pas possible d’ajuster la largeur de coupe

lorsque le couteau supérieur est bloqué.

46



SECCIÓN VI

Técnicas de Costura

Sobrehilado en el Exterior de las Esquinas

Deje de coser al llegar al final de la tela y levante la

aguja hasta la posición superior. Eleve el prensatelas.

Empuje la palanca de liberación de tensión mientras

retira suavemente la cadeneta del dedo de cadeneta.

Gire la tela. Haga coincidir las puntadas cosidas con la

aguja. Baje el prensatelas y tire del hilo de la aguja

para eliminar cualquier holgura y siga cosiendo.

Si está sobrehilando y recortando al mismo tiempo,

debe cortar la tela a mano en cada esquina a lo largo

de la línea de puntadas alrededor de 3 cm antes de

girar la tela. Corte cada esquina antes de que

comience la costura.

Sobrehilado en el Interior de las Esquinas

1. Recorte el interior de la esquina alrededor de 4 mm.

2. Tire de la tela para que la línea de corte esté recta.

La cuchilla superior debería estar apenas a lo largo

del borde de la tela.

3. Suelte el tejido y recupere la forma original.

Costura de Bordes Curvos

Para las curvas hacia dentro, guíe suavemente el

tejido aplicando presión con la mano izquierda en el

punto (A) en la dirección de la flecha mientras aplica

simultáneamente una ligera presión en la dirección

opuesta con la mano derecha en el punto (B).

Para las curvas hacia fuera, actúe de igual modo pero

aplique las presiones en direcciones opuestas.

SECTION VI

Techniques de couture

Surjetage des Angles Extérieurs

Arrêter de coudre en arrivant à la fin du tissu, puis

relever l’aiguille dans sa position la plus haute. Relever

le pied presseur. Pousser le levier de débrayage de

tension tout en retirant la chaîne de fils en douceur du

doigt mailleur. Tourner le tissu. Aligner les points

cousus sur l’aiguille. Abaisser le pied presseur et tirer

sur le fil d’aiguille pour le retendre. Coudre.

Si vous surjetez et recoupez en même temps, vous

devrez couper le tissu à la main dans chaque angle le

long de la ligne de couture sur environ 3cm avant de

le tourner. Effectuer la découpe sur chaque angle

avant de commencer à coudre.

Surjetage des Angles Intérieurs

1. Entailler l’angle intérieur d’environ 4mm.

2. Tirer le tissu de façon à ce que le trait de coupe soit

bien droit. Le couteau supérieur doit à peine

recouper le long du bord du tissu.

3. Relâcher le tissu et le remettre dans sa forme

d’origine.

Couture des Bords Incurvés

Pour les courbes intérieures, guider le tissu en

douceur, en exerçant une pression avec la main

gauche au point (A) dans la direction de la flèche, tout

en exerçant simultanément une légère pression dans

le sens opposé avec la main droite au point (B).

Pour les courbes extérieures, coudre de la même

manière mais en exerçant ces pressions dans l’autre

sens.
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Odstranìní stehù z látky

Nastøihnìte stehy vrchní nitì.Jemnì vytáhnìte spodní

nit a stehy vypárejte.

Øetízkový steh - otoèené rohy
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Ukonèování délky rukávu

49



Šití rohù
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Tøíjehlový spodem krycí steh pøišití nápletu
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Údržba

Proper machine cleaning and oiling are essential to

ensure maximum machine performance.

Èištìní a mazání stroje

Odpojte stroj od pøívodu el. energie a otevøete pøední

a boèní kryt.

Zvednìte patku nahoru a stiskem bodu (a) odstraòte

stehovou desku

Uvolnìte horní nùž..

Štìteèkem vyèistìte všechny dostupná místa.

Aplikujte olej na pohyblivé èásti stroje (kapat malé množství).

Pokud pracujete se strojem déle než 8 hodin , je nutné

mazání opakovat.

Po vyèištìní a namazání stroje nasaïte zpìt stehovou

destièku aby zapadla do bodu (b).

Otoète ruèním kolem a zkontrolujte pohyb všech èástí

zda jde stroj lehce.

(a)

(b)
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Výmìna horního nože

Vypnìte stroj od el. sítì, vezmìte klíè © a povolte

šroub (b). Potom vyjmìte nùž za nový.

Nasaïte zpìt nùž (b) a nùž zlehka dotáhnìte. Otoète

ruèním kolem aby nùž sjel do nejnižší polohy a dotáhnìte

tak aby okraj øezné plochy byl pøekrýval se spodním

protinožem (viz obr. )

Výmìna žárovky

Na šicím stroji je LED osvětlení, které má několikanásobnou 
životnost než žárovka. V případě poruchy kontaktujte servisní 
středisko.

(a)

(b)

(c)
0.5-1.0 mm
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