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Instrukcja obs³ugi

Wskazówki bezpieczeñstwa

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
Korzystaj¹c ze sprzêtu elektronicznego nale¿y przestrzegaæ podstawowych zasad
bezpieczeñstwa.
Przed rozpoczêciem jakiejkolwiek pracy na tej maszynie do szycia, prosimy zapoznaæ siê z
ni¿ej wymienionymi zasadami.

UWAGA NIEBEZPIECZEÑSTWO
Aby zmniejszyæ ryzyko pora¿enia pr¹dem:
1. Urz¹dzenie nigdy nie powinno pozostawaæ bez nadzoru w³¹czone do pr¹du.
2. Maszynê nale¿y natychmiast od³¹czyæ od gniazdka elektrycznego po zakoñczeniu szycia I
przed czyszczeniem.

OSTRZE¯ENIE
aby zmniejszyæ ryzyko po¿aru, pora¿enia pr¹dem albo zranienia osób nale¿y:
1. Nie traktowaæ tej maszyny jako zabawki. Szczególnie kiedy maszyna jest u¿ytkowana w
pobli¿u dzieci.
2. U¿ytkowaæ tê maszynê zgodnie z przeznaczeniem, wed³ug wskazówek zamieszczonych w
instrukcji, u¿ywaæ tylko akcesoriów dostarczonych razem z maszyn¹ lub polecanych przez
producenta.
3. Nigdy nie obs³ugiwaæ tej maszyny, jeœli ma uszkodzony kabel zasilaj¹cy albo wtyczkê, jeœli
pracuje niew³aœciwie, zosta³a uszkodzona, albo wpad³a do wody. Maszynê nale¿y
dostarczyæ w takim przypadku do najbli¿szego autoryzowanego dealera albo punktu
serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy, regulacji elektrycznej lub mechanicznej.
4. Nigdy nie u¿ywaæ maszyny z zakrytymi otworami wentylacyjnymi. Otwory wentylacyjne i
rozrusznik no¿ny nale¿y utrzymywaæ w czystoœci, wolne od kurzu i œcinków.
5. Nigdy nie wk³adaæ ¿adnych zbêdnych przedmiotów do wnêtrza maszyny.
6. Nie u¿ywaæ maszyny poza pomieszczeniami zamkniêtymi.
7. Nie u¿ywaæ maszyny, gdy w pobli¿u s¹ stosowane produkty (aerozole) zawieraj¹ce w
sk³adzie tlen.
8. Aby od³¹czyæ maszynê od Ÿród³a zasilania najpierw nale¿y wy³¹czyæ wy³¹cznik g³ówny, a
nastêpnie wyj¹c wtyczkê.
9. Nie wy³¹czaæ z sieci przez ci¹gniêcie za sznur. Aby wy³¹czyæ z sieci, nale¿y chwyciæ
wtyczkê, nie sznur.
10. Trzymaæ rêce z dala od ruchomych czêœci maszyny, zw³aszcza ig³y.
11. Zawsze u¿ywaæ w³aœciwej p³ytki œciegowej. Niew³aœciwa p³ytka mo¿e spowodowaæ
skrzywienie lub z³amanie ig³y.
12. Nie u¿ywaæ zgiêtych igie³.
13. Nie poci¹gaæ ani nie pchaæ tkaniny podczas szycia. Mo¿e to doprowadziæ do skrzywienia
lub z³amania ig³y.
14. Wy³¹czyæ maszynê podczas dokonywania regulacji wokó³ ig³y, takich jak: nawlekanie ig³y,
wymiana ig³y, nawlekanie szpulki lub wymiana stopki.
15. Zawsze wy³¹czaæ maszynê z sieci przed zdjêciem obudowy, oliwieniem lub podczas
wszelkich regulacji wspomnianych wy¿ej.
16. Maszyny do szycia nie mog¹ u¿ytkowaæ dzieci oraz osoby niekompetentne.
17. Maszyna nie mo¿e s³u¿yæ jako zabawka.
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PROSZÊ PRZECZYTAÆ PRZED ROZPOCZÊCIEM U¯YWANIA MASZYNY.

SERWISOWANIE URZ¥DZEÑ PODWÓJNIE
IZOLOWANYCH PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI
ZAWARTYCH W TEJ KSI¥¯CE.
W produktach podwójnie izolowanych, system dwóch niezale¿nych izolacji zastêpuje
uziemienie. Oznacza to, ¿e maszyna ta nie jest i nie powinno siê montowaæ do urz¹dzenia
dodatkowego uziemienia. Naprawa urz¹dzeñ podwójnie izolowanych, wymaga zachowania
œrodków bezpieczeñstwa oraz specjalistycznej wiedzy, dlatego serwis powinien byæ prowadzony
przez wykwalifikowany personel. Czêœci podwójnie izolowane nale¿y wymieniaæ na identyczne
do zamontowanych seryjnie. Produkt podwójnie izolowany jest oznaczony napisem "DOUBLE
INSULATION" lub "DOUBLE INSULATED".
Produkt mo¿e byæ równie¿ oznaczony symbolem "

".

ZACHOWAJ T¥ INSTRUKCJÊ
Maszyna przeznaczona jest wy³¹cznie do u¿ytku domowego.

OCHRONA ŒRODOWISKA
BERNINA dba o œrodowisko naturalne. Staramy siê ograniczyæ wp³yw produktu na
œrodowisko, poprzez kontrolê procesu projektowania urz¹dzenia oraz jego produkcji.
Staramy siê ca³y czas modernizowaæ nasze produkty i proces wytwarzania.
Nie wyrzucaj do œmieci urz¹dzenia po zakoñczeniu eksploatacji. Urz¹dzenie nale¿y
oddaæ do punktu przetwarzania elektroœmieci.
Szczegó³y uzyskasz w przepisach krajowych lub u Twojego dystrybutora.
Elektroœmieci mog¹ powodowaæ przedostawanie siê do œrodowiska naturalnego
niebezpiecznych substancji, które nastêpnie mog¹ przedostawaæ siê wraz z wod¹
gruntow¹ do ¿ywnoœci, pogarszaj¹c Twój stan zdrowia.
Podczas wymiany urz¹dzenia lub jego komponentów na nowe, oddaj produkt
bezp³atnie do punktu przetwarzania.
PROMIENIOWANIE LED
Nie patrzyæ bezpoœrednio w Ÿród³o oœwietlenia.
Produkt klasy 1M LED.
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Zwróæ uwagê:
Maszyna jest przeznaczona wy³¹cznie do u¿ytku domowego. Intensywna eksploatacja lub
u¿ytkowanie zarobkowe, wymaga regularnego oliwienia oraz czyszczenia.
Czêœci zu¿yte poprzez nadmiern¹ eksploatacjê nie bêd¹ wymieniane bezp³atnie przez serwis,
pomimo trwania okresu gwarancji.
Decyzja jak przeprowadziæ naprawê w takim przypadku, nale¿y do Serwisu Centralnego
BERNINA.

Wszelkie prawa zastrze¿one
Ze wzglêdu na wprowadzane ulepszenia technologiczne, w³aœciwoœci maszyny, czêœci i
akcesoria mog¹ podlegaæ zmianie bez wczeœniejszego uprzedzenia. Akcesoria znajduj¹ce siê
na wyposa¿eniu mogê siê ró¿niæ w zale¿noœci od kraju.
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1. Trzpieñ na nitkê
2. Regulator naprê¿enia
3. Prowadnik nici
4. Regulator docisku stopki
5. Suwak regulacji prêdkoœci
6. Przycisk Start/Stop
7. Automatyczne mocowanie
8. Pozycjonowanie ig³y góra/dó³
9. Szycie wstecz
10. Obcinacz nici
11. Nawlekacz ig³y
12. Os³ona p³ytki œciegowej
13. Pojemnik na akcesoria
14. Pokrywa górna
15. Uchwyt dodatkowego
trzpienia nici
16. Szpulownik nici
17. Stoper szpulownika
18. Naprê¿acz nici do
szpulowania
19. Przycisk wyboru grupy
œciegów
20. Przycisk d³ugoœci œciegu
21. Przycisk szerokoœci œciegu
22. Przycisk funkcji (model
London 8)
23. Przycisk pamiêci (model
London 8)
24. Ko³o zamachowe
25. Ko³o wyboru
26. Przycisk Set/disp
27. W³¹cznik
28. Gniazdo sieciowe
29. Gniazdo rozrusznika no¿nego
30. R¹czka do przenoszenia
maszyny
31. DŸwignia automatycznej
dziurki
32. DŸwignia opuszczania stopki
33. Uchwyt mocowania stopki
34. DŸwignia opuszczania
z¹bków transport
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Akcesoria - model London 7
Stopki standardowe
1

2

6

A

E
502020.73.08

11

502020.59.23

502020.70.90

15

16

502020.59.21

D

502020.59.99

502020.60.06

10

4

I

T
502020.69.03

5

3

502020.59.20

502020.59.98

7

502020.70.20

8

9

F
502020.60.09

12

502020.76.49

17

502020.76.53

502020.76.50

13

502020.74.87

18

502020.76.57

502020.59.27

14

502020.59.24

19

502020.79.37

1. Stopka uniwersalna (T)
2. Stopka do
przyszywania zamków
b³yskawicznych (I)
3. Stopka do
przyszywania guzików
4. Automat do robienia
dziurek (D)
5. Stopka do œciegu
satynowego (A)
6. Stopka do œciegu
owerlokowego (E)
7. Stopka do œciegu
krytego (œlepego) (F)
8. Talerzyk du¿y
9. Talerzyk ma³y
10.Dodatkowe szpulki (3x)
11. Podk³adka
12.Dodatkowy trzpieñ
13.Dodatkowe ig³y
14.Prowadnik
krawêdziowy
15.Pêdzelek i przecinak
16.L-Œrubokrêty
17.Œrubokrêty
18.Pokrowiec
19.Siatka na szpulkê (2x)

Stopki opcjonalne
20

21

22

502020.70.53

502020.60.10

K
502020.80.84

24

502020.60.01

25

502020.70.52

26

502020.62.91

23

M
502020.60.05

27

502020.70.65

20.Stopka do haftowania
21.Stopka do zamków
krytych
22.Stopka do podwijania
(K)
23.Stopka do kordonków
(M)
24.Stopka do
marszczenia
25.Stopka do quiltingu
26.Podwójna ig³a
27.Stopka z górnym
transportem

Widok maszyny

Akcesoria - model London 8
Stopki standardowe
1

2

6

A

502020.70.20

7

8

502020.80.84

502020.60.09

12

502020.59.23

502020.70.90

16

13

502020.76.49

17

502020.59.21

502020.59.20

20

502020.76.57

9

F

11

502020.59.24

19

502020.59.98

E
502020.73.08

502020.59.27

15

D

502020.59.99

502020.60.06

10

4

I

T
502020.69.03

5

3

502020.76.50

14

502020.74.87

18

502020.76.53

1. Stopka uniwersalna (T)
2. Stopka do
przyszywania zamków
b³yskawicznych (I)
3. Stopka do
przyszywania guzików
4. Automat do robienia
dziurek (D)
5. Stopka do œciegu
satynowego (A)
6. Stopka do œciegu
owerlokowego (E)
7. Stopka do haftowania
8. Stopka do œciegu
krytego (œlepego) (F)
9. Talerzyk du¿y
10.Talerzyk ma³y
11. Dodatkowe szpulki (3x)
12.Podk³adka
13.Dodatkowy trzpieñ
14. Dodatkowe ig³y
15.Prowadnik
krawêdziowy
16.Pêdzelek i przecinak
17.L-Œrubokrêty
18.Œrubokrêty
19.Pokrowiec
20.Siatka na szpulkê (2x)

502020.79.37

Stopki opcjonalne
21

502020.70.53

25

502020.70.52

22

23

K

M

502020.60.10

26

502020.62.91

502020.60.05

27

502020.70.65

24

502020.60.01

21.Stopka do zamków
krytych
22.Stopka do podwijania
(K)
23.Stopka do kordonków
(M)
24.Stopka do
marszczenia
25.Stopka do quiltingu
26.Podwójna ig³a
27.Stopka z górnym
transportem
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Ustawienia maszyny

Pod³¹czanie maszyny
Zanim pod³¹czysz maszynê do Ÿród³a
zasilania upewnij siê czy napiêcie w
gniazdku jest przystosowane do tej maszyny.
Maszyna powinna byæ postawiona na
stabilnym stole, blacie.
1. Pod³¹cz kabel zasilaj¹cy do gniazda z
boku maszyny.
2. Pod³¹cz rozrusznik no¿ny do gniazda z
boku maszyny.
3. Prze³¹cz w³¹cznik sieciowy na pozycjê "I".
4. W chwili w³¹czenia maszyny oœwietlenie
powinno siê zaœwieciæ.
Zwróæ uwagê:
Pamiêtaj, aby w momencie pod³czania
maszyny do Ÿród³a zasilania oraz zawsze
kiedy maszyna nie jest u¿ywana lub kiedy
wymieniamy akcesoria, zawsze ustawiæ
w³¹cznik sieciowy na pozycjê ("O").

Polaryzacja wtyczki
Zastosowano wtyczkê polaryzowan¹ (jedna
strona jest szersza od drugiej). W ten
sposób wtyczka pasuje tylko w jednym
kierunku. Je¿eli wtyczka nie pasuje do
gniazda, nale¿y j¹ w³o¿yæ odwrotnie. Je¿eli
nadal nie pasuje, nale¿y skontaktowaæ siê z
wykwalifikowanych personelem serwisu. Nie
modyfikowaæ wtyczek w ¿aden sposób.

Rozrusznik no¿ny
Pod³¹cz wtyczkê rozrusznika no¿nego do
gniazda w maszynie do szycia.
W³¹cz maszynê prze³¹czaj¹c w³¹cznik
sieciowy w pozycjê "I". Po naciœniêciu
rozrusznika no¿nego maszyna zacznie szyæ.
UWAGA:
W celu zatrzymania maszyny nale¿y
podnieœæ nogê z rozrusznika.
U¿ywaj tylko rozrusznika model C-9000, do
modelu London 7/8.

Ustawienia maszyny

Pojemnik na akcesoria
Poci¹gnij pojemnik w lew¹ stronê tak, aby
ods³oniæ wolne ramiê.
Wolne ramiê s³u¿y do wygodnego
obszywania nogawek spodni, rêkawów oraz
wszelkich materia³ów wymagaj¹cych
w¹skiego ramienia podczas szycia.

Aby otworzyæ pojemnik na akcesoria poci¹gnij
przedni¹ czêœæ wysuwanej kieszeni do siebie.
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Nacisnac górna pokrywe
Nacisnac palcem znak "
podskoczy do góry.

", pokrywa

Nastepnie podniesc pokrywe do góry.
Aby zamknac górna pokrywe, opuscic ja i
ponownie wcisnac symbol "
".

Kolo wyboru
Nacisn¹æ palcem zewnêtrzny pierœcieñ
wyboru œciegów i przewijaæ przód/ty³.

Ustawienia maszyny

Szpulowanie nici dolnej

2
1

3

4 - 9

1. Za³o¿yæ nici na poziomy ko³ek i zabezpieczyæ przed
zsuwaniem.

Wskazówka:
Stosuj¹c nici specjalistyczne, które szybko rozwijaj¹ siê ze
szpulki, warto na szpulkê na³o¿yæ siatkê zabezpieczaj¹c¹ oraz
zastosowaæ wiêksz¹ blokadê szpulki. Mo¿na równie¿ obni¿yæ
naprê¿enie górnej nici.

2. Przeci¹gnij nitkê przez prowadnik.

3. Poci¹gn¹æ nitkê w lewo, nawijaj¹c j¹ wokó³ regulatora
naprê¿enia.

4. Przewin¹æ nitkê przez dziurkê w szpulce i nawin¹æ nitkê
wokó³ szpulki kilka razy w kierunku zgodnie ze wskazówkami
zegara.
Za³o¿yæ szpulkê na nawijacz.

5. Przesuñ szpulkê w prawo.
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Ustawienia maszyny
Uwaga:
Gdy szpulownik nici dolnej jest przesuniêty w praw¹ stronê,
".
pojawi siê komunikat "

6. Trzymaj¹c lekko koniec nitki naciœnij na rozrusznik no¿ny.

7. Kiedy szpulka bêdzie pe³na nawijacz zatrzyma siê.
Wówczas nale¿y obci¹æ wystaj¹ce nici.

8. Nastêpnie przesun¹æ nawijacz wraz ze szpulk¹ w lewo i
obci¹æ nadmiar nitki.

9. Obci¹æ nitkê i zdj¹æ szpulkê z nawijacza.

Wskazówka:
Kiedy szpulka znajduje siê w pozycji przesuniêtej w prawo do
szpulownika, maszyna ma wy³¹czon¹ opcjê szycia (ko³o
zamachowe nie krêci siê). Je¿eli chcesz w³¹czyæ opcjê szycia
przesuñ szpulkê w lewo.

Ustawienia maszyny

Zak³adanie nici dolnej
Zwróæ uwagê:
Podczas wk³adania szpulki wy³¹cz maszynê!
Kiedy umieszczamy szpulkê w koszyku chwytacza ig³a
powinna znajdowaæ siê w górnej (najwy¿szej) pozycji.

Umieœæ szpulkê w koszu chwytacza tak, aby poci¹gniêcie za
nitkê powodowa³o obracanie siê szpulki przeciwnie do
wskazówek zegara.

Przeci¹gnij nitkê przez rowek (A) pokazany na rys 2.

Przeci¹gnij nitkê przez rowek (B) tak jak jest to pokazane na
rysunku poni¿ej. Upewnij siê ¿e nitka nie wyœlizgnê³a siê z
rowka (A).

Wyci¹gnij oko³o 15 cm nici. Utnij nadmiar nici (C).
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Nawlekanie maszyny
2
1

3

3

5

4
6
7

Wskazówka:
Bardzo wa¿ne jest, aby nitkê górn¹ przeci¹gn¹æ dok³adnie tak
jak jest to pokazane da rysunku. Nieprawid³owe przeci¹gniêcie
nitki mo¿e powodowaæ problemy podczas szycia.
Podczas nawlekania nici górnej ustawiamy ig³ê w górnej
pozycji podnosimy stopkê do szycia.

1. Prosimy o zabezpieczenie szpulki z nici¹ na ko³ku w sposób
pokazany na zamieszczonym rysunku.

2. Przewlekamy niæ przez ramiê prowadnicy w sposób
wskazany na zamieszczonym rysunku.

Ustawienia maszyny

3. Podobnie przewlekamy przez nastêpne ramiê.

4. Przeprowadzamy niæ pomiêdzy talerzykami naprê¿acza nici.
Prosimy przesuwaæ niæ w lewo i w dó³, a¿ do momentu w
którym prawid³owo zaskoczy.

5. Nastêpnym krokiem jest przeprowadzenie nici przez ramiê i
sprê¿ynkê podci¹gacza.

6. Przeprowadzamy nitkê przez prowadniki znajduj¹ce siê na
igielnicy.

7. Koñcowym etapem nawlekania maszyny jest nawleczenie
ig³y.
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Nawlekacz ig³y
W momencie nawlekania ig³y ustawiamy
ig³ê w górnej pozycji I opuszczamy stopkê.
Zwróæ uwagê:
Podczas nawlekania ig³y wy³¹cz maszynê!
Opuœæ powoli nawlekacz ig³y i przeprowadŸ
nitkê pod haczykiem tak jak jest to
pokazane na rys. 1

Po opuszczeniu dŸwigni nawlekacza ig³y do
samego do³u, zostanie on automatycznie
wsuniêty w oczko ig³y rys. 2

PrzeprowadŸ nitkê pod haczykiem
nawlekacza tak jak jest to na rys. 3

Gdy przeprowadzisz nitkê przez haczyki,
zwolnij dŸwigniê nawlekacza. Nitka zostanie
automatycznie poci¹gniêta przez haczyk
nawlekacza co spowoduje nawleczenie ig³y.

Ustawienia maszyny

Wymiany ig³y
Zwróæ uwagê:
Podczas mocowania lub wymiany ig³y
wy³¹cz maszynê!
A. Œruba odkrêcania i przykrêcania ig³y.
W momencie mocowania ig³y nale¿y
wsuwaæ j¹ p³ask¹ stron¹ do uchwytu.

B
A

B. Wsuñ ig³ê a¿ do trzpienia blokuj¹cego.

Problem mo¿e byæ spowodowany:
- Skrzywion¹ ig³¹
- Stêpion¹ ig³a
- Z³aman¹ ig³¹

Obcinanie nici
Podnieœæ stopkê szyj¹c¹. Wyjmij szyty
materia³ razem z nitkami spod stopki i
poci¹gnij w lew¹ stronê do no¿a
znajduj¹cego siê na bocznej obudowie.
Odetnij nici. Odciête nici maja tak¹ d³ugoœæ,
która pozwala na rozpoczêcie kolejnego
szycia.
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Ustawienia maszyny

Naprê¿enia nici
Mocno

LuŸno

Wierzch

- Podstawowe naprê¿enie nici wynosi "4".
- W celu zwiêkszenie naprê¿enia nici przekrêcamy pokrêt³o w
prawo (wzrost numeracji), aby zmniejszyæ naprê¿enie nici
przekrêcamy pokrêt³o w lewo (zmniejszanie numeracji).
- bardzo wa¿ne jest aby w³aœciwie dostosowaæ naprê¿enie nici
do danego materia³u.
- Nie ma jednego uniwersalnego ustawienia naprê¿enia nici.
- 90% szytych materia³ów bêdzie wymaga³o ustawieñ miedzy
"3" a "5".
- Podczas szycia zwracaj uwagê na doln¹ stronê materia³u czy
naprê¿enie jest odpowiednio ustawione.
Normalne naprê¿enie przy szyciu œciegiem prostym.
Niæ górna

Niæ dolna

Spód

Naprê¿enie nici jest za s³abe, górna nitka zostaje przeci¹gniêta
przez nitkê doln¹. Nale¿y zwiêkszyæ naprê¿enie.

Naprê¿enie nici jest za du¿e, dolna nitka zostaje przeci¹gniêta
przez nitkê górn¹. Nale¿y zmniejszyæ naprê¿enie.

Normalne naprê¿enie przy szyciu œciegiem zig zag.

Regulacja docisku stopki
Docisk stopki mo¿na regulowaæ w zale¿noœci od szytego
materia³u.
Je¿eli zajdzie potrzeba regulacji docisku stopki, mo¿esz u¿yæ
do tego celu monety.
Aby dostosowaæ odpowiedni docisk stopki do szytego materia³u,
nale¿y za pomoc¹ monety dokrêciæ lub poluzowaæ œrubê
docisku w zale¿noœci od potrzeby.

Ustawienia maszyny

Wymiana stopki
Zwróæ uwagê:
Podczas mocowania uchwytu wy³¹cz maszynê!

Mocowanie uchwytu stopki
Przykrêciæ œrub¹ do ramienia stopki (a) uchwyt mocowania
stopki (b) jak pokazano na rys.1.

a

b

Opuœciæ igielnicê
z za³o¿onym uchwytem mocowania stopki, a¿ wciêcie w
uchwycie (c) znajdzie siê dok³adne w jednej linii z poprzeczk¹
na stopce (d). Wtedy stopka powinna siê samoistnie zatrzasn¹æ
i zamocowaæ (f). Pokazano to na rys.2.

e
c
d

d
f

Zdejmowanie stopki
Podnieœæ dŸwigniê podnoszenia stopki do góry. Nastêpnie
nacisn¹æ znajduj¹ca siê z ty³u uchwytu dŸwigienkê (e), aby
dokonaæ wymiany stopki. Patrz rys.3

e

g

Mocowanie prowadnika krawêdziowego
Wsun¹æ prowadnik (g) w otwór uchwytu mocowania stopki w
taki sposób jak pokazano na rys.4. przy pomocy prowadnika
mo¿na ustawiæ odleg³oœæ szycia od brzegu tkaniny.
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Ustawienia maszyny

Dwu-stopniowy wznios stopki
DŸwignia podnoszenia stopki s³u¿y do
podnoszenie i opuszczania stopki na p³ytkê
œciegow¹.

Podczas szycia bardzo grubych materia³ów
lub w czasie ³¹czenia tkanin na ich szwach
mo¿emy podnieœæ stopkê za pomoc¹
dŸwigni na dodatkowe wy¿sze po³o¿enie, co
sprawia, ¿e szycie staje siê ³atwiejsze.

Aby podnieœæ lub opuœciæ z¹bki transportu
Aby opuœciæ z¹bki transportu nale¿y zsun¹æ
pojemnik na akcesoria. Prze³¹cznik
opuszczania z¹bków transportu znajdujê siê
w tylnej czêœci wolnego ramienia maszyny.

a
b

a
b

Przesuniêcie suwaka na pozycjê "
"(b)
powoduje opuszczenie z¹bków transportu
(wymagane przy przyszywaniu guzików i
cerowaniu).
Je¿eli chcemy podnieœ z¹bki transportu do
normalnego po³o¿enia, przesuwamy suwak
na pozycjê "
" (a).
Z¹bki transportu podnios¹ siê kiedy
przekrêcimy ko³o zamachowe.

Wa¿ne informacje na temat szycia

Przewodnik doboru igie³, nici i materia³u
Wa¿ne:
Nici nale¿y wybieraæ w zale¿noœci od planowanych prac. Prosimy stosowaæ nici wysokiej jakoœci.
Nale¿y odpowiednio dobraæ wielkoœæ ig³y do stosowanych nici i rodzaju materia³u. Gruboœæ
materia³u wp³ywa na wybór gruboœci nici, ig³y oraz rodzaju ig³y.

Rodzaj materia³u

Nici

9-11/65-75

Materia³y cienkie jak ¿or¿eta satyna,
bawe³na, jersey itp.

Niæ syntetyczna, jedwabna, bawe³niana.

12/80

Materia³y o œredniej gruboœci takie jak
flanela, tafta, sukno itp.

Wiêkszoœæ nici œredniej gruboœci,
nici polyesterowe, syntetyczne,
bawe³niane

14/90

Materia³y o œredniej gruboœci jak p³ótno,
d¿ins itp.

16/100

Materia³y grube takie jak sztruks, d¿ins itp.

18/110

Materia³y bardzo grube takie jak winyl,
brezent itp.

Rozmiar ig³y

Nici bardzo mocne syntetyczne.

IG£Y, RODZAJE MATERIA£ÓW
IG£A
HA x 1
15 x 1

OPIS IG£Y

RODZAJ MATERIA£U

Standardowa ig³a.
Rozmiary od cienkich do grubych
9 (65) do 18 (110)

Uniwersalna do cienkich syntetycznych
tkanin, naturalnych tkanin we³nianych,
bawe³ny, jedwabiu.
Nie nale¿y stosowaæ do dzianin.

15 x 1/
130/ 705H

Ig³a z zaokr¹glonym czubkiem.

Do naturalnych i syntetycznych dzianin,

9 (65) to 18 (110)

trykotów itp.

15 x 1/ 130/
705H (SUK)

Ig³a z zakoñczeniem kulkowym
9 (65) to 18 (110)

Dzianiny o wiêkszych oczkach,
materia³y dziewiarskie, elastyczne.

Ig³a do skóry. 12 (80) to 18 (110)

Do skóry, sztucznej skóry, ceraty.

130PCL/
705H-LR/LL

Zauwa¿:
- Podwójn¹ ig³ê stosuje siê do wzmocnienia œciegu oraz uzyskania efektu dekoracyjnego.
- W Europie ig³y posiadaj¹ oznaczenia rozmiarów: 65, 70, 80 etc. W USA i Japonii ig³y
oznaczone s¹: 9, 11, 12 etc.
- Wymieniaj ig³y regularnie, stosownie do u¿ywanych materia³ów oraz w przypadku zrywania
nici lub przepuszczania œciegów.
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Wa¿ne informacje na temat szycia

Karta zastosowañ stopek - model London 7
Przy szyciu ig³¹ podwójn¹ œciegów dekoracyjnych zaleca siê ustawianie ig³y w pozycji
œrodkowej.

Rodzaj stopki

Rodzaj œciegu

Ig³a

Rodzaj stopki

Stopka uniwersalna
do wyszywania
wiêkszoœci œciegów

Rodzaj œciegu

Ig³a

Œciegi œlepe (kryte)

Do œciegu
œlepego (F)

Stopka
uniwersalna (T)
Œcieg prosty
Stopka do
przyszywania
zamków
b³yskawicznych (I)

Podwijanie materia³u
Do podwijania (K) *

Do wszywania
kordonków

Œcieg zygzag

Do wszywania
guzików*

Do kordonków *
Dziurki pod guzik

Automat do
dziurek (D)

Do wszywania
zamków krytych

Zamki kryte *

Do œciegów satynowych

Stopka
przeŸroczysta (A)

Œcieg prosty

Do marszczenia (P) *

Szycie œciegiem
owerlokowym
Owrlokowa (E)
Szycie patchworków
oraz quilting

Stopka z górnym
transportem *

Ta stopka s³u¿y do
szycia bardzo
trudnych materia³ów
wymagaj¹cych
prowadzenie
materia³u tak¿e z
góry.

Stopka do
quiltingu *
Haftowanie,
cerowanie,
monogramy

Stopka do
haftowania *

Ig³a podwójna*
* Nie wystêpuje w wyposa¿eniu standardowym maszyny

Wa¿ne informacje na temat szycia

Karta zastosowañ stopek - model London 8
Przy szyciu ig³¹ podwójn¹ œciegów dekoracyjnych zaleca siê ustawianie ig³y w pozycji
œrodkowej.

Rodzaj stopki

Rodzaj œciegu

Ig³a

Rodzaj stopki

Stopka uniwersalna
do wyszywania
wiêkszoœci œciegów

Rodzaj œciegu

Ig³a

Œciegi œlepe (kryte)

Do œciegu
œlepego (F)

Stopka
uniwersalna (T)
Œcieg prosty
Stopka do
przyszywania
zamków
b³yskawicznych (I)

Podwijanie materia³u
Do podwijania (K) *

Do wszywania
kordonków

Œcieg zygzag

Do wszywania
guzików*

Do kordonków *
Dziurki pod guzik

Automat do
dziurek (D)

Do wszywania
zamków krytych

Zamki kryte *

Do œciegów satynowych

Stopka
przeŸroczysta (A)

Œcieg prosty

Do marszczenia (P) *

Szycie œciegiem
owerlokowym
Owrlokowa (E)
Szycie patchworków
oraz quilting

Stopka z górnym
transportem *

Ta stopka s³u¿y do
szycia bardzo
trudnych materia³ów
wymagaj¹cych
prowadzenie
materia³u tak¿e z
góry.

Stopka do
quiltingu *
Haftowanie,
cerowanie,
monogramy

Stopka do
haftowania *

Ig³a podwójna*
* Nie wystêpuje w wyposa¿eniu standardowym maszyny
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Wyjaœnienie wyœwitlacza oraz Instrukcja obs³ugi

Wyjaoenienie przyciskow - model London 8
4

5

3
2
1
6
7
8
9
10
11
12

1. Szycie wstecz
2. Pozycjonowanie ig³y góra/dó³
3. Automatyczne mocowanie
4. Przycisk Start/Stop
5. Suwak regulacji prêdkoœci
6. Przycisk wyboru grupy œciegów
7. Przycisk d³ugoœci œciegu
8. Przycisk szerokoœci œciegu
9. Przycisk funkcji (model London 8)
10. Przycisk Set/disp
11. Przycisk pamiêci (model London 8)
12. Ko³o wyboru

Wyjaœnienie wyœwitlacza oraz Instrukcja obs³ugi

Informacje zawarte na ekranie LCD
2

Tryb podstawowy model London 8

3

4
5
6

8.

1
789

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10

11

12

9.
10.
11.
12.

Automatyczne mocowanie
Szycie wstecz
Grupa œciegów
Numer œciegu
D³ugoœæ œciegu
Szerokoœæ œciegu
Zatrzymywanie ig³y w dolnej
pozycji
Automatyczne zatrzymanie na
koñcu œciegu
Praca maszyny
Odbicie lustrzane
Podwójna ig³a
Grupa alfabetów
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Wyjaœnienie wyœwitlacza oraz Instrukcja obs³ugi

Tryb podstawowy model London 8

1
2
3
4

5

6

7
8

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

Numer œciegu
Tryb pamiêci aktywny
D³ugoœæ œciegu (mm)
Szerokoœæ œciegu (mm)
Wyœwietlanie pozycji pamiêci
Pozycja pamiêci
Funkcja dodania do pamiêci
Kasowanie/Kasowanie
wszystkiego z pamiêci

Wyjaœnienie wyœwitlacza oraz Instrukcja obs³ugi
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5

6

1
8

7

9

Tryb podstawowy model London 7
1. Zatrzymywanie ig³y w dolnej
pozycji
2. Szycie wstecz
3. Automatyczne zatrzymanie na
koñcu œciegu
4. Praca maszyny
5. Grupa œeciegów
6. Numer œeciegu
7. Automatyczne mocowanie
8. D³ugoœci œciegu mode
9. D³ugoœæ œciegu (mm)
10. Szerokoœci œciegu mode
11. Szerokoœæ œciegu (mm)

10 11

5

8
10

Notatka:
- Aby wyoewietliæ d³ugoœæ lub
szerokoœæ œciegu, nacisn¹æ
odpowiedni przycisk.
- Symbol po lewej stronie
wyœwietlacza wskazuje, która
wartoœæ jest pokazywana.
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Wyjaœnienie wyœwitlacza oraz Instrukcja obs³ugi

Przyciski funkcyjne
Przycisk START/STOP
Naciœnij przycisk, aby zacz¹æ szyæ.
Ponowne naciœniecie przycisku spowoduje
zatrzymanie maszyny.
Funkcja start/stop umo¿liwia szycie bez
rozrusznika no¿nego.
Podczas nawijania szpulki na niæ doln¹,
bêdzie wyœwietlany symbol start/stop.

Przycisk szycia wstecz
Gdy w³¹czymy przycisk szycia wstecz,
wybrane œciegi od 01-05 oraz 24 bêd¹ szyte
wstecz. Maszyna ponownie zacznie szyæ do
przodu po ponownym wciœniêciu przycisku.
Maszyna bêdzie wyœwietlaæ symbol
oznaczaj¹cy szycie wstecz."
".

Przycisk wzmocnienia œciegu oraz
Przy wybranych œciegach od 01 do 05 lub 24
wciœniêcie przycisku auto- wzmacnianie,
maszyna wykona 3 wzmacniaj¹ce œciegi i
zatrzyma siê sama.
Gdy wciœniemy przycisk auto- wzmacnianie
na wyœwietlaczu LED pojawi siê ikona " "
(auto-lock)
Przy wybranych œciegach od 01-05, 10, 24
oraz 50-60 wciœniêcie przycisku autowzmacnianie, maszyna wykona 3
wzmacniaj¹ce œciegi i zatrzyma siê sama.
Na wyœwietlaczu LED pojawi siê ikona "
"
(auto-stop)
Je¿eli chcesz wy³¹czyæ t¹ funkcjê, wciœnij
przycisk jeszcze raz lub wybierz inny œcieg.

Wyjaœnienie wyœwitlacza oraz Instrukcja obs³ugi

Przycisk zatrzymania ig³y góra/dó³
Dziêki funkcji pozycjonowania ig³y, mo¿emy
sami decydowaæ czy chcemy, aby ig³a
znajdowa³a siê w pozycji górnej lub dolnej w
momencie zatrzymania maszyny.

Gdy ig³a zatrzyma siê w dolnej pozycji,
symbol " " zostanie wyœwietlony.
Wskazówka:
Funkcja pozycjonowania ig³y mo¿e byæ
uruchamiana wy³¹cznie wtedy, kiedy
maszyna nie pracuje. Podczas szycia
wciœniêcie pozycjonowania ig³y spowoduje
zatrzymanie maszyny automatycznie.

Suwak regulacji prêdkoœci
Przesuwaj¹c suwak prêdkoœci szycia, mo¿na
ograniczyæ górn¹ granicê prêdkoœci szycia.
Oznacza to, ¿e maksymalne naciœniêcie na
rozrusznik no¿ny, uruchomi maszynê,
maksymalnie do prêdkoœci ustawionej
suwakiem.
Aby maszyn szy³a wolniej, przesun¹æ suwak
w kierunku (–).
Aby maszyna szy³a szybciej, przesun¹æ
suwak w kierunku (+).
Gdy maszyna jest w³¹czana przyciskiem
Start/Stop, suwak regulacji prêdkoœci
definiuje aktualn¹ prêdkoœæ szycia.

Przycisk Set/disp
W trybie szycia, przycisk s³u¿y do
zapamiêtania numeru œciegu oraz zapisania
wartoœci jego d³ugoœci i szerokoœci.
W trybie funkcji, przycisk s³u¿y do
prze³¹czania miêdzy wybranymi funkcjami
oraz ich zapisywania.
W trybie pamiêci, przycisk s³u¿y do
zapisywania lub przywo³ywania œciegów lub
przelaczyc ekran z numeru sciegu na pozycje
sciegu w pamieci i powrócic.
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Wyjaœnienie wyœwitlacza oraz Instrukcja obs³ugi

Genealne Zasady Obs³ugi
Jeœli parametr œciegu lub ustawienie miga mo¿e byæ regulowane za pomoc¹ Ko³a Wyboru
Œciegu.
- Wybór Funkcji przez jednokrotne naciœniêcie przycisku.
- Zapisywanie Ustawieñ przez naciœniêcie przycisku Set lub przycisku obok migaj¹cej
wartoœci. Ewentualnie wiêkszoœæ funkcji mo¿e zostaæ zapisana po naciœniêciu
przycisku start/stop lub rozrusznika no¿nego.
- Dla funkcji specjalnych (alphabet, prze³¹czanie pomiêdzy trybem wprowadzania do pamiêci
a trybem odczytu/edycji, kasowania wszystkich komórek pamiêci) dostêpne s¹ specjalne
kombinacje przycisków.
- Komunikat o b³êdzie = 3 krótkie komunikaty dŸwiêkowe
Tryb normalny: Wybraæ œcieg i szyæ. Dostêpne s¹ dwie grupy œciegów, grupa œciegów i grupa
alfabetu (tylko w modelu London 8).
Tryb pamiêci: Programowanie sekwencji œciegów i szycie ni¹ komunikat pamiêci "
"
miga = tryb pamiêci aktywny. (Aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów odnoœnie Trybów Pamiêci
zobacz na stronie 65)

Tryb Normalny - model London 8
Standardowe ustawienia
wyœwietlacza
(po uruchomieniu maszyny)

Sekcja œciegów

Tryb Pamiêci
Zobacz na stronie 65

Sekcja alfabetu

Wyjaœnienie wyœwitlacza oraz Instrukcja obs³ugi

Ustawienia œciegu
1. Nacisn¹æ przycisk grupy œciegów
jednokrotnie, aby wejœæ do grupy œciegów.
2. U¿yæ ko³a wyboru œciegów, aby zaznaczyæ
wybrany œcieg.
3. Nacisn¹æ przycisk set/disp, aby zapisaæ.
Notatka:
Pozosta³e parametry takie jak d³ugoœæ i
szerokoœæ œciegu mog¹ byæ zmieniane
przed lub po zapisaniu œciegu, wciskaj¹c
odpowiednie przyciski i powtarzaj¹c punkty
2 i 3.

Ustawienia dodatkowych funkcji
1. Wybraæ œcieg.
2. Nacisn¹æ przycisk funkcji, aby wybraæ
funkcjê.
3. U¿yæ ko³a wyboru aby przewin¹æ do
funkcji ig³a podwójna (Twin Needle) lub
odbicie lustrzane (Mirror).
4. Nacisn¹æ przycisk set/disp aby prze³¹czyæ
siê do wybranej funkcji.
Notatka:
Pocz¹tkowo oba symbole migaj¹. Kiedy
rozpocznie siê przewijanie, tylko wybrana
funkcja miga.
Wiêcej szczegó³ów na stronach 62/63.

Ustawienia alfabetu
1. Dwukrotnie nacisn¹æ przycisk wyboru
grupy oeciegów, a¿ pojawi siê sekcja
alfabetu.
2. Nacisn¹æ przycisk wyboru grupy œciegów
ponownie, aby numery œciegu zaczê³y
migaæ.
3. U¿yæ ko³a wyboru, aby wybraæ ¿¹dany
œcieg.
4. Nacisn¹æ przycisk set/disp, aby zapisaæ.
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Przegl¹d œciegów

Funkcje

Szerokoœæ (mm) D³ugoœæ (mm)
Rodzaj œciegu

Automatycznie

01

Stopka

Ig³a
Odbicie
Pamiêæ
Szycie Wzmocnienie lustrzane/ stopka
podwójna
(model London 8)
œciegu
wstecz
(model London 8) (model London 8)

Rêcznie

Automatycznie

Rêcznie

3.5

0.0-7.0

2.5

0.0-4.5

T

02

0.0

0.0-7.0

2.5

0.0-4.5

T

Œcieg potrójny
prosty

03

3.5

0.0-7.0

2.5

1.0-3.0

T

Zig-Zag

04

5.0

0.0-7.0

2.0

0.3-4.5

T

Œcieg potrójny
Zig-Zag

05

5.0

2.0-7.0

1.0

0.3-4.5

T

Podwójny œcieg
owerlokowy

06

5.0

3.5-7.0

2.5

1.0-3.0

E

/T

Œcieg kryty

07

3.5

2.5-7.0

1.0

0.5-4.5

F

/T

Œcieg
owerlokowy

08

3.5

3.5-7.0

1.0

0.5-4.5

E

/T

Œcieg elastyczny
(stretch)

09

2.0

1.0-6.0

2.5

1.0-3.0

T

Automatyczna
dziurka

10

5.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

D

Potrójny œcieg
Zig-Zag

11

5.0

2.5-7.0

2.5

1.0-3.0

T

Œcieg owerlokowy
elastyczny (stretch)

12

5.0

3.5-7.0

2.5

1.0-3.0

E

Œcieg plaster
miodu

13

7.0

2.5-7.0

2.5

1.0-3.0

A

Œcieg standardowy

14

5.0

2.5-7.0

2.0

1.0-3.0

T

Œcieg mostkowy

15

6.0

2.5-7.0

1.5

1.0-4.5

T

Œcieg elastyczny
kryty

16

3.5

2.5-7.0

1.5

0.5-4.5

F

Superstretch
(Comb Stitch)

17

5.0

2.5-7.0

2.0

1.0-4.5

T

Œcieg superelastyczny
(superstretch)

18

4.0

2.5-7.0

2.0

1.0-3.0

T

Œcieg pojedynczy
owerlok

19

4.0

2.5-7.0

1.0

1.0-3.0

T

Fastrygowanie

20

5.0

2.5-7.0

2.5

1.0-3.0

T

Standardowy
œcieg owerlokowy

21

5.0

3.5-7.0

2.5

1.0-3.0

E

Œcieg do
quiltingu i aplikacji

22

3.5

2.5-7.0

2.5

1.5-3.0

T

Œcieg piórkowy

23

5.0

2.5-7.0

2.5

1.0-3.0

A

Hand Look
Quilting

24

3.5

0.0-7.0

2.5

1.0-3.0

T

Œcieg muszelkowy

25

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

Œcieg trapezowy

26

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

Œcieg krzy¿ykowy

27

6.0

3.0-7.0

1.0

1.0-3.0

A

Œcieg kwadratowy
(czworok¹tny)

28

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

29

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

30

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

Œcieg prosty

/T

/T

/T

Œcieg satynowy

: Ustawienia mog¹ byæ zmieniane.

Zwróæ uwagê:
Wygl¹d pojedynczego œciegu w powy¿szej tabeli zaznaczono kolorem siwym.

Przegl¹d œciegów

Funkcje

Szerokoœæ (mm) D³ugoœæ (mm)
Rodzaj œciegu

Automatycznie

31

Stopka

Rêcznie

Automatycznie

Rêcznie

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

32

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

33

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

34

7.0

4.0-7.0

0.5

0.3-1.0

A

35

7.0

4.0-7.0

0.5

0.3-1.0

A

36

7.0

4.0-7.0

0.5

0.3-1.0

A

Œcieg do quiltingu

37

6.0

4.5-7.0

1.0

1.0-3.0

A

Œcieg
dekoracyjny

38

5.0

3.0-7.0

2.5

1.5-4.5

A

39

6.0

5.0-7.0

1.0

1.0-3.0

A

40

6.0

5.0-7.0

1.0

1.0-3.0

A

41

7.0

3.0-7.0

2.0

1.0-3.0

T

42

7.0

4.0-7.0

2.5

1.5-3.0

A

43

7.0

5.0-7.0

2.0

2.0-3.0

A

44

7.0

4.0-7.0

3.0

2.5-4.5

A

45

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

46

7.0

2.5-7.0

0.5

0.3-1.0

A

47

5.0

2.5-7.0

2.5

1.5-3.0

T

48

7.0

3.5-7.0

2.0

1.5-3.0

T

49

7.0

3.0-7.0

2.0

1.5-3.0

A

50

7.0

3.5-7.0

2.0

1.0-2.0

D

51

7.0

3.5-7.0

2.0

1.0-2.0

D

52

5.5

3.0-7.0

0.5

0.3-1.0

D

53

5.0

2.5-5.5

0.5

0.3-1.0

D

54

6.0

3.0-7.0

0.5

0.3-1.0

D

55

5.0

2.5-5.5

0.5

0.3-1.0

D

56

5.0

2.5-5.5

0.5

0.3-1.0

D

57

7.0

5.5-7.0

0.5

0.3-1.0

D

58

7.0

5.5-7.0

0.5

0.3-1.0

D

59

6.0

3.0-7.0

1.5

1.0-3.0

D

60

7.0 5.0,6.0,7.0

-

-

A

Ig³a
Odbicie
Pamiêæ
Szycie Wzmocnienie lustrzane/ stopka
podwójna
(model London 8)
œciegu
wstecz
(model London 8) (model London 8)

Œcieg satynowy

Œcieg satynowy
dekoracyjny

Œcieg
krzy¿ykowy

Œcieg
dekoracyjny

Œcieg satynowy

Œcieg
dekoracyjny

Cerowanie

Automatyczna
dziurka

Oczko (okr¹¿ek)

: Ustawienia mog¹ byæ zmieniane.

Zwróæ uwagê:
Wygl¹d pojedynczego œciegu w powy¿szej tabeli zaznaczono kolorem siwym.
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Przegl¹d œciegów

Alfabet - model London 8

Wskazówka:
- W trybie zwyk³ym wszystkie litery s¹ szyte w maksymalnej wysokoœci 7 mm. U¿ytkownik sam
decyduje o kolejnoœci wyszywanych liter.
7mm

- Jeœli kolejnoœæ liter bêdzie wprowadzona do pamiêci, maszyna uszyje du¿e litery o
zredukowanej wielkoœci 5.5 mm.
5.5mm 7mm

- Je¿eli w pamiêci zapisano wy³¹cznie du¿e litery, maszyna bêdzie wyszywaæ w maksymalnej
wysokoœci 7 mm.
7mm

Podstawowe procedury szycia
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Przydatne umiejêtnoœci
Szycie wstecz
Opcja szycia wstecz s³u¿y do wzmacniania
œciegu. U¿ywamy j¹ na pocz¹tku oraz na
koñcu szytego œciegu.
Wciœnij przycisk szycia wstecz i przeszyj 4-5
œciegów.
Maszyna zacznie szyæ z powrotem do przodu,
kiedy puœcimy przycisk szycia wstecz.

Wolne ramiê
Wolne ramiê s³u¿y do wygodnego
obszywania nogawek spodni, rêkawów oraz
wszelkich materia³ów wymagaj¹cych
w¹skiego ramienia podczas szycia.
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3
1

2

4

5

Szycie krawêdzi materia³u
1. Przestañ szyæ, kiedy zbli¿ysz siê do rogu
materia³u.
2. Pozostaw ig³ê tak, aby pozosta³a wbita w
materiale lub wciœnij przycisk
podnoszenia/opuszczania ig³y.
3. Podnieœæ stopkê.
4. U¿yj ig³ê jako punkt zaczepienia i przesuñ
materia³.
5. Opuœæ stopkê i zacznij szyæ.

Szycie grubych materia³ów
Czarny przycisk znajduj¹cy siê po prawej
stronie stopki s³u¿y do utrzymania jej w
odpowiedniej pozycji.
W razie napotkania zbyt grubego materia³u,
który siê nie przesuwa pod stopk¹, nale¿y
podnieœæ dŸwigniê stopki.
Nacisn¹æ czarny przycisk z lewej strony
stopki. Trzymaj¹c wciœniêty przycisk opuœciæ
dŸwigniê stopki. Zwolniæ przycisk. Stopka
zablokuje siê równo ze szwem umo¿liwiaj¹c
przesuwanie materia³u.

Czarny przycisk uwolni siê automatycznie po
wyszyciu kilku œciegów.

Kartonik

Mo¿na równie¿ u¿yæ kawa³ka tektury o tej
samej gruboœci, co szyty materia³.
Przyk³adamy tekturê pod tylni¹ czêœæ stopki
tak, aby ig³a znajdowa³a siê miêdzy tektur¹ a
szytym materia³em.

Podstawowe procedury szycia

Œcieg prosty i pozycja ig³y

0.0

0.5

2.0

1.0

3.5

2.0

5.0

3.0

7.0

4.5

Zmiana pozycji ig³y
Ustawienia te maj¹ zastosowanie do
œciegów 01-03, 24.
Ustawieniem wyjœciowym jest "3.5", pozycja
œrodkowa.
Wcisn¹æ przycisk regulacji szerokoœci œciegu,
aby wejœæ w tryb ustawiania. Obrót ko³em
wyboru, przeciwnie do obrotu wskazówek
zegara, przesunie pozycjê ig³y w lewo. Obrót
ko³em wyboru, zgodnie ze wskazówkami
zegara, przesunie pozycjê ig³y w prawo.
Zmiana d³ugoœci œciegu
Wcisn¹æ przycisk zmiany d³ugoœci œciegu,
aby wyregulowaæ jego d³ugoœæ.
Aby skróciæ d³ugoœæ, obróciæ ko³em wyboru
przeciwnie do wskazówek zegara. D³u¿szy
œcieg uzyskujemy krêc¹c ko³em wyboru w
prawo.
Przewa¿nie, im grubszy materia³, ig³a lub niæ,
tym d³u¿szy powinien byæ œcieg.

Œcieg zygzak

Ustawianie szerokoœci œciegu
Maksymalne ustawienie szerokoœci œciegu
to "7.0". Mo¿emy zmieniaæ szerokoœæ
zygzaka wed³ug w³asnego uznania od "0.0
do 7.0".
0.0

0.5

1.0

1.0

3.0

2.0

5.0

3.0

7.0

4.5

Ustawienie d³ugoœci œciegu
Najbardziej optymalnym ustawieniem
d³ugoœci œciegu zigzag to "0.3".
Aby œciegi wygl¹da³y schludnie preferowane
jest, aby d³ugoœæ œciegów ustawiona by³a
miêdzy "1.0 a 2.5".
Do œciegów satynowych szerokoœæ œciegu
powinna byæ w minimalnym ustawieniu.
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Œcieg elastyczny

Jest to œcieg bardzo wytrzyma³y na
naprê¿enia materia³u. Idealny do ³¹czenia
takich materia³ów ja d¿ins.
Œciegi stretch mo¿na tak¿e u¿ywaæ jako
dekoracyjne.

Potrójne œciegi proste stretch s¹ idealne do
wzmocnienia i zszywania materia³ów.

Potrójne œciegi zigzag stretch s¹
przeznaczone do ³¹czenia takich materia³ów
jak d¿ins, popelina, itp.

Podstawowe procedury szycia

Œcieg owerlokowy
U¿yj stopki do œciegu owerlokowego.

3.5~7.0

2.0~3.0
Zmieñ stopkê na stopkê do œciegu
owerlokowego (E).
Szyæ wzd³u¿ brzegu materia³u z ig³¹
wk³uwaj¹c¹ siê poza jego praw¹ krawêdzi¹.
Zwróæ uwagê:
Stopka owerlokowa powinna byæ u¿ywana
wy³¹cznie ze œciegami 06, 08, 12 oraz 21.
Nie ustawiaæ szerokoœci œciegu mniejszej
ni¿ 3.5 mm.
Stosuj¹c inne œciegi lub mniejsz¹ szerokoœæ
œciegu mo¿na uderzyæ ig³¹ w stopkê. Istnieje
ryzyko z³amania ig³y lub uszkodzenia stopki.

U¿ywanie stopki standardowej

2.5~4.5

2.0~3.0

Zmieñ stopkê na stopkê uniwersaln¹
(podstawow¹) (T).
Szyæ wzd³u¿ brzegu materia³u z ig³¹
wk³uwaj¹c¹ siê poza jego praw¹ krawêdzi¹.
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Œcieg kryty
2.5~4.0

1.0~2.0

16mm

8mm 8mm

07: Œcieg œlepy, zwany równie¿ krytym, dla
materia³ów standardowych.
16: Œcieg œlepy, zwany równie¿ krytym, dla
materia³ów typu stretch.
Podwin¹æ tkaninê wzd³u¿ krawêdzi szwu a
nastêpnie sfastrygowaæ szew w odleg³oœci
16 mm od brzegu tkaniny.
Odwin¹æ z powrotem tkaninê wzd³u¿ fastrygi
i umieœciæ na spodniej stronie materia³
usztywniaj¹cy (flizelinê).

Spodnia strona
Œcieg
Spodnia strona
materia³u
owerlokowy
materia³u

Szyæ powoli tak jak pokazano na rysunku.
Zwracaæ szczególn¹ uwagê na regulacjê
oraz prowadzenie materia³u (b).

a

b

Przeszyæ podwiniêcie naprzeciwko
prowadnicy stopki.

Obróæ materia³ na drug¹ stronê.

Podstawowe procedury szycia

Naszywanie guzików
2.5~4.5
Zmieniæ stopkê standardow¹ na stopkê do
przyszywania guzików.
a

Opuœciæ dŸwigniê z¹bków transportu, aby
z¹bki schowa³y siê pod p³ytk¹ œciegow¹.

b

a
b

Umieœciæ guzik pod stopk¹, a nastêpnie
opuœciæ stopkê.
2.5~4.5

Wybraæ œcieg zig zag. Ustawiæ szerokoœæ
œciegu w zakresie od "2.5-4.5", aby dobraæ
odpowiedni¹ szerokoœæ œciegu do dziurek
guzika.
Obróciæ rêcznie ko³em zamachowym, aby
upewniæ siê, i¿ ig³a trafia w dziurki guzika.

Przed rozpoczêciem szycia zaleca siê
u¿ycie przycisku wzmocnienia œciegu, aby
maszyna po rozpoczêciu i zakoñczeniu
szycia dodatkowo wzmocni³a si³ê przyszycia
guzika do materia³u. Nastêpnie przyszyæ
guzik.

Przyszywaj¹c guzik 4-dziurkowy, najpierw
nale¿y przyszyæ dwa otwory znajduj¹ce siê
bli¿ej szyj¹cego. Potem przesun¹æ guzik tak,
aby ig³a przechodzi³a przez dwa dalsze
otwory i przeszyæ je w taki sam sposób.
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Dziurki na wymiar guzika

D

2.5~7.0

0.3~1.0

3.0~7.0

0.3~1.0

2.5~5.5

0.3~1.0

5.5~7.0

0.3~1.0

3.0~7.0

1.0~2.0

10: Do cienkich i œredniej gruboœci materia³ów.
52: Do poziomych dziurek w bluzach i
koszulach ze œredniej i cienkiej gruboœci
materia³ów.
53: Do cienkich i œredniej gruboœci materia³ów.
54: Do poziomych dziurek w bluzach i
koszulach ze œredniej i cienkiej gruboœci
materia³ów.
55: Dla poziomych dziurek w grubych
materia³ach.
56: Do cienkich i œredniej gruboœci materia³ów.
57: Do dziurek na garniturach lub p³aszczach.
58: Do dziurek na grubych p³aszczach.
59: Do dziurek na materia³ach typu stretch
oraz jeans o grubym splocie.
Zwróæ uwagê:
Przed rozpoczêciem wykonania dziurek na
gotowym projekcie nale¿y wypróbowaæ typ
dziurki na kawa³ku materia³u tego samego
typu i gruboœci.

Zaznaczyæ na materiale za pomoc¹ kredy
krawieckiej miejsce w którym ma zostaæ
wyszyta dziurka. Maksymalna d³ugoœæ
dziurki wynosi 30mm. (Ca³kowita œrednica +
gruboœæ guzika).

Umieœciæ guzik w stopce, nastêpnie
docisn¹æ suwak, aby guzik sztywno by³
zamocowany w komorze stopki.
Rozmiar dziurki jest okreœlony przez
wielkoœæ guzika umieszczonego w stopce.
Nitkê nale¿y prze³o¿yæ przez dziurkê w
stopce, a nastêpnie umieœciæ pod stopk¹.

Wybraæ ¿¹dany kszta³t dziurki.
Ustawiæ odpowiedni¹ d³ugoœæ i szerokoœæ
dla wykonywanej dziurki, aby uzyskaæ
¿¹dan¹ jej szerokoœæ oraz gêstoœæ.

Punkt
startowy

Podstawowe procedury szycia

Umieœciæ materia³ pod stopk¹ w taki sposób,
aby centralnie umieszczony znak na
materiale pokrywa³ siê ze znakiem na
stopce.
Opuœciæ jak najni¿ej dŸwigniê mechanizmu
automatycznej dziurki tak jak pokazano to
na rysunku i pchn¹æ j¹ do ty³u.

Trzymaj¹c lekko koniec nici górnej
rozpocz¹æ szycie.
Zwróæ uwagê:
£agodnie przytrzymywaæ materia³ rêk¹.
Kiedy szycie ma siê ku koñcowi maszyna
automatycznie szyje jeszcze œciegi
wzmacniaj¹ce po czym zatrzymuje siê.

* Dziurki s¹ szyte od przodu do ty³u stopki, jak pokazuj¹ ilustracje poni¿ej.
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Podnieœæ stopkê i odci¹æ nitkê.
Aby wyszyæ kolejn¹ dziurkê nale¿y pchn¹æ
DŸwigniê stopki do ty³u.
Po zakoñczeniu wyszywania dziurek, nale¿y
podnieœæ dŸwigniê mechanizmu wyszywania
dziurki do góry do oporu.

Przeci¹æ œrodek dziurki zachowuj¹c
ostro¿noœæ, aby nie naci¹æ œciegów po
¿adnej ze stron dziurki.
Wsun¹æ szpilkê w jedn¹ czêœæ rygielka na
koñcu dziurki guzikowej, aby zabezpieczyæ
œcieg przed przeciêciem. U¿yæ przecinaka
do przeciêcia dziurki w kierunku szpilki.

Wykonywanie dziurki na materia³ach
rozci¹gliwych (stretch).
Zaleca siê przy szyciu na materia³ach typu
stretch, zastosowanie grubej nitki lub
kordonka pod stopk¹ w czasie wykonywania
dziurki na wymiar guzika.
Zamocowaæ automat do wykonywania
dziurki na wymiar guzika i zahaczyæ o jego
spodni¹ czeœæ grub¹ nitkê lub kordonek.
Przeci¹gn¹æ dwa koñce nici do przodu pod
stopk¹ i umieœciæ je w rowkach automatu.
Nastêpnie zwi¹zaæ je.
Opuœciæ stopkê i rozpocz¹æ szycie.
Ustawiæ odpowiedni¹ szerokoœæ œciegu, aby
po³¹czyæ œrednicê zwi¹zanych nici.

Po zakoñczeniu szycia delikatnie poci¹gn¹æ
za kordonek, aby zlikwidowaæ poluzowania.
Nastêpnie odci¹æ pozosta³oœci tak jak
pokazano to na rysunku.
Zwróæ uwagê:
Zaleca siê, aby wykonywaæ powy¿sz¹
czynnoœæ na drugiej stronie materia³u.

Podstawowe procedury szycia

Oczka
5.0 6.0 7.0

A

Wybraæ œcieg nr 60, aby uzyskaæ œcieg oczko (okr¹¿ek).
Za³o¿yæ stopkê do œciegu satynowego (A).

A

B

C

Przy pomocy regulacji szerokoœci œciegu
naciskaj¹c przycisk "–" lub "+" nale¿y
ustawiæ odpowiedni¹ szerokoœæ i kszta³t
oczka.
Rozmiary oczka:
A. Ma³y rozmiar: 5.0mm
B. Œredni rozmiar: 6.0mm
C. Du¿y rozmiar: 7.0mm

Opuœciæ ig³ê w materia³ na pocz¹tku szycia,
a nastêpnie opuœciæ dŸwigniê stopki.
Po zakoñczeniu szycia maszyna
automatycznie szyje œciegi wzmacniaj¹ce, a
nastêpnie zatrzyma siê.

W wyszytym oczku nale¿y wykonaæ nak³ucia
za pomoc¹ punktaka (nie znajduje siê on na
wyposa¿eniu standardowym maszyny).
Zwróæ uwagê:
Jeœli u¿ywana jest cienka nitka, œcieg mo¿e
byæ szorstki. Jeœli wyst¹pi taka sytuacja,
nale¿y wyszyæ dwa oczka - jedno na drugim.
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Cerowanie
3.5~7.0

D

1.0~2.0

50: Proste cerowanie na cienkich i œredniej
gruboœci materia³ach
51: Wzmocniony œcieg cerowania na
grubych materia³ach
Wybraæ œcieg nr 50 lub 51, aby wykonaæ
cerowanie.
Za³o¿yæ stopkê do wykonywania dziurek na
wymiar guzika.
Po³¹czyæ górny i dolny materia³ razem.
Wybraæ odpowiedni¹ pozycjê ig³y. Opuœciæ
stopkê centralnie nad cerowanym miejscem.

Odci¹gn¹æ automat do odmierzania
odleg³oœci na stopce do wykonywania
dziurek na odpowiedni¹ odleg³oœæ,
odpowiedni¹ do wykonania prawid³owego
cerowania.

Koniec

a

Pocz¹tek

Koniec

a. D³ugoœæ szycia.
b. Szerokoœæ szycia.

a

b

Pocz¹tek

Wymiary powierzchni cerowanej s¹ zmienne.
Jednak¿e maksymalna d³ugoœæ wynosi 26
mm, a maksymalna szerokoœæ wynosi 7 mm.

b

Podstawowe procedury szycia

Ustawiæ materia³ tak, aby ig³a znalaz³a siê
2 mm z przodu od obszaru, który bêdzie
cerowany i opuœciæ stopkê.

2mm

Zwróæ uwagê:
Podczas opuszczania stopki nie nale¿y
pchaæ jej do przodu, w przeciwnym razie
wzmocnienie mo¿e nie zostaæ wyszyte we
w³aœciwym rozmiarze.

Opuœciæ jak najni¿ej dŸwigniê mechanizmu
automatycznej dziurki.
DŸwignia mechanizmu automatycznej
dziurki znajduje siê z ty³u za wspornikiem na
stopce. Delikatnie przytrzymaæ lew¹ rêk¹
koniec górnej nici i rozpocz¹æ szycie.
Po zakoñczeniu szycia maszyna
automatycznie wykonuje œciegi
wzmacniaj¹ce, a nastêpnie zatrzymuje siê.

Œciegi s³u¿¹ce do cerowania s¹ wyszywane
w nastêpuj¹cy sposób - od przodu stopki do
jej ty³u, jak pokazano to na rysunku.

Jeœli dziura jest zbyt du¿a, aby wykonaæ
cerowanie zaleca siê przeszyæ j¹ kilka razy
dla uzyskania lepszego efektu.
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Wszywanie zamków
3.5

I

1.5~3.0

UWAGA!
Stopka do wszywania zamków
b³yskawicznych powinna byæ stosowana przy
szyciu z centralnie umieszczon¹ pozycj¹ ig³y.
Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e ig³a mo¿e uderzyæ w
powierzchniê stopki i z³amaæ siê kiedy
bêdziemy szyli innymi œciegami.

Umieœciæ zamek centralnie
5mm

- Umieœciæ zamek spodni¹ stron¹ do
krawêdzi materia³u z z¹bkami poza lini¹
szwu. Zrównaæ szew ze œrodkiem zamka.
Przyfastrygowaæ rozsuniêty zamek do
krawêdzi garderoby.

- Za³o¿yæ stopkê do wszywania zamków
b³yskawicznych.
Wykorzystywaæ praw¹ stronê stopki do
przytrzymywania w momencie kiedy szyta
jest lewa strona zamka.

- Wykorzystaæ lew¹ stronê stopki do
przytrzymywania w momencie kiedy szyta
jest prawa strona zamka.

- Szyæ z obu stron zamka od pocz¹tku do
koñca stopki. W celu osi¹gniêcia
optymalnych rezultatów ig³a powinna
znajdowaæ siê po tej samej stronie stopki
co zamek.
- W celu przyszycia drugiej strony zamka
nale¿y poluzowaæ stopkê przy pomocy
systemu zatrzaskowego i prze³o¿yæ stopkê
na drug¹ stronê zamka.
Wtedy zaczynamy ponownie szyæ.
Nastêpnie usun¹æ fastrygê i przeszyæ.
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Przyszywanie zamka bocznego
5mm

- Odmierzyæ d³ugoœæ potrzebn¹ do
przyszycia zamka.
Zrównaæ szew ze œrodkiem zamka.
Przyfastrygowaæ rozsuniêty zamek do
krawêdzi garderoby.

- Podwin¹æ brzeg garderoby z lewej strony.
Odwróciæ na praw¹ stronê pozostawiaj¹c 3
mm krawêdŸ podwiniêcia.

- Za³o¿yæ stopkê do wszywania zamków
b³yskawicznych.
Wykorzystywaæ praw¹ stronê stopki do
przytrzymywania w momencie kiedy szyta
jest lewa strona zamka.
Wykorzystaæ lew¹ stronê stopki do
przytrzymywania w momencie kiedy szyta
jest prawa strona zamka.

- Szyæ po lewej stornie zamka od do³u do
góry.

- Obróciæ materia³, przeszyæ poni¿ej koñca
zamka i po prawej stronie zamka.

- Zatrzymaæ siê oko³o 5 cm poni¿ej otwarcia
zamka. Usun¹æ fastrygê i otworzyæ zamek.
Przeszyæ pozosta³y odcinek szwu.
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Wszywanie zamków krytych
3.5

1.0~3.0

Wierzchnia
strona materia³u

1/4"
5/8"

Wierzchnia
strona materia³u

Spodnia
strona materia³u

* Stopka do wszywania zamków krytych jest
wyposa¿eniem opcjonalnym. Nie znajduje
siê ona na wyposa¿eniu standardowym
maszyny.

Stopka ta jest wykorzystywana do
wszywania zamków krytych wiêc s¹ one
schowane za szwem i dlatego s¹
niewidoczne.
Zamontowaæ stopkê do wszywania zamków
krytych do maszyny.
Ustawiæ ig³ê w centralnej pozycji oraz
wybraæ œcieg prosty.
D³ugoœæ œciegu dostosowaæ do rodzaju
materia³u. Optymalna d³ugoœæ powinna
zawieraæ siê od 1 do 3mm.
Umieœciæ rozsuniêty zamek przedni¹ stron¹
na prawej stronie materia³u tak jak pokazano
na ilustracji.
Umieœciæ krawêdŸ materia³u w odleg³oœci 1.5
cm (5/8 cala) od zaznaczonej linii na p³ytce
œciegowej.
Umieœciæ zamek w odleg³oœci 7mm poni¿ej
koñca krawêdzi garderoby.
Przyszyæ zamek, a¿ stopka dojedzie do
suwaka po prawej stronie z¹bków zamka.
Wyci¹gn¹æ materia³ spod stopki.

Aby przymocowaæ drug¹ po³owê zamka,
umieœciæ krawêdŸ materia³u w odleg³oœci 1.5
cm (5/8 cala) od zaznaczonej linii na p³ytce
œciegowej jak pokazano na ilustracji.
Przyszyæ zamek, a¿ stopka dojedzie do
suwaka po lewej stronie z¹bków zamka.
Zasun¹æ zamek.
Podwin¹æ materia³ w taki sposób, ze zamek
jest po prawej stronie tak jak pokazano na
ilustracji.
U¿yæ szpilek do przymocowania materia³u.
Zmieniæ stopkê na standardow¹.
Przeszyæ tak blisko jak to tylko mo¿liwe
œciegiem prostym naprzeciw zamka.
Na zakoñczenie wszywania zamka nale¿y
wykonaæ œciegi wzmacniaj¹ce.
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W¹skie podwijanie

K

3.5

1.5~3.0

* Stopka do podwijanie materia³u jest
wyposa¿eniem opcjonalnym. Nie znajduje
siê ona na wyposa¿eniu standardowym
maszyny.
Podwin¹æ krawêdŸ materia³u na 3mm,
nastêpnie na odcinku 5cm ponownie
podwin¹æ materia³ na kolejne 3mm.
Wbiæ ig³ê w podwiniêty materia³ obracaj¹c
ko³em zamachowym do siebie, a nastêpnie
opuœciæ stopkê.

Przeszyæ w ten sposób kilka próbnych
œciegów, a nastêpnie podnieœæ stopkê.
Wsun¹æ podwiniêty materia³ w spiralny
prowadnik z przodu stopki do podwijania.
Przesuwaæ materia³ tam i z powrotem, a¿ do
uformowania pliski w kszta³cie rolowanego
podwiniêcia.

Opuœciæ stopkê i rozpocz¹æ szycie powoli
wprowadzaj¹c podwiniêty materia³ w
spiralny prowadnik z przodu stopki do
podwijania.
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Wszywanie kordonków
* Stopka do przyszywania kordonków jest
wyposa¿eniem opcjonalnym. Nie znajduje
siê ona na wyposa¿eniu standardowym
maszyny.

M

Nale¿y szyæ taœmê kordonka, aby stworzyæ
piêkne k³êbowiska wzorów na kurtkach,
kamizelkach lub aby przyszyæ potrójny
kordonek jako element dekoracyjny.
Do kordonka mog¹ byæ u¿yte nastêpuj¹ce
nici: bawe³niana, w³óczka, nici do haftu,
sznurówki, we³na.
Pojedynczy kordonek
Zaznaczyæ na materiale wzór, który ma
zostaæ wyszyty. Wsadziæ kordonek
w centralny rowek stopki do kordonków.
Wyci¹gn¹æ oko³o 5cm kordonka za stopkê.
Rowki pod stopk¹ powinny utrzymywaæ
d³ugoœæ kordonka w miejscu, gdzie œciegi
wychodz¹ z niego.
Wybraæ œcieg i ustawiæ jego szerokoœæ tak,
aby wyszywany œcieg obj¹³ kordonek.
Opuœciæ stopkê i szyæ powoli prowadz¹c
kordonek po wzorze.

M

Potrójny kordonek
Przesun¹æ nitkê szyj¹c¹ do lewej strony
stopki i w³o¿yæ trzy kordonki w rowki stopki i
wyci¹gn¹æ je na odleg³oœæ oko³o 5cm za
stopk¹.
Wybraæ œcieg i ustawiæ jego szerokoœæ tak,
aby wyszywany œcieg obj¹³ kordonek.
Opuœciæ stopkê i szyæ powoli prowadz¹c
kordonek po wzorze.
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Œcieg satynowy

A

3.5~7.0

0.3~1.0
Do szycia œciegami satynowymi i
dekoracyjnymi nale¿y u¿ywaæ stopki do
œciegu satynowego.
Wciêcie które znajduje siê pod stopk¹
pozwala na ³atwe szycie na bardzo cienkich
materia³ach nawet ciasnymi œciegami zigzag.
U³atwia te¿ prawid³owe przesuwanie
materia³u przez z¹bki transportu.
Aby wykonaæ wzór œciegu dekoracyjnego lub
satynowego nale¿y wyregulowaæ d³ugoœæ I
szerokoœæ œciegu poprzez naciœniecie
odpowiedniego guzika regulacji szerokoœci i
d³ugoœci œciegu.
Nale¿y eksperymentowaæ najpierw na
skrawkach materia³u, a¿ osi¹gnie siê
wymagan¹ d³ugoœæ i szerokoœæ wzoru.
Uwaga!
Przy szyciu na bardzo cienkich materia³ach
sugeruje siê u¿ywanie stabilizatorów (tj.
Flizelin).
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Quilting
* Stopka do quiltingu jest wyposa¿eniem
opcjonalnym. Nie znajduje siê ona na
wyposa¿eniu standardowym maszyny.

3.5

1.0~3.0
Œcieg do szycia patchworku
Ustawiæ krawêdŸ materia³u wzd³u¿
zewnêtrznej krawêdzi stopki dok³adnie w
odleg³oœci 6mm.
1/4"

Zwróæ uwagê:
Mo¿na u¿yæ tylko i wy³¹cznie œciegu
prostego z ig³¹ w pozycji centralnej.
Stopka posiada znaki w odleg³oœci 6mm po
obu stronach za i przed ig³¹, aby dok³adnie
wyznaczyæ rogi wyszywanych kratek
patchworku.

U¿ywanie prowadnika krawêdziowego do
szycia patchworku
W³o¿yæ prowadnik krawêdziowy w uchwyt
stopki tak jak jest to pokazano na rysunku I
ustawiæ ¿¹dan¹ odleg³oœæ.

Wykonaæ pierwsza linie, a nastêpnie kolejne,
a¿ do uzyskania po¿¹danego wygl¹du
wyszywanego materia³u.
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3.5

1.0~3.0
Œcieg wygl¹daj¹cy jak rêczny quilting
Dziêki maszynie u¿ytkownik mo¿e uzyskaæ
œcieg przypominaj¹cy rêczny quilting
poprzez u¿ycie przezroczystej, nici górnej i
30 lub 40 bawe³nianej nici dolnej oraz
zwiêkszenia naprê¿enia nici górnej.
Naprê¿enie nici górnej powinno byæ
dostosowane do gruboœci materia³u na
którym wyszywane s¹ œciegi
przypominaj¹ce rêczny quilting.

3.5

1.5~3.0
Koce (aplikacje quiltingowe)
Do wszystkich rodzajów materia³ów oraz
typów szycia.

A

Œciegi patchworkowe
Umieœciæ razem dwa kawa³ki materia³u
praw¹ stron¹ do siebie i przeszyæ œciegiem
prostym.

Otworzyæ miejsce przeszycia i rozp³aszczyæ.
Umieœciæ centralnie stopkê na linii ³¹czenia i
przeszyæ wybranym œciegiem jak pokazano
na ilustracji.
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Fagoting = ozdobny œcieg krzy¿ykowy

T

Cienki papier

- Oddzieliæ zaplisowane krawêdzie dwóch
materia³u luk¹ o szerokoœci 4mm i
sfastrygowaæ do nich papier lub hydrofoliê
jako stabilizator.

Fastrygowanie

- Ustawiæ centralnie stopkê nad
stabilizatorem, rozpocz¹æ szycie po obu
krawêdziach materia³u.

- Po zakoñczeniu szycia, usun¹æ stabilizator.

Œcieg Scallop

A

- Œcieg wykonywany jest na krawêdzi
materia³u, nale¿y wiec upewniæ siê, i¿
szycie nastêpuje bezpoœrednio na koñcu
krawêdzi.
Dla lepszego rezultatu, nale¿y u¿yæ
krochmalu na materiale, a nastêpnie
przeprasowaæ ¿elazkiem przed
rozpoczêciem szycia.
- Obci¹æ starannie materia³ pod przeszytym
œciegiem. Zachowaæ ostro¿noœæ, aby nie
uszkodziæ œciegów.
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Marszczenie
3.5

4.5

* Stopka do marszczenia jest wyposa¿eniem
opcjonalnym. Nie znajduje siê na
wyposa¿eniu standardowym maszyny.

Materia³ marszczony
Zdemontowaæ uchwyt mocowania stopki i
zamocowaæ stopkê do marszczenia.
Zmniejszyæ naprê¿enie górnej nici pokrêt³em
do wartoœci 2.
Umieœciæ materia³ który ma byæ marszczony
po prawej stronie stopki.
Przeszyæ pierwszy œcieg, pilnuj¹c aby
marszczona krawêdŸ materia³u by³a równa z
prawej strony stopki.
Œciegi automatycznie powoduj¹
marszczenie materia³u - odpowiednio do
cienkich i œredniogrubych materia³ów.
Marszczenie i ³¹czenie materia³ów w
jednym cyklu
Nale¿y przypatrzeæ siê bli¿ej szczelinie na
dole stopki do marszczenia.
Przy u¿yciu szczeliny mo¿na jednoczeœnie
marszczyæ doln¹ warstwê materia³u i
przyszywaæ do niej wierzchni¹ warstwê
materia³u jak w przypadku falbanek przy
biustonoszach lub sukienkach.
1. Zdemontowaæ uchwyt mocowania stopki i
za³o¿yæ stopkê do marszczenia.
2. Umieœciæ materia³ do marszczenia praw¹
stron¹ do góry pod stopk¹.
3. Umieœciæ górn¹ warstw¹ materia³u praw¹
stron¹ do do³u w szczelinê.
4. Przeszyæ obie warstwy jak pokazano na
ilustracji.
UWAGA:
Podczas testowania maszyny dla ró¿nych
ustawieñ, aby osi¹gn¹æ jak najlepsze
rezultaty nale¿y przyj¹æ zapas 10mm
materia³u lub taœmy.
To u³atwi wyregulowanie w³aœciwych
ustawieñ i poka¿e jakich zmian potrzebuje
szyty projekt.
Nale¿y zawsze testowaæ na tym samym
kawa³ku materia³u, który bêdzie u¿yty do
realizacji projektu.
Nale¿y szyæ ze œredni¹ prêdkoœci¹ dla
lepszej kontroli nad materia³em.
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Smocking = dekoracyjne marszczenie

T

A

Ustawiæ d³ugoœæ œciegu na 4mm oraz
zmniejszyæ naprê¿enie nici.
U¿yæ wszystkich dostêpnych stopek, aby
szyæ proste linie oddalone od siebie o 1cm
wzd³u¿ obszaru który ma byæ splisowany.

Wêze³ki nici zwi¹zaæ ze sob¹ na krawêdzi.
Poci¹gn¹æ za nitki spodnie w ten sposób,
aby marszczenie na materiale rozk³ada³o siê
równomiernie. Zabezpieczyæ nici na drugim
koñcu materia³u.

Zmniejszyæ naprê¿enie jeœli bêdzie to
konieczne i szyæ œciegami dekoracyjnymi
pomiêdzy prostymi szwami.

Wyci¹gn¹æ nitki które marszczy³y materia³.
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Cerowanie, haftowanie i monogramy z wolnej rêki
* Stopka do haftowania jest wyposa¿eniem
opcjonalnym. Nie znajduje siê ona na
wyposa¿eniu standardowym maszyny.
(model London 7)

3.5~5.0

Ustawiæ dŸwigniê pozycji z¹bków transportu
do pozycji "
", tak aby zosta³y
opuszczone.

a
b

a
b

a
b
c

Zdemontowaæ uchwyt mocowania stopki i
zamocowaæ stopkê do marszczenia w ten
sposób, aby dŸwignia stopki do marszczenia
(a) opiera³a siê o œrubê docisku ig³y (b).
Nastêpnie przykrêciæ stopkê do uchwytu za
pomoc¹ œruby przy pomocy œrubokrêta (c).
Stopka ma zostaæ zamontowana w ten
sposób jak pokazano na rysunku obok.

Cerowanie
Nale¿y najpierw wykonaæ przeszycia wokó³
cerowanej powierzchni w celu jej
zabezpieczenia.
Zacz¹æ szyæ, lekko poruszaj¹c materia³em
tam i z powrotem. Nale¿y powtarzaæ ten
ruch, a¿ do wype³nienia danego miejsca
równoleg³ymi liniami œciegowymi.
Obróciæ materia³ o 90° i szyæ wokó³
pierwszego obszycia poruszaj¹c materia³em
wolniej, aby pojedyncze nici nie robi³y zbyt
wielkich odstêpów w miejscu cerowania.
Zwróæ uwagê:
Cerowanie jest mo¿liwe tylko i wy³¹cznie przy
wy³¹czonych z¹bkach transportu.
Ruch materia³u pod stopk¹ jest kontrolowany
przez osobê pracuj¹ca na maszynie.
Jest to niezbêdne do pe³nego koordynowania
szycia i ruchu materia³u pod stopk¹.
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Haftowanie
Wybraæ œcieg zigzag i ustawiæ odpowiedni¹
jego szerokoœæ.
Szyæ wzd³u¿ ram wyszywanego wzoru
poruszaj¹c jednoczeœnie tamborkiem.
Haftuj¹c na maszynie dany wzór nale¿y szyæ
z jednakow¹ prêdkoœci¹.
Wzór nale¿y wype³niaæ poruszaj¹c siê od
zewn¹trz do œrodka haftu.
Zwracaæ uwagê, aby œciegi z
poszczególnych elementów haftu spotyka³y
siê ze sob¹.
Mo¿na uzyskaæ d³u¿sze œciegi poprzez
szybsze poruszanie tamborkiem i krótsze
poprzez wolniejsze ruchy tamborka.
Aby zabezpieczyæ wyszywany wzór nale¿y
na koñcu haftowania nacisn¹æ przycisk
Auto-Lock.

Monogramy
Wybraæ œcieg zig zag i ustawiæ odpowiedni¹
jego szerokoœæ.
Wykonuj¹c na maszynie monogram nale¿y
szyæ z jednakow¹ prêdkoœci¹ poruszaj¹c
tamborkiem wzd³u¿ poszczególnych liter.
Kiedy haftowanie monogramu jest gotowe
nale¿y go zabezpieczyæ naciskaj¹c przycisk
Auto-Lock.
* Stopka do marszczenia oraz tamborek jest
wyposa¿eniem opcjonalnym.
Nie znajduj¹ siê one wyposa¿eniu
standardowym maszyny.
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Stopka z górnym transportem
* Stopka z górnym transportem jest wyposa¿eniem opcjonalnym. Nie
znajduje siê na wyposa¿eniu standardowym maszyny.
Zawsze nale¿y najpierw spróbowaæ szyæ œcieg na danym typie
materia³u bez u¿ycia tej stopki. Stopkê z górnym transportem
stosuje siê tylko i wy³¹cznie wtedy gdy jest to konieczne.
Stopka ta ma za zadanie prawid³owe prowadzenie materia³u oraz
uzyskanie ³adnego wygl¹du œciegu na materia³ach gdzie stopka
standardowa nie potrafi tego zrobiæ. Ten model maszyny oferuje
doskona³¹ jakoœæ œciegów na szeregu dostêpnych materia³ów od
delikatnych szyfonów po wielowarstwowe drelichy.
Stopka z górnym transportem wyrównuje si³ê przesuwu materia³u od
góry jak i od do³u przez co zapewnia p³ynne podawanie tkaniny. Dziêki
niej przeszywanie tkanin odbywa siê bez marszczenia i przesuwania.
Doskonale sprawdza siê podczas szycia takich materia³ów jak:
bawe³na, p³ótna, dzianiny, stretch, trykoty, winyle, skóra. Jest
przeznaczona do szycia skrajnie trudnych materia³ów. Podczas szycia
na takich materia³ach nale¿y zastosowaæ œredni¹ prêdkoœæ szycia.
Podnieœæ do góry dŸwigniê podnoszenia stopki i zwolniæ zamontowan¹
stopkê.

Zdemontowaæ uchwyt mocowania stopki poprzez odkrêcenie œruby za
pomoc¹ œrubokrêta.
Ramiê (a) powinno zostaæ zamontowane na œrubie docisku ig³y i
uchwycie mocowania ig³y (b).

a
b
c

Zamontowaæ stopkê z górnym transportem do maszyny w ten sposób,
aby:
- Wsun¹æ uchwyt stopki (c) od ty³u, na lew¹ stronê uchwytu
mocowania stopki.
- Opuœciæ stopkê.
- Upewniæ siê, i¿ œruba mocuj¹ca stopkê oraz sama stopka s¹ dobrze
zabezpieczone.
- Nale¿y poci¹gn¹æ do góry niæ doln¹ i umieœciæ obie nici (górn¹ i
doln¹) pod stopk¹.
Wyj¹æ doln¹ niæ do góry i prze³o¿yæ nici doln¹ i górn¹ do ty³u, pod
stopk¹ z górnym transportem.
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Funkcje specjalne

Odbicie lustrzane œciegu - model London 8
Uwaga:
Wszystkie œciegi, które mo¿na odbiæ lustrzanie,
zaznaczono na obrazku z lewej strony.

Wybraæ œcieg.
Wcisn¹æ przycisk funkcyjny, aby otworzyæ
programowanie funkcji.
Uwaga:
Pocz¹tkowo symbole odbicia lustrzanego
oraz podwójnej ig³y "mrugaj¹" z t¹ sam¹
prêdkoœci¹.

Za pomoc¹ ko³a wyboru, wybraæ ¿¹dan¹
funkcjê.
Uwaga:
Podczas przewijania ko³em ,tylko zaznaczona
funkcja "mrugaj¹".

Wcisn¹æ Set/disp aby wybraæ odbicie
lustrzane i zapamiêtaæ je.
Uwaga:
Œciegi odbite lustrzanie, mo¿na równie¿ ³¹czyæ
z innymi œciegami.

A

B

A. Zwyk³y œcieg
B. Œcieg odbity lustrzanie.

Funkcje specjalne

Szycie podwójn¹ ig³¹ - model London 8

T

2.0~5.0

Zwróæ uwagê:
Ig³a podwójna musi zostaæ zakupiona osobno.
Nie znajduje siê na wyposa¿eniu
standardowym maszyny.
Za³o¿yæ ig³ê podwójn¹.
UWAGA:
U¿ywaæ tylko ig³y podwójnej o maksymalnym
rozstawie 2mm (numer katalogowy New
Bernette 502020.62.91).

Za³o¿yæ pionowy trzpieñ szpulki w otwór
w pobli¿u poziomego trzpienia szpulki u góry
na maszynie, tak aby zaskoczy³ we
w³aœciwej pozycji.
Dodatkow¹ niæ nawlec identycznie do
pierwszej, z pominiêciem przelotki
znajduj¹cej siê nad ig³¹, nawlec praw¹ ig³ê.
Nawlec ka¿d¹ z igie³ maszyny rêcznie.

ZWRÓÆ UWAGÊ:
Podczas szycia ig³¹ podwójn¹ nale¿y u¿ywaæ
nici tego samego rodzaju.
Mo¿na u¿yæ nici tego samego koloru lub
dwóch ró¿nych.

Wybraæ œcieg
Wcisn¹æ przycisk funkcyjny, aby otworzyæ
programowanie funkcji.
Uwaga:
Œciegów 10, 50-60 oraz alfabetów, nie mo¿na
wykonaæ podwójn¹ ig³¹.

63

64

Funkcje specjalne

Za pomoc¹ ko³a wyboru, wybraæ funkcjê
podwójnej ig³y.
Uwaga:
Pocz¹tkowo symbole odbicia lustrzanego
oraz podwójnej ig³y "mrugaj¹" z t¹ sam¹
prêdkoœci¹.
Podczas przewijania ko³em, tylko zaznaczona
funkcja "mruga".

Wcisn¹æ Set/disp aby wybraæ podwójn¹ ig³ê
i zapamiêtaæ funkcjê.
Maszyna automatycznie zmniejszy szerokoœæ
œciegu.

Podczas szycia, dwie linie œciegu s¹
wykonywane równolegle do siebie.
Uwaga:
- Podczas prac podwójn¹ ig³¹, zawsze szyæ
ostro¿nie i z niewielk¹ prêdkoœci¹, aby
zapewniæ wysok¹ jakoœæ œciegu.
- Po w³¹czeniu funkcji podwójnej ig³y,
pozostanie ona aktywna, nawet po zmianie
œciegu. Aby wy³¹czyæ funkcjê, nale¿y
odznaczyæ j¹ w m menu programowania
funkcji.

Funkcje specjalne

Pamiêæ - model London 8
Kilka œciegów, mo¿na po³¹czyæ w jeden ci¹g znaków, za pomoc¹ wewnêtrznej pamiêci
maszyny. Kombinacja œciegów pozostaje w pamiêci maszyny, nawet po jej wy³¹czeniu.
Prosimy zwróciæ uwagê:
- Maszyna posiada mo¿liwoœæ po³¹czenia 30 znaków w pamiêci.
- Kombinacja œciegów mo¿e zostaæ wybrana z grupy œciegów lub grupy alfabetu, a nastêpnie
wyszywana jako sekwencja œciegów.
- Œciegów 10 oraz od 50 do 60 nie mo¿na zapisaæ w pamiêci.
- Podczas wyszywania ci¹gu po³¹czonych œciegów, nie mo¿na u¿ywaæ przycisku szycia wstecz.

Tryb pamiêci

Notatka:
- Jeœli pamiêæ jest pusta, kiedy
zostanie naciœniêty przycisk pamiêci
tryb wprowadzania do pamiêci
bêdzie aktywowany.
- Jeœli pamiêæ jest u¿ywana, kiedy
zostanie naciœniêty przycisk pamiêci
tryb przegl¹dania/edycji bêdzie
aktywowany.

Tryb wprowadzania
do pamiêci

Tryb wprowadzania do pamiêci
(numer œciegu miga)
S³u¿y do wprowadzania œciegów
do pamiêci.

Tryb
przegl¹dania/edycja
pamiêci

Tryb przegl¹dania/edycji pamiêci
S³uzy do przegl¹dania pamiêci,
dodawania lub kasowania œciegów.
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Funkcje specjalne

Przegl¹d trybu wprowadzania do pamiêci
Tryb wprowadzania
do pamiêci

Wprowadzanie
sekwencji œciegów

Wyœwietlenie trybu
przegl¹danie/edycja
pamiêci

Wyœwietlenie trybu
standardowego z
mo¿liwoœci¹ wyszycia
zapisanych œciegów

Wiêcej na stronie 67.

Wiêcej na stronie 69.

Wiêcej na stronie 70.

Przegl¹d trybu przegl¹dania/edycja pamiêci
Tryb
przegl¹dania/edycja
pamiêci

Przegl¹d zapisanych
œciegów

Funkcje edytowania

Wiêcej na stronie 71.

Wyœwietlenie trybu
standardowego z
mo¿liwoœci¹ wyszycia
zapisanych œciegów
Wiêcej na stronie 70.

Dodanie
nowego
œciegu

Kasowanie
zapisanego
œciegu

Skasowanie
ca³ej pamiêci

(Prze³¹czanie do
trybu wprowadzania
do pamiêci)

Zmiana
zapisanych
œciegów
sekwencji
lub ich
parametrów

Wiêcej
na stronie 69.

Wiêcej
na stronie 72.

Wiêcej
na stronie 73.

Wiêcej
na stronie 75.

Wiêcej
na stronie 77.

Dodawanie
sekwencji
œciegów

Funkcje specjalne

Dodanie sekwencji œciegów w trybie
wprowadzania do pamiêci.
Warunek: Pusta pamiêæ (wiêcej na stronie
77 jak kasowaæ zawartoœæ pamiêci)
Nacisn¹æ przycisk pamiêci, aby wejœæ do
trybu wprowadzania do pamiêci.
Pierwsze pole pamiêci

Numer œciegu zaczyna migaæ.
Po wcioeniêciu przycisku pamiêci, numer
œciegu zaczyna ''mrugaæ''. Tryb pamiêci jest
aktywny, gdy symbol ''
'' pojawia siê
pod numerem œciegu.

Pierwsze pole pamiêci

U¿yæ ko³o wyboru œciegu, aby wybraæ œcieg.
Np œcieg numer 25

Prosimy zwróciæ uwagê:
Przed naciœniêciem przycisku set/disp:
- Parametry wybranego œciegu, takie jak:
d³ugoœæ i szerokoœæ, odbicie lustrzane lub
podwójna ig³a mog¹ zostaæ wyregulowane
za pomoc¹ odpowiednich przycisków.
- Próbny œcieg mo¿na wykonaæ wciskaj¹c
przycisk start/stop lub naciskaj¹c na
rozrusznik no¿ny.
Maszyna automatycznie zatrzyma siê na
koñcu œciegu.
Pierwsze pole pamiêci

Nacisn¹æ przycisk set/disp, aby zapisaæ.
Po naciœniêciu przycisku, pozycja pamiêci
bêdzie widoczna przez 2 sekundy (01 =
oznacza pierwsz¹ komórkê pamiêci)
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Funkcje specjalne

2 pozycja pamiêci

Nastêpnie zacznie mrugaæ numer ostatnio
wpisanego œciegu. Pamiêæ jest gotowa do
wpisania nastêpnego œciegu do pamiêci.
Powtórzyæ ponownie wy¿ej wymienione
kroki, aby dodaæ wiêksz¹ iloœæ œciegów do
pamiêci.
Zwróæ uwagê:
- Wzory œciegów i alphabet mog¹ byæ ³¹czone
w kombinacjê.
- Dwukrotne nacisn¹æ przycisk wyboru grupy
wzorów, aby otworzyæ sekcjê alfabetu a
nastêpnie powtórzyæ powy¿sze kroki.

Nacisn¹æ przycisk start/stop lub rozrusznik
no¿ny, aby wyszyæ zapisane œciegi.
Zwróæ uwagê:
Kiedy pamiêæ jest pe³na z 30 œciegami,
maszyna bêdzie to sygnalizowaæ 3 krótkimi
sygna³ami dŸwiêkowymi.

Funkcje specjalne

Prze³¹czanie pomiêdzy trybem
wprowadzania do pamiêci i trybem
przegl¹dania/edycja pamiêci
Tryb wprowadzania do pamiêci

Po tym jak tryb wprowadzania do pamiêci
jest aktywowany i przynajmniej jeden œcieg
zosta³ wprowadzony do pamiêci, dwukrotnie
nacisn¹æ przycisk set/disp, sprawia ¿e
maszyna przechodzi do trybu
przegl¹dania/edycja pamiêci.

Tryb przegl¹dania/edycja pamiêci

Kiedy tryb przegl¹dania/edycja pamiêci jest
aktywny, dwukrotne naciœniêcie przycisku
set/disp, sprawia ¿e maszyna przechodzi do
trybu wpisywania do pamiêci.

Funkcje edycji pamiêci Dodawanie sekwencji œciegów
Nacisn¹æ przycisk pamiêæ, aby wejœæ do
trybu przegl¹dania/edycja pamiêci, na
ekranie pokazany jest œcieg, który zosta³
zapisany w pierwszej komórce pamiêci.
Dwukrotne naciœniêcie przycisku set/disp
sprawi, ¿e maszyna wyœwietli tryb
wpisywania do pamiêci, po ostatnio
wpisanym œciegu.
Postêpowaæ zgodnie z informacjami
zawartymi na stronach 67/68, aby dodaæ
wiêksz¹ iloœæ nowych œciegów.
Przyk³ad:
Œciegi w pamiêci przed dodaniem œciegu:
numer œciegu
25
pozycja w pamiêci 01

26
02

15
03

Œciegi w pamiêci po dodarniu œciegu nr 01:
25
numer œciegu
pozycja w pamiêci 01

26
02

15
03

01
04
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Funkcje specjalne

Prze³¹czanie pomiêdzy trybem pamiêci a
trybem normalnym
Kiedy tryb pamiêci jest aktywny, nacisn¹æ
przycisk pamiêci, aby opuœciæ tryb pamiêci I
powróciæ do trybu normalnego.

Szycie zapisanych wzorów
Nacisn¹æ przycisk pamiêci, aby wejœæ do
trybu pamiêci, ekran wyœwietlacza poka¿e
œcieg zapisany w 1 komórce pamiêci.
Pierwsze pole pamiêci

Nacisn¹æ przycisk start/stop lub rozrusznik
no¿ny, aby wyszyæ zapisane œciegi.

Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê infomracje na
temat wyszywanego w danym momencie
œciegu.

Funkcje specjalne

Przegl¹d zapisanych œciegów w pamiêci
Warunek: w pamiêci s¹ zapisane œciegi

Pierwsze pole pamiêci

2 pozycja pamiêci

Pierwsze pole pamiêci

Nacisn¹æ przycisk pamiêci, aby wejœæ do
trybu przegl¹dania/edycja pamiêci, na
ekranie pokazany jest œcieg, który zosta³
zapisany w pierwszej komórce pamiêci.

œciegiem
U¿yæ ko³a wyboru, aby nawigowaæ miêdzy
œciegami lub przegl¹daæ ustawione parametry.

aby nawigowaæ pozycj¹ pamiêci
Nacisn¹æ przycisk set/disp, aby zmieniæ
pozycjê wyoewietlania pamiêci.
Zwróæ uwagê:
Gdy tryb przegl¹dania/edycja pamiêci jest
wyœwietlany, mo¿e byæ prze³¹czany pomiêdzy
wyœwietlaniem pozycji œciegu a jego wygl¹dem,
za pomoc¹ przycisku set/disp.

3 pozycja pamiêci

Uzyæ ko³a wyboru, aby wybraæ inn¹ pozycjê
komórki pamiêci.
Zwróæ uwagê:
Nacisn¹æ przycisk start/stop lub rozrusznik
no¿ny, aby rozpocz¹æ ci¹g³e szycie od
aktualnej pozycji w pamiêci.
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Funkcje specjalne

Funkcje edycji pamiêci - Zmiana zapisany
ch œciegów w pamiêci lub ich parametrów
Warunek: œciegi zapisane w pamiêci

Pierwsze pole pamiêci

2 pozycja pamiêci

Nacisn¹æ przycisk pamiêci i wejœæ do trybu
przegl¹dania/edycja pamiêci, na ekranie
pokazany jest œcieg, który zosta³ zapisany w
pierwszej komórce pamiêci.

U¿yæ ko³a wyboru, aby wybraæ œcieg który
ma zostaæ zast¹piony lub którego parametry
maj¹ zostaæ zmienione.
Aby zmieniæ œcieg, nacisn¹æ przycisk grupy
œciegi, numer œciegu zacznie mrugaæ.
Aby zmieniæ parametry œciegu, nacisn¹æ
d³ugoœæ œciegu, szerokoœæ œciegu lub

2 pozycja pamiêci

U¿yæ ko³a wyboru, aby ustawiæ now¹ wartoœæ.
(Np. œcieg 47)
Zwróæ uwagê:
Przed naciœniêciem przycisku set/disp:
- Parametry wybranego œciegu,d³ugoœæ I
szerokoœæ, mo¿na regulowaæ.
- Mo¿na wykonaæ próbne szycie, wciskaj¹
przycisk Start/Stop lub naciskaj¹c na
Rozrusznik no¿ny. Maszyna automatycznie
zatrzyma siê po zakoñczeniu œciegu.

2 pozycja pamiêci

Nacisn¹æ przycisk set/disp, aby zapisaæ I
powróciæ do trybu przegl¹dania/edycja
pamiêci.
Przyk³ad:
Œciegi w pamiêci przed zamian¹ œciegu:
numer œciegu
25
pozycja w pamiêci 01

26
02

15
03

01
04

30
05

48
06

Œciegi w pamiêci po zamianie œciegu nr 26:
numer œciegu
25
pozycja w pamiêci 01

47
02

15
03

01
04

30
05

48
06

Funkcje specjalne

Funkcje edycji pamiêci Dodanie dodatkowego œciegu

Warunek: œciegi zapisane w pamiêci

Pierwsze pole pamiêci

Nacisn¹æ przycisk pamiêci i wejœæ do trybu
przegl¹dania/edycja pamiêci, na ekranie
pokazany jest œcieg który zosta³ zapisany w
pierwszej komórce pamiêci.

3 pozycja pamiêci

Ko³em wyboru œciegu, wybraæ œcieg, przed
którym ma byæ dodany inny œcieg.

3 pozycja pamiêci

Wcisn¹æ przycisk funkcyjny, aby wybraæ
odpowiedni¹ funkcjê.
Prosimy zwróciæ uwagê:
Pocz¹tkowo wszystkie symbole funkcji
migaj¹ z t¹ sam¹ prêdkoœci¹. Kiedy
rozpocznie siê przewijanie tylko wybrana
funkcja miga.

3 pozycja pamiêci

U¿yæ ko³a wyboru, aby przewinaæ do funkcji
dodawania do pamiêci.

73

74

Funkcje specjalne

3 pozycja pamiêci

Wcisn¹æ przycisk Set/disp, aby dodaæ pust¹
pozycjê pamiêci.

3 pozycja pamiêci

Za pomoc¹ ko³a wyboru, wybraæ ¿¹dany
œcieg (Np. œcieg 35).

3 pozycja pamiêci

Nacisn¹æ przycisk set/disp, aby zapisaæ i
powróciæ do trybu przegl¹dania/edycja
pamiêci.
Zwróæ uwagê:
Parametry wybranego oeciegu, takie jak
d³ugoœæ i szerokoœæ, odbicie lustrzane oraz
szycie ig³¹ podwójn¹ mog¹ zostaæ ustawione
po naciœniêciu odpowiedniego przycisku.
Przyk³ad:
Œciegi w pamiêci przed dodaniem kolejnego:
numer œciegu
25
pozycja w pamiêci 01

26
02

27
03

01
04

30
05

48
06

Wybrany œcieg nr 27 który jest zapisany w 3
komórce pamiêci.
Œciegi w pamiêci po dodaniu kolejnego:

Nowy œcieg nr 35 jest teraz na pozycji 3, a
œcieg nr 27 jest na pozycji w 4 komórce
pamiêci.
numer œciegu
25 26 35 27 01 30 48
pozycja w pamiêci 01 02 03 04 05 06 07

Funkcje specjalne

Funkcje edycji pamiêci Kasowanie zapisanego œciegu

Pierwsze pole pamiêci

Nacisn¹æ przycisk pamiêci i wejœæ do trybu
przegl¹dania/edycja pamiêci, na ekranie
pokazany jest œcieg, który zosta³ zapisany w
pierwszej komórce pamiêci.

2 pozycja pamiêci

Za pomoc¹ ko³a wyboru, wybraæ œcieg, który
ma byæ usuniêty.

2 pozycja pamiêci

Wcisn¹æ przycisk funkcyjny, aby wybraæ
odpowiedni¹ funkcjê.
Prosimy zwróciæ uwagê:
Pocz¹tkowo wszystkie symbole migaj¹ z
jednakow¹ prêdkoœci¹. Kiedy rozpocznie siê
przewijanie, tylko wybrana funkcja miga.

2 pozycja pamiêci

Uzyæ ko³a wyboru, aby przewijaæ w funkcjach
kasowania pamiêci.
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Funkcje specjalne

2 pozycja pamiêci

Nacisn¹æ przycisk set/disp, aby
skasowaæœcieg i powróciæ do trybu
przegl¹dania/edycja pamiêci.

Przyk³ad:
Œciegi w pamiêci przed skasowaniem œciegu:
numer œciegu
25 26 35 27 01 30 48
pozycja w pamiêci 01 02 03 04 05 06 07

Zmieniony œcieg nr 26 który jest w 2
komórce pamiêci.
Œciegi w pamiêci po skasowaniu œciegu nr 26:
numer œciegu
25 35 27 01 30 48
pozycja w pamiêci 01 02 03 04 05 06

Œcieg nr 35 jest teraz w 2 komórce pamiêci.

Funkcje specjalne

Funkcje edycji pamiêci Kasowanie ca³ej zawartoœci pamiêci

Pierwsze pole pamiêci

Nacisn¹æ przycisk pamiêci i wejœæ do trybu
przegl¹dania/edycja pamiêci, na ekranie
pokazany jest œcieg, który zosta³ zapisany w
pierwszej komórce pamiêci.

2 pozycja pamiêci

Nacisn¹æ przycisk funkcyjny, aby otworzyæ
program funkcji.

2 pozycja pamiêci

U¿yæ ko³a wyboru, aby przewin¹æ do funkcji
kasowania ca³ej zawartosci pamiêci (dalete
ALL) i nacisn¹æ przycisk set/disp.
Na wyœwietlaczu pojawia siê tylko napis
"
" i miga funkcja kasowania ca³ej
zawartoœæi pamiêci (Del ALL) w celu
potwierdzenia.

2 pozycja pamiêci

Nacisn¹æ przycisk set/disp ponownie I
przytrzymaæ przez 2 sekundy, a¿ maszyna
wyda sygna³ dŸwiêkowy.
Pamiêæ jest skasowana i maszyna wyœwietla
tryb wprowadzania do pamiêci.
Zwróæ uwagê:
Jeœli zostanie naciœniêty inny przycisk, lub
przycisk set/disp bêdzie wciœniêty za krótko,
maszyna powróci to trybu
przegl¹dania/edycja pamiêci i zapisane
œciegi w pamiêci nie ulegn¹ zmianie.
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Funkcje specjalne

Funkcje ostrze¿eñ
Informacja na ekranie
Maszyna jest zablokowana
Komunikat ten mo¿e oznaczaæ, ¿e niæ
zapl¹ta³a siê wokó³ mechanizmu lub
zaklinowa³a lub materia³ jest za gruby i ko³o
zamachowe nie mo¿e siê obróciæ.
Zasilanie silnika zostanie odciête I
oœwietlenie LED z sekcji parametrów (prawa
strona maszyny) zostanie wy³¹czone.
Jednoczeœnie 5 œwiate³ LED na panelu
maszyny bêdzie "mrugaæ" przez 2 sekundy.
Prosimy skorzystaæ z "Rozwi¹zywania
problemów" na stronach 80/81.

Komunikaty dŸwiêkowe
- Podczas prawid³owej eksploatacji: 1 sygna³
- Podczas nieprawid³owej eksploatacji: 3,
krótkie sygna³y
- Gdy maszyna zosta³a zablokowana: 3,
krótkie sygna³y
- Gdy pamiêæ jest pe³na: 3, krótkie sygna³y

Przesun¹æ w lewo mechanizm szpulowania
nici dolnej
Je¿eli zostanie wciœniêty jakikolwiek przycisk,
gdy szpulka jest pe³na lub mechanizm
szpulowania jest z prawej strony, maszyna
wyda 3, krótkie sygna³y dŸwiêkowe, jako
ostrze¿enie. Przesun¹æ mechanizm
szpulowania w lew¹ stronê.

Uwaga:
Gdy szpulownik nici dolnej jest przesuniêty w
praw¹ stronê, pojawi siê komunikat "
".

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie
UWAGA:
Wy³¹czyæ maszynê wy³¹cznikiem. Od³¹czyæ j¹ od zasilania przed
przyst¹pieniem do jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji.
Pozostawienie maszyny pod³¹czonej do sieci mo¿e groziæ
pora¿eniem pr¹dem.
Zdj¹æ p³ytkê œciegow¹. Podnieœæ ig³ê do jej najwy¿szej pozycji. Zdj¹æ
stopkê oraz uchwyt mocowania stopki.
Zdemontowaæ przeŸroczyst¹ pokrywê kosza chwytacza, odkrêciæ
dwie œruby mocuj¹ce p³ytkê œciegow¹.
Wyci¹gn¹æ koszyk chwytacza.

Wyczyœciæ bie¿niê chwytacza.

Wyczyœciæ z¹bki transportu i koszyk chwytacza przy pomocy
pêdzelka, nastêpnie przetrzeæ je czyst¹ such¹ szmatk¹.

a

b

Umieœciæ koszyk chwytacza w taki sposób, aby krawêdŸ koszyka by³a
umieszczona tak, jak to pokazano na rysunku. Koszyk ma byæ
wsuniêty tak, ¿eby wystêp (a) zrówna³ siê ze sprê¿ynk¹ (b).
Za³o¿yæ p³ytkê œciegow¹ i przykrêciæ j¹ za pomoc¹ dwóch œrub.
W³o¿yæ do koszyka szpulkê.
Za³o¿yæ przeŸroczyst¹ pokrywkê kosza chwytacza, a nastêpnie
zamontowaæ uchwyt mocowani stopki oraz sam¹ stopkê.
UWAGA!
Chwytacz powinien byæ regularnie czyszczony z zabrudzeñ w postaci
resztek materia³ów i nici.
Budowa chwytacza (zbudowanego w technologii drop-in) NIE
WYMAGA oliwienia.
Maszyna powinna byæ regularnie przegl¹dana. W razie w¹tpliwoœci co
do konserwacjo nale¿y siê skontaktowaæ z lokalnym przedstawicielem
firmy BERNINA.

Wymiana oœwietlanie LED
Urz¹dzenie to jest wyposa¿one w podwójne oœwietlenie typu LED, które zapewnia u¿ytkownikowi
d³ug¹ ¿ywotnoœæ. W razie koniecznoœci wymiany oœwietlenia nale¿y siê skontaktowaæ z lokalnym
dealerem firmy BERNINA lub skontaktowaæ z autoryzowanym serwisem.
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80

Rozwi¹zywanie problemów

Przewodnik usuwania problemów
Jeœli maszyna pracuj¹c prawid³owo zatrzyma siê nale¿y sprawdziæ nastêpuj¹ce problemy przed
wezwaniem serwisu. Jeœli problem bêdzie wystêpowaæ nadal proszê skontaktowaæ siê z
najbli¿szym autoryzowanym punktem serwisowym BERNINA.
Problem

Niæ górna
zrywa siê

Prawdopodobna przyczyna
1. Maszyna nie jest prawid³owo
nawleczona.
2. Naprê¿enie nici jest zbyt du¿e.

1. Nawlec maszynê ponownie.

3. Niæ jest zbyt gruba w porównaniu z
oczkiem ig³y.

3. Za³o¿yæ wiêkszy rozmiar ig³y.

4. Ig³a jest za³o¿ona w nieprawid³owy
sposób.

4. Wyj¹æ ig³ê, nastêpnie za³o¿yæ j¹
ponownie ( p³ask¹ stron¹ skierowan¹
do ty³u).
5. Usun¹æ zbêdn¹ niæ z elementów
maszyny.

5. Niæ zapl¹ta³a siê wokó³ szpulownika.

Niæ dolna
zrywa siê

Sposób postêpowania

2. Zredukowaæ naprê¿enie nici.

14
18
21
17

14

6. Ig³a jest uszkodzona.

6. Wymieniæ ig³ê na now¹.

17

1. Kosz chwytacza jest za³o¿ony w
nieprawid³owy sposób.

1. Wyci¹gn¹æ i ponownie za³o¿yæ kosz
chwytacza, za³o¿yæ nitkê. Nitka
powinna siê ci¹gn¹æ lekko.

13

2. Chwytacz jest Ÿle nawleczony.

2. Sprawdziæ kosz chwytacza i szpulkê.

13

3. Naprê¿enie dolnej nitki jest zbyt du¿e.

3. Wyregulowaæ naprê¿enie dolnej nici.

18

1. Ig³a jest za³o¿ona w nieprawid³owy
sposób.

1. Wyj¹æ ig³ê, nastêpnie za³o¿yæ j¹
ponownie (p³ask¹ stron¹ skierowan¹
Do ty³u).

17

2. Ig³a jest uszkodzona.

2. Wymieniæ ig³ê na now¹.

17

3. Zosta³a za³o¿ona ig³a o z³ym rozmiarze. 3. Za³o¿yæ odpowiedni¹ ig³ê do szytego
Przeskakuj¹ce
materia³u.
œciegi
4. Stopka jest za³o¿ona w nieprawid³owy 4. Sprawdziæ i za³o¿yæ w prawid³owy
sposób.
sposób.

21
32-33

5. Maszyna jest nawleczona w
nieprawid³owy sposób
6. Rozrusznik jest pod³¹czony w
nieprawid³owy sposób.

5. Nawlec maszynê ponownie.
6. Pod³¹czyæ rozrusznik w prawid³owy
sposób.

18

1. Ig³a jest uszkodzona.

1. Nale¿y zamontowaæ now¹ ig³ê.

17

2. Ig³a jest za³o¿ona w nieprawid³owy
sposób.

2. Wyj¹æ ig³ê, nastêpnie za³o¿yæ j¹
ponownie (p³ask¹ stron¹ skierowan¹
do ty³u).
3. Wymieniæ ig³ê odpowiedni¹ do
u¿ywanych nici oraz szytego materia³u.

3. Kombinacja ig³y, nici i materia³u jest
niew³aœciwa.
Ig³a ³amie siê 4. Wybrana stopka jest nieodpowiednia
do wybranego rodzaju œciegu.

Szyte œciegi
s¹ zbyt luŸne

Informacje

4. Wybraæ odpowiedni¹ stopkê do
wybranego œciegu.

14

17
21
32-33

5. Œrubka docisku ig³y jest poluzowana.

5. U¿yæ œrubokrêta, aby mocniej
dokrêciæ œrubê docisku ig³y.

6. Stopka która jest u¿ywana nie jest
przeznaczona do wybranego przez
u¿ytkownika œciegu.

6. Za³o¿yæ odpowiedni¹ stopkê która jest
przeznaczona do wybranego œciegu.

7. Naprê¿enie nici górnej jest zbyt

7. Zmniejszyæ naprê¿enie nici górnej.

1. Maszyna nie jest prawid³owo
nawleczona.
2. Szpulka nie jest prawid³owo
nawleczona.

1. Sprawdziæ nawleczenie maszyny.
2. Nawin¹æ niæ na szpulkê tak jak
pokazano na ilustracji.

11

3. Z³a kombinacja ig³y/materia³u/nici.

3. Rozmiar ig³y musi byæ odpowiedni do
materia³u i nici.

21

4. Naprê¿enie nici jest zbyt s³abe.

4. Ustawiæ odpowiednie naprê¿enie nici.

18

17
32-33
18
14
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Problem
Szew jest
zrywany

Szew jest
marszczony

Œciegi s¹
rwane

Maszyna
siê t³ucze

Prawdopodobna przyczyna

Sposób postêpowania

Informacje

1. Ig³a jest za gruba dla materia³u.

1. Dobraæ odpowiedni¹ ig³ê.

2. Gêstoœæ œciegu jest Ÿle dobrana.

2. Zmieniæ ustawienia gêstoœci œciegu.

--

3. Naprê¿enie nici jest zbyt mocne.

3. Zmniejszyæ naprê¿enie nici.

18

1. Naprê¿enie nici górnej jest zbyt du¿e.

1. Zmniejszyæ naprê¿enie nici.

18

2. Niæ górna jest nieprawid³owo
nawleczona.

2. Nawlec ponownie maszynê.

3. Ig³a jest zbyt ciê¿ka dla materia³u na
którym siê aktualnie pracuje.

3. Zmieniæ ig³ê.

4. Gêstoœæ œciegu jest Ÿle dobrana.

4. Zmieniæ ustawienia gêstoœci.

--

5. Stopka która jest u¿ywana nie jest
przeznaczona do wybranego przez
u¿ytkownika œciegu.

5. Za³o¿yæ odpowiedni¹ stopkê która jest
przeznaczona do wybranego œciegu.

18

1. Stopka która jest u¿ywana nie jest
przeznaczona do wybranego przez
u¿ytkownika œciegu.

1. Za³o¿yæ odpowiedni¹ stopkê która jest
przeznaczona do wybranego œciegu.

32-33

2. Naprê¿enie nici górnej jest zbyt du¿e.

2. Zmniejszyæ naprê¿enie nici.

18

1. Niæ zapl¹ta³a siê w chwytacz.

Jeszcze raz nawlec doln¹ nitkê i
ponownie w³ó¿ czó³enko chwytacza,
pokrêæ ko³em zamachowym.

79

2. Ig³a uderza o z¹bki transportu.
1. Olej odk³ada siê na chwytaczu i
igielnicy.
2. S³abej jakoœci oliwa zosta³a u¿yta.

Maszyna
3. Ig³a jest uszkodzona.
ha³asuje
podczas pracy 4. Silnik przy pracy na ciê¿kich
materia³ach mo¿e pracowaæ g³oœniej.
5. Nitka zapl¹ta³a siê w chwytaczu.

1. Wyczyœciæ chwytacz i z¹bki transportu
tak jak pokazano to na rysunku.
2. U¿ywaæ tylko dobrej jakoœci oliwki do
maszyn.

21

14
21

79
17

3. Wymieniæ ig³ê.

--

Jeszcze raz nawlec doln¹ nitkê i
ponownie w³ó¿ czó³enko chwytacza,
pokrêæ ko³em zamachowym.

79

1. Niskiej jakoœci nici.
Nierówne
2. B³êdne nawleczenie nici dolnej.
œciegi,
nierówne
prowadzenie 3. Materia³ zosta³ œci¹gniêty.
materia³u

1. Wybraæ nici lepszej jakoœci.

21

2. Wyj¹æ szpulkê z nici¹ doln¹,
sprawdziæ niæ i za³o¿yæ szpulkê

13

3. Nie ci¹gn¹æ za materia³ podczas
szycia. Pozwoliæ maszynie prowadziæ

--

Maszyna nie
chce
pracowaæ

1. Maszyna nie jest w³¹czona.

1. W³¹czyæ maszynê.

8

2. Maszyna nie jest pod³¹czona.

2. Pod³¹czyæ maszynê do zasilania.

8
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Dodatek

Karta Trybu Normalnego
Standardowe infomracje
na wyoewietlaczu
(po uruchomieniu maszyny)

mem

Wybór œciegu

Œcieg lub
parametry œciegu

naciœniêcie
przycisku

Wybór alfabetu
+ naciœn¹æ
przycisk

Szycie

Dodatek

Karta Trybu Pamiêci
mem

Tryb wprowadzania do pamiêci

Tak

Tryb przegl¹dania/edycji pamiêci

Pamiêæ
pusta?

Nie

Przegl¹danie
œcieg po
œciegu

Przegl¹danie
œciegów
zapisanych
w komórkach
pamiêci

Przewijanie
komórek, aby
rozpocz¹æ
szycie

Wybór œciegu
(zobacz tryb
normalny)

Wybór œciegu
(zobacz tryb
normalny)

Szycie
próbne

Dwukrotne
naciœniêcie
przycisku

Zmiana
parametrów

Zapisywanie wzorów
i przegl¹danie
pamiêci po
przytrzymaniu przycisk
przez 2 sekundy

Nie

¯¹dane œciegi
wprowadzone
do pamiêci?

Tak
Szycie œciegów
zapisanych w pamiêci
od pozycji 01

Przegl¹danie
zakoñczone?

Tak

Szycie ostatniej

Nie
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