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POMEMBNE INFORMACIJE 

POZOR!

NEVARNOST!

Za zmanjšanje tveganja opeklin, požara, električ-
nega udara ali poškodb oseb:

1. Stroj lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 
let, ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi 
ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki jim 
primanjkuje izkušenj in znanja za upravlja-
nje stroja, vendar le pod nadzorom ali v pri-
meru, da so prejele navodila glede odgo-
vorne uporabe in se zavedajo povezanih 
tveganj. Razen če so prejeli navodila glede 
uporabe stroja in s tem povezanih tveganj 
od osebe, ki je odgovorna za njihovo var-
nost.

2. Stroj ni igrača. Bodite pozorni, kadar stroj 
uporabljajo otroci ali so v njegovi bližini.

3. Ta stroj lahko uporabljate samo za namene, 
opisane v tem priročniku. Uporabljajte samo 
dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

4. Ne puščajte otrok brez nadzora, da se ne 
igrajo s strojem.

5. Nikoli ne uporabljajte stroja, če ima poško-
dovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če 
je padel na tla ali je okvarjen ali je padel v 
vodo. Dostavite stroj najbližjemu pooblašče-
nemu prodajalcu ali servisnemu centru za 
pregled, popravilo, električno ali mehansko 
prilagoditev.

6. Nikoli ne uporabljajte stroja z blokiranimi 
odprtinami za zrak. Ne puščajte puha, prahu 
in nepritrjenih kosov blaga na prezračeval-
nih odprtinah.

7. Držite prste stran od vseh gibljivih delov. 
Previdno ravnajte z iglo.

8. Vedno uporabljajte pravilno vbodno ploščo. 
Uporaba napačne vbodne plošče lahko 
povzroči zlom igle.

9. Ne uporabljajte zvitih igel.

Pri uporabi električnega stroja je treba vedno 
upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z 
naslednjim:
Pred uporabo stroja pozorno preberite navodila 
za uporabo. 
Navodila za uporabo hranite na primernem mestu 
blizu stroja, obvezno izročite navodila ob posre-
dovanju stroja tretjim osebam.
Vedno izključite stroj iz napajalnega sistema, 
ko ga ne uporabljate ali ga pustite brez nad-
zora. Izklopite ga iz vtičnice. 

10. Ne vlecite, ne potiskajte in ne zadržujte 
blaga med šivanjem. To lahko povzroči zlom 
igle.

11. Vedno izklopite stroj (“O”) pri kakršnih koli 
prilagoditvah v območju igle, na primer pri 
navijanju ali menjavi igle, navijanju vretenca 
ali menjavi tačke ipd.

12. Med izvedbo čiščenja ali vzdrževalnih delih, 
kot so menjava luči za šivanje ali pri drugih 
uporabniških prilagoditvah, omenjenih v 
navodilih za uporabo, vedno izklopite stroj iz 
električnega omrežja (odklopite napajalni 
vtič). Ne prepuščajte čiščenja in vzdrževa-
nja otrokom, razen če so pod nadzorom.

13. Nikoli ne vstavljajte oz. ne spuščajte pred-
metov v odprtine stroja.

14. Uporabljajte stroj izključno v suhih in zašči-
tenih prostorih. Nikoli ne uporabljajte stroja v 
vlažnem ali mokrem okolju.

15. Ne uporabljajte stroja na lokacijah, kjer se 
uporabljajo aerosolni produkti (spreji) ali 
kisik.

16. Za prekinitev povezave preklopite stikalo za 
vklop v položaj (“O”)(off), nato odstranite vtič 
iz vtičnice. Ne izklapljajte z vlečenjem žice, 
za izklop iz vtičnice primite za vtič.

17. Če je napajalni kabel nožnega pedala poško-
dovan, ga lahko zamenja proizvajalec ali 
ustrezen serviser ali druga ustrezna uspo-
sobljena oseba, da preprečite ogrožanje.

18. Nikoli ne postavljajte ničesar na nožni pedal.
19. Stroj se sme uporabljati samo v kombinaciji 

z nožnim pedalom tipa YC-485D, EC-1 
(območje 100–240 V).

Za zmanjšanje tveganja električnega udara:
1. Nikoli ne puščajte priključenega stroja brez 

nadzora. 
2. Stroj vedno izklopite iz električne vtičnice 

takoj po uporabi in pred čiščenjem. 
3. SEVANJE LED: Ne uporabljajte optičnih 

instrumentov za pogled na LED-luč. 
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VZDRŽEVANJE PROIZVO-
DOV Z DVOJNO IZOLACIJO

20. Nivo zvočnega tlaka med normalnim delo-
vanjem je nižji od 75 dB (A).

21. Ta stroj ima dvojno izolacijo (razen ZDA/
Kanada). Uporabljajte samo identične nado-
mestne dele. Glejte navodila za vzdrževanje 
proizvodov z dvojno izolacijo.

V izdelku z dvojno izolacijo sta namesto ozemlji-
tve zagotovljena dva sistema izolacije. Na proi-
zvodu z dvojno izolacijo ni zagotovljena ozemljit-
vena naprava, njeno dodajanje je prepovedano. 
Vzdrževanje izdelka z dvojno izolacijo zahteva 
izredno previdnost in poznavanje sistema, zato 
ga lahko opravlja le usposobljeno osebje. Nado-
mestni deli za proizvod z dvojno izolacijo morajo 
biti enaki originalnim delom proizvoda. Izdelek z 
dvojno izolacijo je označen z besedami «DOU-
BLE INSULATION» ali «DOUBLE INSULATED».
Simbol  je lahko naveden tudi na napravi.

Vse pravice pridržane 
Zaradi tehničnih razlogov in zaradi izboljšav produkta si pridržu-
jemo pravico do sprememb funkcij, delov in dodatne opreme 
stroja kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila. Vključena 
dodatna oprema se lahko razlikuje od države do države.

SHRANITE TA NAVODILA!

SAMO EVROPA: 
Stroj lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ali osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposob-
nostmi ali osebe, ki jim primanjkuje izkušenj in znanja za 
upravljanje stroja, vendar le pod nadzorom ali v primeru, 
da so prejele navodila glede odgovorne uporabe in se 
zavedajo povezanih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z 
napravo. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci 
brez nadzora.

IZVEN EVROPE (RAZEN V ZDA IN KANADI): 
Stroj lahko uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanj-
šanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali 
osebe, ki jim primanjkuje izkušenj in znanja za upravlja-
nje stroja, vendar le pod nadzorom ali v primeru, da so 
prejele navodila glede odgovorne uporabe in se zavedajo 
povezanih tveganj. 
Ne puščajte otrok brez nadzora, da se ne igrajo s stro-
jem.

OPOMBA:
Če je stroj shranjen v hladnem prostoru, ga postavite v 
toplo sobo eno uro pred uporabo.

Ta izdelek je treba odstraniti ali reciklirati v skladu z 
ustreznimi nacionalnimi predpisi za električne in ele-
ktronske naprave. Če imate dvome, se za navodila 
obrnite na prodajalca. (Samo Evropska unija)

  OPOZORILO:

Ta stroj je zasnovan za uporabo v zasebnih gospodin-
stvih. V primeru intenzivne ali komercialne uporabe obve-
zno zagotovite redno čiščenje in skrbno vzdrževanje.
Obraba zaradi intenzivne ali komercialne uporabe ni krita 
avtomatično, četudi se pojavi v garancijskem roku. Odlo-
čitev o takšnih primerih je odvisna od pooblaščenega 
serviserja.



 7

IMENA DELOV
Imena delov

 Začetek/Konec
 Gumb za vzvratno šivanje
 Predal za preglednico šivov
 Gumb za samodejno zaklepanje
 Gumb za dvig/spust igle
 Gumb rezalnika sukanca
 Gumb za dvojno iglo
 Regulator hitrosti 
 Zaslon na dotik
 Odprtina za drugo stojalo za omot
 Omejevalnik navijanja vretenca
 Navijalec
 Veliki zadrževalec sukanca
 Stojalo za omot
 LCD-zaslon
 Vodilo zgornjega sukanca
 Okrogli gumb za nastavitev pritiska tačke
 Potegalo sukanca
  Okrogli gumb za nastavitev napetosti sukanca
 Sprednja plošča
 Rezalnik sukanca
 Vdevalec sukanca
 Šivalna miza (škatla za dodatke)
 Igla
 Pritrdilni vijak igle
 Držalo tačke
 Vbodna plošča
 Ohišje vretenca
 Gumb za odstranitev pokrova čolnička
 Transporter
 Platforma stroja
 Ročica za gumbnice
 Ročica tačke
 Ročaj za nošenje
 Ročno kolo
 Stikalo za napajanje
 Priključek nožnega pedala
 Priključitev napajalnega kabla
 Nožni pedal
 Napajalni kabel*
 Ravnovesje

*Priloženi napajalni kabel se lahko razlikuje od ilustracije. 

OPOMBA:
Za prenašanje šivalnega stroja z eno roko primite ročaj, 
z drugo roko pa držite stroj od spodaj. 
Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila. 
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Snemljiva miza

• Pritrditev mize
Odmaknite mizo od stroja.
Razširite noge snemljive mize. 
Držite mizo z obema rokama in jo rahlo potisnite v desno.

Prilagoditev višine mize
Zavrtite vijake v nogah snemljive mize s pomočjo izvijača (ni 
obvezno).

Standardni dodatki
 Tačka za cikcak: A (nameščena na stroju)
 Tačka za overlock: C
 Tačka za zadrge: E
 Tačka za satenaste šive: F
 Tačka za slepe šive: G
 Tačka za prišivanje gumbov: T
 Odprta tačka: F2
 Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom: R
 Izbor igel
 Zadrževalec sukanca (2) (veliki) 
 Zadrževalec sukanca (2) (mali)  

 (en zadrževalec je nameščen na stroju)
 Drugo stojalo za omot
 Vretence (x4) (eno vretence je nameščeno na stroju)
 Izvijač
 Čopič za odpadna vlakna
 Nožek za paranje šivov (prerezovanje gumbnic)
 Mrežica za vretence
 Pokrov
 Snemljiva miza

Več informacij o neobveznih dodatkih najdete na našem sple-
tnem mestu: http: //www.mybernette.com/accessories

• Pokrivalo za prah
Navodila za izdelavo lastnega pokrivala za prah najdete na: 

www.mybernette.com/cover
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Šivalna miza in škatla za dodatke
Šivalna miza  služi za povečanje delovne površine in se 
lahko umakne v primeru uporabe rokavnika. 

 Šivalna miza
 Stojalo
 Odprtina

• Odstranitev šivalne mize
Odstranite mizo v skladu s prikazom.

• Pritrditev šivalne mize
Potisnite šivalno mizo in vstavite zatič  v odprtino za pritrdi-
tev mize na stroj. Vstavite drugo stojalo za omot v odprtino . 

• Škatla za dodatke
Pribor je shranjen znotraj šivalne mize. Potegnite pokrov proti 
sebi, da odprete škatlo z dodatki . 

 Škatla za dodatke

Uporaba rokavnika
Uporaba rokavnika je priporočljiva za krpanje nogavic in popra-
vilo kolen in komolcev na otroških oblačilih. 

Preglednica šivov
Preglednica šivov  je shranjena v predalu  v spodnjem delu 
šivalnega stroja. 

 Predal za preglednico šivov
 Preglednica šivov

Potegnite predal ven do konca s pomočjo prsta. Poiščite pregle-
dnico šivov. 
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PRIPRAVE NA ŠIVANJE
Priključitev napajalnika

• Priključitev nožnega pedala
Izklopite stikalo za vklop . Vstavite vtič nožnega pedala  v 
priključek za nožni pedal . Vstavite napajalni kabel  v pri-
ključek . Vstavite vtič za napajanje  v vtičnico . Vklopite 
stikalo za vklop . Znak nožnega pedala  se prikazuje, ko je 
nožni pedal povezan s strojem. 

 Stikalo za napajanje
 Vtič nožnega pedala
 Priključek nožnega pedala
 Kabelski vtič
 Priključitev napajalnega kabla
 Napajalni vtič
 Vtičnica
 Znak nožnega pedala

  OPOZORILO:
Med delovanjem vedno spremljajte območje šivanja in se 
ne dotikajte gibljivih delov, na primer potegala niti, roč-
nega kolesa ali igle. 
Vedno izklopite stikalo za napajanje in odklopite stroj od 
vira napajanja:
 - ko puščate stroj brez nadzora. 
 - pri pritrditvi ali odstranitvi delov. 
 - pri čiščenju stroja. 
Nikoli ne postavljajte ničesar na nožni pedal. 

Pred uporabo šivalnega stroja
Pred prvo uporabo šivalnega stroja položite pod tačko košček 
blaga in pustite stroj delovati brez sukanca nekaj minut. Obri-
šite morebitne sledove olja. 

• Uporaba gumba Začetek/Konec
Izklopite stikalo za vklop .
Vstavite napajalni kabel  v priključek .
Vstavite vtič za napajanje  v vtičnico .
Vklopite stikalo za vklop .

 Stikalo za napajanje
 Kabelski vtič
 Priključitev napajalnega kabla
 Napajalni vtič
 Vtičnica
 Začetek/Konec

OPOMBA:
Gumb Začetek/Konec ne deluje, ko je priključen nožni 
pedal.

• Navodila za uporabo:
Simbol "0" na stikalu označuje položaj "izklop".
Stroj ima polariziran vtič (eden vtič je širši od drugega): Za 
zmanjšanje nevarnosti električnega udara lahko vstavimo vtič v 
polarizirano vtičnico na en sam način. 
Če še vedno ne ustreza, se obrnite na usposobljenega elektri-
čarja, da namesti pravilno vtičnico. Ne spreminjajte vtiča na 
noben način (samo ZDA in Kanada).
* Pri tem šivalnem stroju se uporablja model nožnega pedala 
YC-485EC-1.
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Nadzor hitrosti šivanja

• Regulator hitrosti
Hitrost šivanja lahko spreminjate s pomočjo regulatorja hitrosti 
glede na potrebe. 
Če želite povečati hitrost šivanja, potisnite regulator v desno. 
Če želite zmanjšati hitrost šivanja, potisnite regulator v levo. 

• Nožni pedal
Spustite nožni pedal, da zaustavite stroj. 
Dlje ko pritiskate na nožni pedal, hitrejši bo stroj. 
Največjo hitrost šivanja lahko spreminjate s pomočjo regula-
torja hitrosti. 

OPOMBA:
Stroj ne deluje, utripa oznaka tačke, če je tačka ob 
zagonu stroja v najvišjem položaju. Spustite tačko in pri-
tisnite nožni pedal. 
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• Gumb za vzvratno šivanje 

• Gumb za samodejno zaklepanjeVsi drugi šivi

• Začetek/Konec 

Spustite ročico tačke. 
Dotaknite se gumba Začetek/Konec  za zagon stroja. 
Stroj bo najprej naredil levo vrstico. Stroj počasi naredi prvih 
nekaj šivov, nato pa dela s hitrostjo, ki jo določa regulator hitro-
sti. 
Dotaknite se gumba Začetek/Konec  za zaustavitev stroja. 

 OPOMBA:
Stroj deluje počasi, dokler je vklopljen ta gumb .
Gumba za vklop/izklop  ni mogoče uporabiti, če je 
nožni pedal povezan s strojem. 
Stroj ne deluje, utripa oznaka tačke , če je tačka ob 
zagonu stroja v najvišjem položaju. Pritisnite nožni pedal 
ali gumb Začetek/Konec. 

Gumbi za upravljanje stroja

Način 1 07
Način 2 07, 11, 28, 29
Funkcija Strani 30, 46, 47

Način 1 01, 02, 05, 06
Način 2 01, 02, 05, 06, 13, 
Način 3 01, 59, 60
Funkcija Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje  

za takojšnjo pritrditev. Stroj se bo samodejno 
ustavil. 

Način 1 01, 02, 05, 06
Način 2 01, 02, 05, 06, 13
Način 3 01, 59, 60
Šivanje v 
vzvratni 
smeri

Pritisnite in držite gumb za vzvratno šivanje .

Šivanje Spustite gumb za vzvratno šivanje .
Šivanje v 
vzvratni 
smeri 

Dotaknite se gumba Začetek/Konec , da 
ustavite stroj. 
Hold the Reverse button  pressed, the 
machine sews in reverse slowly as long the 
button is pressed.

Vsi drugi šivi
Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje  za takojšnjo pritrdi-
tev. Stroj se bo samodejno ustavil. 
Izjema so vsa očesca in gumbnice, kjer vzvratni gumb ostane 
brez funkcije. 

Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje  za takojšnjo pritrdi-
tev ob koncu šivanja trenutnega vzorca. 
Stroj se bo samodejno ustavil. 
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• Gumb za dvig/spust igle  
Pritisnite gumb za dvig/spust igle , da dvignete ali spustite 
iglo. 

• Gumb rezalnika sukanca

Pritisnite gumb za rezanje , da obrežite niti po končanem 
šivanju. 
Oznaka za rezalnik sukanca utripa , med rezanjem. 
Lahko nadaljujete s šivanjem brez da bi vlekli spodnjo nit gor.
Če želite samodejno obrezati niti po šivanju, izberite želeni 
vzorec šivanja, nato pritisnite in držite gumb za rezalnik, dokler 
se ne prikaže oznaka za rezanje niti . 
Stroj bo samodejno obrezal niti po pritrdilnem šivu, nato pa se 
ustavil ob pritisku gumba za vzvratni šiv ali avtomatsko pritrdi-
tev, ali če ste programirali pritrdilni šiv.

• Gumb za dvojno iglo 
Pritisnite gumb za uporabo dvojne igle  med uporabo dvojne 
igle. V primeru aktivacije dvojne igle se bo prikazala njena 
oznaka . 

Če želite preklicati ali končati šivanje z uporabo dvojne igle, 
dvakrat pritisnite gumb.

 OPOMBA:
Ko utripa oznaka dvojne igle, se vse druge tipke in gumbi 
ne odzivajo. Ponovno pritisnite gumb za uporabo dvojne 
igle. Za šivanje z dvojno iglo gl. stran 54. 

 OPOMBA:
Če upotabljate sukanec št. 30 ali debelejši sukanec, upo-
rabite rezalnik na stroju.
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 Gumb načina
Ko je stikalo za vklop vklopljeno, se samodejno nastavi nepo-
sredni izbor vzorca (način 1).
Pritisnite gumb načina za vstop v način. Gl. stran 24. 

 Gumb za čiščenje
Pritisnite gumb za čiščenje, da počistite shranjeni vzorec šiva-
nja.
Pritisnite in držite gumb za brisanje do zvočnega signala, da 
počistite vse shranjene vzorce šivov. Gl. stran 62. 

 Gumb za zrcalno sliko
Pritisnite gumb za zrcalno sliko, da vodoravno obrnete izbrani 
vzorec šiva. Gl. stran 58. 

 Pritisnite gumb za pomnilnik
Dotaknite se gumba za dodajanje izbranega vzorca v pomnil-
nik. Gl. stran 56. 

 Številčni gumb (gl. stran 24)
 • Neposredna izbira vzorcev

V načinu 1 lahko izberete vzorce šivanja od 01 do 10 (način 
neposrednega izbiranja vzorcev).
 • Izbira številčnega vzorca

V načinu 2 do 6 vnesite dvomestno številko vzorca, da izberete 
želeni vzorec šivanja.

 Gumb širine šiva
Pritisnite “ ” ali “ ” za spremembo širine šiva. Gl. stran 29, 
32. 

 Gumb za dolžino šiva
Pritisnite “ ” ali “ ” za spremembo dolžine šiva. Gl. stran 29.

 Kazalec
Pritisnite “ ” ali “ ” premaknite kazalec za preverjanje ali 
urejanje kombinacije vzorcev. Gl. stran 62. 

Zaslon na dotik

LCD-zaslon
LCD-zaslon prikazuje naslednje podatke, ko je stroj vklopljen. 

 Vzorec šivanja
 Način 
 Številka vzorca šivanja 
 Vrsta tačke 
 Širina šiva 
 Dolžina šiva
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Pritrditev in odstranitev držala tačke

• Odstranitev držala tačke
Privijte vijak tako, da ga z izvijačem zavrtite v nasprotni smeri 
urinega kazalca. 

• Pritrditev držala tačke
Poravnajte odprtino na držalu tačke z odprtino na tlačnem 
drogu. 
Namestite vijak v luknjo. 
Privijte vijak tako, da ga z izvijačem zavrtite v smeri urinega 
kazalca.

 Vijak
  Držalo tačke
 Odprtina
 Odprtina z navojem

  OPOZORILO:
Pred menjavo tačke izklopite stikalo za napajanje. 

Menjava tačke

• Odstranitev tačke
Izberite najvišji položaj igle z vrtenjem ročnega kolesa v 
nasprotni smeri urinega kazalca. Dvignite tačko in pritisnite 
ročico na zadnji strani držala tačke. 

 Ročica

• Pritrditev tačke
Namestite želeno tačko tako, tako da bo zatič na tački pod 
utorom na držalu tačke. 
Spustite ročico tačke za pritrditev tačke. 

 Odprtina
 Stojalo

  OPOZORILO:
Pred menjavo tačke dajte stikalo za vklop v položaj OFF. 
Vedno uporabite pravo tačko, ki je primerna za izbran 
vzorec. 
Uporaba napačne tačke lahko povzroči zlom igle. Vsaka 
tačka je označena z identifikacijsko črko. 

 Identifikacijska črka
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Ročica tačke
Ročica tačke se uporablja za dvig oz. spust tačke. 
Tačko lahko dvignete za približno 1/4˝ (0,6 cm) višje od običaj-
nega zgornjega položaja za enostavno odstranjevanje ali za 
lažje polaganje debelega materiala pod tačko. 

 Ročica tačke
 Običajni zgornji položaj
 Najvišji položaj

Okrogli gumb za nastavitev pritiska tačke
Uporabite okrogli gumb za nastavitev pritiska tačke in nastavite 
“6” za redno šivanje. 
Nastavite pritisk med “3” in “6” za aplikacije, cutwork vezenje, 
ažurne robove, naudarjanje in vezenje. 
Nastavite pritisk med "1" in "3", ko šivate šifon, čipke, organzo 
in druge fine tkanine.
Tudi velur in pletenine z veliko raztegljivosti lahko zahtevajo 
nastavitev "1". 
Obrnite gumb za nastavitev pritiska tačke  in nastavite zah-
tevano vrednost. 

 Okrogli gumb za nastavitev pritiska tačke

Spust ali dvig zgornjega transporterja
Ročica zgornjega transporterja se nahaja pod rokavnikom na 
zadnji strani stroja. 

Za spust zgornjega transporterja potisnite ročico v smeri puš-
čice . 
 
Za dvig zgornjega transporterja potisnite ročico v smeri puš-
čice , kot je prikazano, in obrnite ročno kolo proti sebi . 

Za navadno šivanje dvignite zgornji transporter. 
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Blago Sukanec Igla

Fine 
tkanine

Batist
Georgette
Triko
Organza
Krep

Svila #80-100
Bombaž #80-100
Sintetika #80-100

#9/65-11/75
Igla z modrim 
batom

Srednje 
težko

Posteljnina
Jersey
Sukno
Flis

Svila #50
Bombaž #50-80
Sintetika #50-80

#11/75-14/90

Težko

Denim
Tvid
Debelo 
platno
Prešito 
blago

Svila #30-50
Bombaž #40-50
Sintetika #40-50

#14/90-16/100

Preglednica tkanin in igel
 • Za splošno šivanje uporabite velikost igle 11/75 ali 14/90.
 • Za šivanje lahkih tkanin uporabite tanko nit in iglo, da ne 

prihaja do krčenja. 
 • Za težke tkanine potrebujete iglo, ki je dovolj velika, da 

preluknja tkanino brez cefranja sukanca.
 • Velikost igle vedno preizkusite na majhnem kosu blaga, ki 

ga boste uporabili za šivanje. 
 • Na splošno uporabite isti sukanec za iglo in vretence. 
 • Uporabite iglo z modrim batom za šivanje prožnih tkanin, 

zelo finih in sintetičnih tkanin. Igla z modrim batom učin-
kovito preprečuje izpuščanje vbodov.

OPOMBA:
1 x dvojna igla, 1 x igla z modrim batom (št. 11/75), 
2 x igla št. 11/75 in 1 igla št. 14/90 so vključene v ponudbo. 
Za optimalne rezultate šivanja priporočamo uporabo igel znamke Organ.

Menjava igle

 Izklopite stikalo za vklop. Izberite najvišji položaj igle z 
vrtenjem ročnega kolesa v nasprotni smeri urinega 
kazalca in spustite tačko. Odvijte pritrdilni vijak igle z  
vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca. Odstranite 
iglo iz držala . 

 Vstavite novo iglo v držalo  z batom nazaj. Vstavite iglo 
v držalo  do konca. Dobro zategnite pritrdilni vijak igle z 

 vrtenjem v smeri urinega kazalca. 
 Ravnost igle preverite tako, da ploščato stran bata priti-

snete na ravno podlago (vbodno ploščo, steklo itd.).  
Reža med telesom igle in podlago mora biti po celi dolžini 
telesa enaka. Nikoli ne uporabljajte tope ali ukrivljene igle. 
Ukrivljena ali topa igla lahko povzroči nastanek raztrganin 
na pleteninah, finih svilenih tkaninah in vrstah blaga, ki 
imitirajo svilo. 

 Pritrdilni vijak igle
 Držalo igle

  OPOZORILO:
Pred menjavo igle izklopite stikalo. 
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Drugo stojalo za omot
Drugo stojalo za omot je namenjeno navijanju vretenca brez 
odvijanja stroja. 
Vstavite drugo stojalo za omot v odprtino.
Drugo stojalo za omot mora biti usmerjeno proti. 
Povlecite nit z omota in jo napeljite okoli napenjalnega diska 
navijalca vretenca, kot je prikazano. 

 Drugo stojalo za omot
 Odprtina za drugo stojalo za omot
 Napenjalni disk navijalca vretenca

Navijanje in vstavljanje vretenca

• Odstranitev vretenca
Odstranite pokrov s potiskom gumba za odstranitev pokrova v 
desno. 
Izvlecite vretence. 

 Gumb za odstranitev pokrova čolnička
 Pokrov čolnička
 Vretence

OPOMBA:
Uporabite plastična vretenca “J” za horizontalni čolniček 
(označena so s črko “J” ). Uporaba drugih vretenc, 
recimo predhodno zloženih papirnatih vretenc, lahko 
povzroči težave pri šivanju in/ali poškodbo držala vre-
tenca. 

• Namestitev omota

Vodoravno stojalo za omot
Dvignite stojalo. Namestite omot na stojalo. 
Namestite veliki zadrževalec sukanca in pritisnite do konca za 
pritrditev omota na stojalo. 

 Stojalo za omot
 Omot
 Veliki zadrževalec sukanca
 Nosilec

Mali zadrževalec sukanca se uporablja za ozke in majhne 
omote. 

 Mali zadrževalec sukanca

• Mrežica za vretence
Poliestrske ali voluminozne najlonske nitke se med odvijanjem 
razrahljajo. Za zagotavljanje enakomerne podaje za takšne nitke 
namestite mrežico za vretence. Poliestrske ali voluminozne naj-
lonske nitke se med odvijanjem razrahljajo. Za zagotavljanje 
enakomerne podaje za takšne nitke namestite mrežico za vre-
tence.
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• Navijanje vretenca

OPOMBA:
Uporabite regulator hitrosti, da izberete najhitrejši položaj 
za navijanje vretenca. 

 Povlecite konec sukanca z omota in napeljite okrog nape-
njalnega diska navijalca vretenca. 

 Napenjalni disk navijalca vretenca

 Potegnite nitko od znotraj skozi eno od lukenj na vretencu 
navzven. 

 Namestite vretence na navijalec. 

 Potisnite vretence na desno.     
Na LCD-zaslonu se prikaže ikona vretenca. 

 Znak vretenca

 Z roko primite prosti konec niti in zaženite stroj. Nekajkrat 
navijte sukanec in ustavite stroj, nato odrežite nit blizu odpr-
tine vretenca. 

 Zaženite stroj. Ko je vretence popolnoma navito, se bo 
samodejno ustavilo. Ustavite stroj in nastavite prejšnjo hit-
rost. Za šivanje premaknite nosilec navijalca vretenc v levo. 
Odrežite sukanec v skladu s prikazom.

OPOMBA:
Stroj bo iz varnostnih razlogov samodejno
ustavil navijanje vretenca čez 1,5 minut. 

 Odstranite vretence. Odrežite sukanec v skladu s prikazom. 
 Ustavite stroj in nastavite prejšnjo hitrost. 
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• Vstavite vretence

 Namestite vretence na navijalec. Namestite vretence v 
držalo vretenca, da se sukanec vrti v nastropni smeri uri-
nega kazalca. 

 Konec niti

 Potegnite nit skozi prvo režo  na sprednji strani držala 
vretenca. 

 Odprtina

 Povlecite sukanec na levo stran med napenjalnimi 
vzmetmi. 

 Nato počasi povlecite nit skozi drugo režo . Izvlecite 
približno 6˝ (15 cm) niti. 

 Odprtina

 Pritrdite pokrov čolnička. Preverite navijanje. Gl. shemo 
, ki je prikazana na pokrovni plošči vretenca. 

 Shema navijanja
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 Potegnite konec sukanca okoli zgornjega vodila sukanca. 

Navijanje stroja

• Navijanje stroja

  OPOZORILO:
Pred navijanjem stroja izklopite stikalo za napajanje. 

 Držite sukanec blizu omota  in ga povlecite dol okrog 
držala napetostne vzmeti . 

 Omot
 Držalo napetostne vzmeti

 Povlecite sukanec gor in z leve proti desni do očesa poda-
jalca sukanca ter skozi oko. 

 Povlecite sukanec skozi spodnje vodilo. Potegnite suka-
nec v vodilo na iglavki na levi strani. 

 Vdenite sukanec v iglo od spredaj nazaj ali uporabite vde-
valec. 

Dvignite tačko. Pritisnite gumb za dvig/spust igle za pozicioni-
ranje igle , da dvignete potegalo sukanca v najvišji možni 
položaj. 

 Gumb za dvig/spust igle
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OPOMBA:
Vdevalec sukanca se uporablja za igle od #11 do #16 ali 
za iglo z modrim batom. Priporočamo velikost sukanca 
od 50 do 90. 
V primeru uporabe dvojne igle uporaba vdevalca ni 
možna. 

• Vdevalo igle

 Povlecite sukanec od vodila (a) do vodila (in nato pod 
kaveljPovlecite sukanec vzdolž desne strani vodila (b)in ga 
spravite med vodilom (b) in držalom  Kavelj

 Vodilo (a) Vodilo (b) Držalo

 Dvignite vdevalo za sukanec v smeri puščice, da potegnete 
zanko niti skozi iglo. 

 Potegnite sukanec skozi igelno uho. 

  OPOZORILO:
V primeru uporabe vdevalca sukanca izklopite napajanje. 

 Spustite tačko. Izberite najvišji položaj igle. Potisnite 
vdevalec sukanca  do konca. Kaveljček pride ven iz igel-
nega ušesa z zadnje strani. 

 Kaveljček
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• Izvlek sukanca vretenca
 Dvignite tačko. Z levo roko rahlo držite zgornji sukanec. 

 Dvakrat pritisnite na gumb za dvig/spust igle  za spust in 
dvig igle ter izvlek spodnjega sukanca. 

 Gumb za dvig/spust igle

 Obe niti 4˝ do 6˝ (10 do 15 cm) povlecite pod in za tačko. 
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Neposredna izbira vzorcev

• Način 1 
Naslednje vzorce šivov lahko izberete neposredno s pritiskom 
na tipke za vzorce . 

• Način 2 – 6
Če želite izbrati vzorce šivov v načinu 2–6, najprej pritisnite 
gumb načina , da izberete želeni način. Vsakič, ko pritisnete 
gumb načina , se bo mapa na levi strani zaslona spremenila, 
spremenil se bo tudi način: 

Način 1: Neposredna izbira vzorcev
Način 2: Izbira vzorca uporabnih šivov
Način 3: Izbira vzorca okrasnega šivanja
Način 4: Izbira številk in črk
Način 5: Izbira evropskih črk z diakritičnimi znamenji
Način 6: Izbira ruskih črk (cirilica)

Številka na mapi  prikazuje izbrano številko načina. Če se 
želite sklicevati na načine in njihove razpoložljive za ta šivalni 
stroj vzorce šivanja, oglejte si preglednico šivov v predalu ali na 
strani 70. 
Z ustreznim številskim gumbom vnesite dvomestno številko 
želenega vzorca šivanja. 

Primer: Za izbiro vzorca šivanja 54 v načinu 3.

Primer: Za izbiro vzorca šivanja 4 v načinu 1.

 Ko je stikalo za vklop vklopljeno, se samodejno nastavi 
neposredni izbor vzorca (način 1).

 Pritisnite tipko 4 za izbiro vzorca. 4. V načinu 1 je izbran 
vzorec 4.

 Vklopite stikalo za vklop. Vklopite stikalo za vklop. Dvakrat 
pritisnite gumb načina za vstop v način 3.

 Pritisnite številsko tipko na zaslonu na dotik. Najprej priti-
snite tipko 5 in nato tipko 4. 

 Zdaj je izbran vzorec 54 v načinu 3. 

01 2 3 4 5 6 7 8 9
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Način nastavitve
Za vstop v nastavitveni način pridržite gumb za pomnilnik in 
vklopite stikalo za vklop, dokler se ne prikaže zaslon v nastavit-
venem načinu.
V tem načinu lahko nastavite naslednje funkcije stroja.

• Nastavljanje zvočnega signala
Zvočni alarm je mogoče vklopiti ali izklopiti z nastavitvijo zvoka 
alarma. Privzeta nastavitev zvočnega alarma je »ON«.

 Vstopite v način nastavitve. 
 Pritisnite na kazalec, da izklopite zvočni signal. Oznaka 

“oF” utripa. Pritisnite gumb za pomnilnik, da izklopite zvočni 
signal. 

Zvoka opozorilnega alarma ne morete izklopiti. 

• Stalna nastavitev položaja igle
Ko se stroj ustavi, lahko nastavitev položaj zaustavitve igle (gor 
ali dol).

 Vstopite v način nastavitve. Press the mode button to enter 
the up/down needle position setting. 

 Privzeti položaj igle je “dn”. Če želite spremeniti položaj 
igle, pritisnite kazalec. Oznaka “UP” utripa. Pritisnite gumb 
za pomnilnik, če želite položaj igle spremeniti v “UP”.

• Časovnik samodejnega izklopa
Naprava se izklopi, če naprave ne uporabljate v časovnem 
obdobju, ki je določeno s časovnikom. 

Čas samodejnega izklopa lahko nastavite od 1 do 12 ur. 
Privzeta nastavitev časovnika samodejnega izklopa je 7 ur in na 
zaslonu se prikaže znak "07". 

 Vstopite v način nastavitve. Pritisnite gumb načina 2-krat za 
vstop v nastavitev časovnika samodejnega izklopa.

 Če želite izklopiti timer, pritisnite in držite tipko or, dokler se 
na zaslonu ne prikaže znak "oFF".

 Dotaknite se gumba Začetek/Konec za uporabo nastavitev. 

OPOMBA:
Čas samodejnega izklopa je na voljo v državah EU in 
nekaterih regijah, ki uporabljajo napetostne standarde 
200–240. 
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Prilagoditev napetosti igelnega sukanca za 
ravni šiv

• Pravilna napetost
 Sukanec igle (zgornji sukanec)
 Sukanec vretenca (spodnji sukanec)
 Za zmanjšanje napetosti
 Za povečanje napetosti

V primeru idealnega ravnega šiva so niti prepletene med 
dvema plastema blaga, kot je prikazano na sliki (povečano za 
boljši prikaz). 
Če pogledate zgornjo in spodnjo stran šiva, boste opazili, da so 
šivi enakomerno uravnoteženi. 
Pri prilagajanju napetosti sukanca, višja kot je številka, višja je 
napetost.
Rezultati so odvisni od naslednjih dejavnikov:

- togost in debelina tkanine
- število plasti blaga
- vrsta šiva

• Prevelika napetost
 Sukanec igle (zgornji sukanec)
 Sukanec vretenca (spodnji sukanec)
 Za zmanjšanje napetosti
 Prava (sprednja) stran blaga
 Hrbtna (spodnja) stran blaga

Sukanec vretenca se prikazuje na sprednji strani blaga, šiv 
"skače". Obrnite številčnico za nastavljanje nižje številke napeto-
sti, da zmanjšate napetost sukanca. 

Prilagoditev položaja tipk
Položaj tipke lahko prilagodite, če sumite, da je senzor tipke 
drugačen od dejanskega položaja tipke

 Vstopite v način nastavitve. Pritisnite gumb za način 2-krat 
ali 3-krat, da prilagodite položaj tipke.

 Prikaže se zaslon za prilagajanje položaja tipke. Na desni 
strani zaslona se prikaže »P1«. S pomočjo odpirača za 
gumbnice pritisnite  na zaslonu stroja.

 “P2” se prikaže na zaslonski plošči.  
Pritisnite  na zaslonski plošči.

 “P3” se prikaže na zaslonu. Pritisnite na zaslonski plošči.
 “P4” se prikaže na zaslonu. Pritisnite na zaslonski plošči.
 “P5” se prikaže na zaslonu. Pritisnite na zaslonski plošči.
 Zaslon se bo vrnil na nastavitve zvočnega signala. 

Pritisnite gumb za pomnilnik za potrditev prilagoditve. 
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Prilagoditev napetosti igelnega sukanca za 
cikcak
V primeru idealnega cikcaka se sukanec vretenca ne prikazuje 
na sprednji (lice) strani blaga, sukanec igle pa lahko zaznamo 
na hrbtni (spodnji) strani blaga. 
Na slikah je prikazano, kako mora izgledati šiv. 
Za ujemanje izgleda prilagodite napetost igle.

• Pravilna napetost
 Prava (sprednja) stran blaga
 Hrbtna (spodnja) stran blaga

Zmanjšajte vidnost igelnega sukanca z napačne (spodnje) strani 
blaga, hkrati pa ne smete dovoliti, da bi prišlo do prekomernega 
zvijanja ali da bi na sprednjo stran blaga prišel sukanec vre-
tenca. 
Rezultati se razlikujejo glede na blago, vrsto sukanca in pogoje 
šivanja. 

Prevelika napetost
 Prava (sprednja) stran blaga
 Hrbtna (spodnja) stran blaga

Stične točke cikcaka so preveč zategnjene na hrbtni strani 
blaga.

Premajhna napetost
 Prava (sprednja) stran blaga
 Hrbtna (spodnja) stran blaga

Stične točke cikcaka so preveč zategnjene na hrbtni strani 
blaga. 

• Premajhna napetost
 Sukanec igle (zgornji sukanec)
 Sukanec vretenca (spodnji sukanec)
 Za povečanje napetosti
 Prava (sprednja) stran blaga
 Hrbtna (spodnja) stran blaga

Sukanec igle se prikazuje na hrbtni strani blaga, šiv "skače". 
Obrnite številčnico za nastavljanje višje številke napetosti, da 
povečate napetost sukanca. 
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Šivanje z uporabo ravnih šivov
 Vzorec šivanja: Način 1 : 1

  Način 2 : 01
 Napetost sukanca: 2 - 6
 Tačka:  Tačka za cikcak

• Šivanje od roba debelega blaga
Črni gumb na tački za cikcak  zaklepa tačko v vodoravnem 
položaju. 
To je koristno pri šivanju od daljnega roba  ali šivanju čez rob. 
Spustite iglo v blago na mesto, ki ste ga določili za začetek šiva-
nja. 
Spustite tačko ob pritisku na črni gumb . 
Tačka je zaklenjena v vodoravnem položaju, za preprečitev 
zdrsa. 
Gumb se sprosti samodejno po šivanju nekaj šivov. 

 Črni gumb
 Debelo blago

• Začetek šivanja
Dvignite tačko in namestite blago na črto vodila za šivanje na 
vbodni plošči (5/8˝ je najpogosejša izbira (1,6 cm)). Spustite 
iglo na točko, kjer želite začeti. Spustite tačko in povlecite niti 
nazaj. Zaženite stroj. Blago previdno vodite vzdolž vodilne črte, 
da se zagotovi podajanje. 

• Konec šivanja
Za pritrditev šiva pritisnite gumb za vzvratno šivanje  in nare-
dite nekaj vzvratnih šivov. Pritisnite gumb za rezanje , da 
obrežite niti po končanem šivanju. 

 Gumb za vzvratno šivanje
 Gumb rezalnika sukanca

Dvignite tačko. 
Uporabite rezalnik niti  na sprednji strani stroja za rezanje 
debelejših sukancev.

 Rezalnik sukanca

OSNOVNO ŠIVANJE

• Obdelava pravih kotov
To sew at the same distance from the edge when turning a cor-
ner with the fabric edge at the 5/8˝ seam guide, stop the machine 
when the front edge of the fabric reaches the cornering guide 
lines  and raise the presser foot. Zavrtite blago v nasprotni 
smeri urinega kazalca za 90°, spustite tačko in začnite šivati v 
novo smer. 

 Obdelava vogalov
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• Prilagoditev položaja igle
Položaj igle lahko nastavite za vzorce ravnih šivov 01–03, 07 
(načina 1 in 2), 11 (način 2) in 01–03, 59–60 (način 3)

Pritisnite gumb za širino šiva  za spremembo polo-
žaja igle. 
Pritisnite gumb za premik igle v desno . 
Pritisnite gumb  za premik igle v levo . 

 Levo (0.0)
 Sredinski (3.5)
 Desno (7.0)

• Prilagajanje dolžine šiva
Pritisnite gumb za dolžino šivo  za spremembo dolžine 
šiva. 
Pritisnite “ ”, da zmanjšate dolžino šiva. 
Pritisnite “ ”, da povečate dolžino šiva. 
Dolžina šiva se lahko spreminja od 0,0 do 5,0. 

• Vbodna plošča
Vodila za šivanje na vbodni plošči in pokrov čolnička pomagajo 
pri določanju dodatka za šiv. Številke na vbodni plošči pome-
nijo razdaljo med sredinskim položajem igle  in robom blaga 

. 
 Sredinski položaj igle
 Rob blaga

Razdalja
(cm)

Številka

Razdalja
(palcev)

10 20 30 40 1/2 5/8 3/4 1 1 1/2

1.0 2. 0 3.0 4.0

1/2 5/8 3/4 1 1 1/2— — — —

— — — — —

Sprednje vodilne črte  so označene z 1/8˝, 3/8˝ in 5/8˝ od 
sredinskega položaja igle . 

 Sprednje vodilne črte

OPOMBA:
Povratni šiv ne sme biti daljši od 4,0 mm.
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Pritrdilni šiv
 Vzorec šivanja: Način 1: 7

  Način 2: 07
 Napetost sukanca: 2 - 6
 Tačka:  Tačka za cikcak
 Gumb za vzvratno šivanje

Ta šiv se uporablja, če morate narediti nevidni pritrdilni šiv. 
Ko dosežete konec šiva, enkrat pritisnite gumb za vzvratno šiva-
nje . Stroj bo naredil štiri povratne šive, štiri šive naprej, nato 
bo samodejno nehal šivati. 

Pritrdilni šiv
 Vzorec šivanja: Način 2: 11
 Napetost sukanca: 2 - 6
 Tačka: Tačka za cikcak
 Gumb za vzvratno šivanje

Ta edinstveni šiv se uporablja za nevidno pritrjevanje. 
Spustite iglo blizu sprednjega roba blaga. 
Stroj bo naredil nekaj pritrdilnih šivov in nadaljeval s šivanjem 
v smeri naprej. 
Ko ob koncu šiva pritisnete gumb  za vzvratno šivanje, bo 
stroj naredil nekaj pritrdilnih šivov, nato samodejno prenehal 
šivati. 

Trojni ravni šiv
 Vzorec šivanja:  Način 1 : 3

  Način 2 : 03
 Napetost sukanca: 2 - 6
 Tačka: Tačka za cikcak

Ravni šiv
 Vzorec šivanja: Način 1: 1 ali 2

  Način 2: 01 ali 02
 Napetost sukanca: 2 - 6
 Tačka:  Tačka za cikcak

Priporočamo uporabo tega močnega in trpežnega šiva, ko 
potrebujete elastičnost in trdnost za zagotovitev udobja in 
trajnosti. Uporabite ga za ojačanje predela mednožja oz. 
odprtine za roko. Uporabite ga lahko tudi za dodatno ojačitev 
nahrbtnikov. 

Za šivanje oblačil, všitje zadrg in drugo. 
Vzorec 02 se uporablja za šivanje finih tkanin. 
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Raztegljivi šiv
 Vzorec šivanja:  Način 1 : 4

  Način 2 : 04 ali 12
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka:  Tačka za cikcak

Nov skulpturni šiv
 Vzorec šivanja: Način 3 : 03
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za satenaste šive

Skulpturni šiv
 Vzorec šivanja: Način 3 : 02
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za satenaste šive

Za prešivanje izdelkov in pritrditev aplikacij. 
Počasno šivanje po robovih. 

Ta šiv se uporablja za prešivanje izdelkov in prišivanje aplikacij 
za izboljšanje videza izdelka.

Ozek raztegljiv šiv, ki preprečuje nastanek lukenj na pleteninah 
in izkrivljanje šivov, šiv ostane popolnoma raven. 
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• Prilagajanje dolžine šiva

Pritisnite gumb za dolžino šivo  za spremembo dol-
žine šiva . 
Pritisnite “ ”, da zmanjšate dolžino šiva . 
Pritisnite “ ”, da povečate dolžino šiva . 
Dolžina šiva se lahko spreminja od 0,2 do 5,0. 

Cikcak je eden najbolj uporabnih in vsestranskih šivov. 
Uporablja se za obšivanje, krpanje, aplikacije, kot okrasni šiv. 

Cikcak
 Vzorec šivanja: Način 1: 5

  Način 2: 05 ali 13
 Napetost sukanca: 2 - 6
 Tačka: Tačka za cikcak

• Za prilagajanje širine šiva
Pritisnite gumb  za širino šiva za spremembo širine 
šiva . 
Pritisnite “ ”, da zmanjšate dolžino šiva . 
Pritisnite “  ”, da povečate širino šiva . 
Širino šiva lahko nastavimo v razponu od 0,0 do 7,0. 

OPOMBA:
Za šivanje pletenin, jersyja ali trikoja uporabite stabiliza-
tor. 

 Širino šiva vzorca 05 lahko spremenite, ne da bi spreme-
nili sredinski položaj igle. Širino šiva vzorca 13 lahko 
spremenite, ne da bi spremenili desni položaj igle 
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3-stopenjski cikcak
 Vzorec šivanja: Način 1 : 6

  Način 2 : 06
 Napetost sukanca: 3 - 6
  Tačka: Tačka za cikcak

Ta šiv se uporablja za zaključevanje na sintetiki in drugih tkani-
nah, ki so dovzetne za gubanje. Šiv je odličen tudi za krpanje 
in popravljanje raztrganih predelov. 
Namestite blago z upoštevanjem dodatka za šiv 5/8˝ (1,5 cm). 
Odrežite presežek blizu šiva. Pazite na šive, da jih ne prere-
žete. 

Ta šiv se uporablja za istočasno sešivanje in obdelavo ozkih 
robovUporabite ta šiv, kadar ne potrebujete likanja.
Namestite rob blaga ob črno vodilo in zašijte.

Overlock šiv
 Vzorec šivanja: Način 1 : 8

  Način 2 : 08
 Napetost sukanca: 3 - 7
 Tačka:  Tačka za overlock

OPOMBA:
Širino šiva je treba nastaviti med 4,5 in 7,0. 
Za raztegljive materiale priporočamo uporabo igle z mod-
rim batom.
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Ta šiv je mogoče uporabiti za šivanje tkanin, ki se parajo 
(laneno blago in gabarden).
Ob robu blaga se naredita dva cikcak šiva.
Prilagodite napetost sukanca, da se zgornji in spodnji sukanec 
prepletata ob robu blaga

Dvojni prekrivni šiv
 Vzorec šivanja: Način 2 : 15
 Napetost sukanca: 3 - 7
 Tačka:  Tačka za overlock

 OPOMBA:
Širino šiva je treba nastaviti med 4,5 in 7,0. 
Za raztegljive materiale priporočamo uporabo igle z mod-
rim batom.

Pleteni šiv
 Vzorec šivanja:  Način 2 : 14
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka:  Tačka za cikcak

Namestite blago z upoštevanjem dodatka za šiv 5/8˝ (1,5 cm). 
Odrežite presežek blizu šiva. Pazite na šive, da jih ne 
prerežete. 
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Šivanje zadrge
 Vzorec šivanja:  Način 1 : 1
 Napetost sukanca: 1 - 4
 Tačka: Tačka za cikcak

  Tačka za zadrge E

• Pritrditev tačke za zadrge
Vstavite zatina tački za zadrge v utorna držalu tačke
Za šivanje desne strani zadrge pripnite tačko za zadrge na levo 
stran . 
Za šivanje desne strani zadrge pripnite tačko za zadrge na levo 
stran . 

 Odprtina
 Stojalo
 Za šivanje leve strani
 Za šivanje desne strani

• Priprava blaga
K dolžini zadrge dodajte 3/8˝ (1 cm). To je skupna velikost 
razreza. 

 Prava stran blaga
 3/8˝ (1 cm) 
 Velikost razreza
 Dolžina zadrge
 Jeziček
 Zobci zadrge
 Trak zadrge
 Hrbtna stran blaga
 Konec razreza

Zložite dele blaga s sprednjimi stranmi in šivajte do konca odpr-
tine zadrge. Upoštevajte dodatek za šiv 13/16˝ (2 cm). Pono-
vite šivanje v nasprotni smeri, da pritrdite šiv. 
Z naudarnimi šivi dolžine 4,5 pritrdite s šivanjem po dolžini 
odprtine za zadrgo.

 13/16˝ (2 cm)
 Razrez za zadrgo (začasni šivi)
 Vzvratni šivi
 Konec razreza
 Šiv

 OPOMBA:
Zmanjšanje napetosti sukanca do (1) za začasno šivanje. 

• Začetek šivanja
 Zložite zgornji dodatek za šiv. Odvijte spodnji dodatek za 

šiv, da dobite pregib 0,3 cm (1/8˝). Namestite zobce zadrge 
ob pregibu in pritrdite. 

 Spodnje blago
 Konec odprtine za zadrgo
 Zobci zadrge
 1/8˝ (0,3 cm) 
 Hrbtna stran spodnjega blaga
 Velikost razreza
 Pregib
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 Pritrdite tačko za zadrge na desno stran. Šivajte skozi vse 
plasti blaga po dolžini odprtine za zadrgo tako, da vodite 
zobce zadrge tik ob tački. 

 Ustavite stroj na razdalji 2˝ (5 cm) od tačke do jezička 
zadrge. Dvignite tačko. Odprite zadrgo, nato spustite 
tačko in zašijte do konca. 

 Jeziček
 2˝ (5 cm)

 Zaprite zadrgo in razprite zgornji del čez zadrgo. Z nau-
darnimi šivi sešijte zgornje blago s trakom zadrge. 

 Začasni šiv

 Pritrdite tačko za zadrge na levo stran. Naredite 3/8˝  
(1 cm) dolge vzvratne šive prek konca odprtine za zadrgo. 
Obrnite izdelek za 90 stopinj in prišijte trak zadrge na eni 
strani. 

 Vzvratni šivi

 Ustavite stroj na razdalji 2˝ (5 cm) od tačke do jezička 
zadrge. Dvignite tačko. Odstranite začasne šive. 

 Začasni šivi

 Odprite zadrgo, nato spustite tačko in zašijte do konca. Po 
končanem šivanju odstranite naudarne šive na zgornjem 
blagu. 
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Slepi šiv
 Vzorec šivanja: Način 1 : 9

  Način 2 : 09 ali 16
 Napetost sukanca: 1 - 4
 Tačka: Tačka za slepe šive

  Zložite blago s hrbtno stranjo navzgor, da oblikujete doda-
tek 1/4˝ – 7/16˝ (0.4–0.7 cm). 

 Hrbtna stran blaga
 1/4˝ - 7/16˝ (0,4 - 0,7 cm) 

 (1) Pri težkih materialih, ki se radi cefrajo, predhodno 
obšijte robove. 

 (2) Zvijte rob blaga za lahke vrste blaga.

 Namestite blago tako, da igla prebada zložen rob, ko je v 
skrajnem levem položaju.

 Spustite tačko. 
 Uporabite vijak, da poravnate vodilo z zloženim Vodite 

zloženi rob vzdolž vodila.
 Pregib
 Vodilo
 Vijak

 Po končanem šivanju raztegnite rob. 

Prilagoditev položaja igle
Pritisnite gumb za širino šiva  za spremembo polo-
žaja igle. 
1 Pritisnite gumb  za premik igle v desno. 
2 Pritisnite gumb  za premik igle v desno. 
Zaslon prikazuje razdaljo med vodilom in levim položajem igle 
v milimetrih. 
Položaj igle je lahko med 0,0 in 1,2. 
Vrednost označuje razdaljo med levim položajem igle in vodi-
lom. 
  Levi položaj igle
  Vodilo

OPOMBA:
Položaj igle je lahko različen, vendar bo širina šiva ostala 
enaka. 

 OPOMBA:
Če bo igla zabadala preveč levo od roba, bodo šivi vidni 
na sprednji strani blaga. 
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Mostični šiv
Vzorci od #59 do #62 v načinu 3 so podaljševalni šivi, ki se 
uporabljajo za vstavljanje ravnih šivov med vzorce šivanja. 
Mostični šivi #61 in #62 dobijo dolžino in položaj igle prejšnjega 
vzorca v programirani kombinaciji vzorcev. To see more detai-
led information about extender stitch, please refer to page 57. 

Primer: Vstavljanje 2 ravnih šivov po šivanju vzorca. 

 Izberite vzorec 09 (način 2). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 
 Vzorec 09 je shranjen v pomnilnik. 

 Izberite vzorec 61 (način 3). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 
 Vzorec 61 (2 števila ravnih šivov) si zapomni. 

 Med nevidnimi šivi sta dva ravna šiva. 

Prišivanje gumbov
 Vzorec šivanja:  Način 1 : 5

  Način 2 : 05
 Napetost sukanca: 3 - 7
 Tačka:  Program prišivanja gumbov
 Transporter: Spuščen

 Spustite zgornji transporter. 
 Nastavite manjšo hitrost s pomočjo regulatorja hitrosti. 

 Vstavite zadnji zatič tačke v zadnji utor na držalu tačke
 Zatič
 UtorPrevidno in počasi spustite ročico tačke, med-

tem ko držite tačko s prstom, da se prilega utoruNamestite 
gumb na blago in spustite iglo v levo luknjico gumba, tako 
da zavrtite ročno kolopustite tačko, da fiksirate gumb in ga 
poravnate

 Zavrtite kolo, da bo igla prišla v desno luknjico gumba. Po 
potrebi ponovno prilagodite širino šiva. 

 Naredite nekaj šivov. 
 Po končanem postopku šivanja odrežite nit. After you finish 

sewing, cut the thread but leave 3˝ to 4˝ of thread at the end 
close to the fabric. 

 Naredite vbod z ročno šivanko z zgornjim sukancem na 
hrbtni strani blaga in zavežite niti. 

 * Ko zaključite s prišivanjem gumbov, dvignite zgornji tran-
sporter za redno šivanje. 

  OPOZORILO:
Pred menjavo tačke izklopite stikalo za napajanje. 
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Pritrditev elastike
 Vzorec šivanja:  Način 2 : 18
 Napetost sukanca: 3 - 7
 Tačka:  Tačka za satenaste šive

* Uporabite lahko tudi vzorce šivanja 06 v načinu 2. Označite 
na elastiki četrtine dolžine. Z bucikami pritrdite elastiko na teh 
mestih na sprednji, zadnji strani in ob straneh. 
Namestite elastiko pod tačko in jo enakomerno raztegujte med 
šivanjem. 
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OPOMBA:
 • Za izdelavo gumbnic od 22 do 27 uporabite enak 

postopek kot pri standardni gumbnici (gl. strani od 41 
do 42). 

 • Velikost gumbnice se samodejno določi ob namestitvi 
gumba v tačko za gumbnice z drsnikom R.

 • Držalo za gumbe na tački je primerno za gumbe s 
premerom do 2,5 cm. 

 • Velikost gumbnice je treba nastaviti glede na težo in 
vrsto blaga oz. sukanca. 

 • Na dodatnem kosu blaga naredite testno gumbnico, 
da preverite nastavitve. 

 • Namestite gumb na blago in označite zgornji in spodnji 
del, da določite položaj gumba na blagu. 

 • Uporabite stabilizator za raztegljivo blago.

Različne vrste gumbnic in njihova uporaba
 Standardna gumbnica

Standardne gumbnice se široko uporabljajo za srednje težke in 
težke vrste blaga. Velikost gumbnice se samodejno določi ob 
namestitvi gumba v tačko za gumbnice z drsnikom. 

 Okrogla gumbnica
Ta gumbnica se uporablja za lahke in srednje težke tkanine, 
zlasti za izdelavo bluz in otroških oblačil. 

 Gumbnica za fine vrste blaga
Ta gumbnica je na obeh koncih zaobljena in se uporablja na 
tankih, občutljivih tkaninah, kot je fina svila. 

 Očesna gumbnica
Očesne gumbnice se široko uporabljajo za srednje težke in 
težke vrste blaga. Primerna je tudi za večje in debelejše 
gumbe. 

 Raztegljiva gumbnica
Ta gumbnica je primerna za pletene tkanine. Uporablja se 
lahko tudi kot okrasna gumbnica. 

 Starinska gumbnica
Spominja na »ročno« izdelane gumbnice, ki so idealne za 
tanko blago, ki se uporabljajo za stara oblačila in modne krea-
cije.

 Ravna gumbnica
Ta gumbnica je primerna za žepe, izdelavo ojačanih gumbnic, 
uporabo na usnju in imitaciji usnja.
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Standardna gumbnica
 Vzorec šivanja:  Način 1 : 0

  Način 2 : 10
 Napetost sukanca: 1 - 5
 Tačka: Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom
 Znak ročice tačke

• Šivanje
 Pritisnite gumb za dvig/spust igle, da dvignete iglo. Pritr-

dite tačko za gumbnice z drsnikom R ako, da vstavite zatič 
 v utor   na držalu tačke.

 Odprtina
 Stojalo

 OPOMBA:
Če je gumb izredno debel, naredite testno gumbnico na 
dodatnem kosu blaga. 
Če je testna gumbnica pretesna za izbrani gumb, lahko 
podaljšate gumbnico tako, da povlečete držalo za gumb 
malo nazaj. Dolžina gumba bo povečana.

 Povlecite držalo gumba  nazaj, nato namestite gumb. 
Namestite gumb v držalo. 

 Potisnite držalo gumbnice  dol do konca. 
 Ročica za gumbnice

 Vstavite vogal blaga pod tačko. Dvakrat pritisnite gumb Igla 
gor/dol. Odstranite blago na levi strani, da potegnete suka-
nec igle skozi odprtino v tački. Namestite blago pod tačko, 
nato spustite iglo na začetno točko oznake za gumbnico . 
Spustite tačko za gumbnice z drsnikom. 

 Znak gumbnice
 Začetna točka

 Držalo za gumb
 Povečana reža na držalu za gumb

 OPOMBA:
Prepričajte se, da med jezičkom in končnikom ni raz-
mika . V nasprotnem primeru gumbnica ne bo izde-
lana pravilno. 

 Jeziček
 Vzmetni čep
 Brez razmaka
 Različna dolžina zaradi razmaka
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 Zaženite stroj in šivajte gumbnico. Stroj bo avtomatsko 
izdelal gumbnico. Stroj bo najprej naredil levo vrstico. 

 Stroj bo naredil zadnji mostič, desno vrstico in se samo-
dejno ustavil. 

 Stroj bo izdelal sprednji mostič in se samodejno ustavil. 
Stroj bo samodejno odrezal nitke ob koncu šivanja, če se 
na zaslonu prikazuje simbol rezala. 

OPOMBA:
Če začnete šivati gumbnico brez spusta ročice gumb-
nice, na zaslonu se bo prikazalo sporočilo “bL”, znak 
ročice gumbnice utripa . Spustite ročico tačke in 
ponovno zaženite stroj. 

 Odstranite blago in namestite buciko  takoj pred mosti-
čem na vsakem koncu, da ne prerežete šivov. Razrežite z 
nožkom za paranje . 

 Stojalo
 Nožek za paranje

 Ko je šivanje gumbnice končano, pritisnite držalo gumb-
nice navzgor  do konca. 

 Ročica za gumbnice
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• Prilagoditev gostote šiva

Pritisnite gumb za dolžino šiva  za spremembo 
gostote šiva. 
Pritisnite gumb , da bo gumbnica bolj gosta . 
Pritisnite gumb , da bo gumbnica manj gosta . 
Gostoto šiva lahko nastavimo v razponu od 0,2 do 0,8 glede na 
izbrano gumbnico. 
Privzeta nastavitev je "0,4". 

• Za prilagajanje širine šiva

Pritisnite gumb za širino šiva  za spremembo šiva. 
Pritisnite “ ”, da zmanjšate dolžino šiva . 
Pritisnite “ ” , da povečate dolžino šiva. 
Gostoto šiva lahko nastavimo v razponu od 2,5 do 7,0 glede na 
izbrano gumbnico. 
Privzeta nastavitev je "5,0". 

Prilagajanje širine in gostote šiva za gumbnice

Okrogla gumbnica
 Vzorec šivanja: Način 2 : 22
 Napetost sukanca: 1 - 5
 Tačka: Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom

Gumbnica za fine vrste blaga
 Vzorec šivanja: Način 2 : 23
 Napetost sukanca: 1 - 5
 Tačka: Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom

Postopek šivanja je enak postopku pri izdelavi navadne gumb-
nice. Širino šiva lahko nastavimo v razponu od 2,5 do 5,5. 
Če želite spremeniti širino ali gostoto šiva, glejte zgornji razde-
lek. 

Postopek šivanja je enak postopku pri izdelavi navadne gumb-
nice. Širino šiva lahko nastavimo v razponu od 2,5 do 5,5. 
Če želite spremeniti širino ali gostoto šiva, glejte zgornji razde-
lek. 
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Očesna gumbnica
 Vzorec šivanja: Način 2 : 24
 Napetost sukanca: 1 - 5
 Tačka:Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom

Postopek šivanja je enak postopku pri izdelavi navadne gumb-
nice. Odprite očesno gumbnico z nožkom za paranje in prebija-
čem . 
  Prebijač*

Širino šiva lahko nastavimo v razponu od 5,5 do 7,0. 
Če želite spremeniti širino ali gostoto šiva, gl. stran 43. 
* Prebijač spada pod dodatno opremo. 

Raztegljiva gumbnica
 Vzorec šivanja: Način 2 : 25
 Napetost sukanca: 1 - 5
 Tačka: Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom

Stroj bo najprej naredil prednji mostiček in levo vrstico.
Stroj bo naredil zadnji mostiček, desno vrstico in se samodejno 
zaustavil.
Širino šiva lahko nastavimo v razponu od 2,5 do 7,0. 
Gostoto šiva lahko nastavimo v razponu od 0,5 do 1,0. 
Če želite spremeniti širino ali gostoto šiva, gl. stran 43. 

Starinska gumbnica
 Vzorec šivanja: Način 2 : 26
 Napetost sukanca: 1 - 5
 Tačka: Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom

Stroj bo najprej naredil prednji mostiček in levo vrstico.
Stroj bo naredil zadnji mostiček, desno vrstico in se samodejno 
zaustavil.
Širino šiva lahko nastavimo v razponu od 2,5 do 7,0. 
Gostoto šiva lahko nastavimo v razponu od 0,5 do 2,5. 
Če želite spremeniti širino ali gostoto šiva, gl. stran 43. 



 45

Gumbnica z vrvico
 Vzorec šivanja: Način 1 : 0

  Način 2 : 10
 Napetost sukanca: 1 - 5
 Tačka: Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom

 Uporabite enak standardni postopek za izdelavo gumbnic. 
Širino šiva nastavite tako, da ustreza debelini uporabljene 
vrvice. Dvignite tačko in zapnite zanko polnilne vrvice  
na zadnji strani tačke. 

 Potegnite konca vrvice pod tačko, da nista vidna na 
sprednji strani. Namestite vrvico v zavezi  na sprednji 
strani tačke za gumbnice z drsnikom, da bo ostala na 
mestu. 

 Spustite iglo v začetno točko gumbnice na oblačilu, spus-
tite tačko.

 Trn
 Vilice

 Zaženite stroj in šivajte gumbnico. Obe strani gumbnice in 
oba mostiča bodo zašiti prek polnilne vrvice. Izvlecite 
blago iz stroja in odrežite sukance. 

 Sukanec igle (zgornji sukanec)

  Potegnite proste konce vrvice in ju zategnite. Konca vrvice 
povlecite v iglo za ročno šivanje. Nato povlecite konca na 
hrbtno stran blaga in ju zavežite.

OPOMBA:
Odrežite polnilno vrvico na obeh koncih gumbnice, če je 
prišita na blago in je ne morete potegniti. 
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• Prilagoditev enakomernosti krpanja

Območje krpanja lahko izravnate na naslednji način:
Pritisnite gumb za dolžino šiva  za spremembo ena-
komernosti. 
Če je desna stran območja za krpanje nižja od leve, pritisnite 
gumb “ “ za poravnavo.
Če je leva stran območja za krpanje nižja od leve, pritisnite 
gumb “ “ za poravnavo 

Šiv za krpanje
  Vzorec šivanja: Način 2 : 28
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za izdelavo gumbnic z drsnikom

Začetek šivanja
 Povlecite držalo gumba  nazaj. 
 Položite oblačilo pod tačko. Dvakrat pritisnite gumb Igla 

gor/dol. Premaknite blago na levo stran, da namestite obe 
niti pod tačko. 

 Spustite tačko. Zaženite stroj. Stroj bo naredil pritrdilni šiv, 
nato 16 vrstic za krpanje, ponovno pritrdilni šiv in se 
samodejno ustavil. 

 Obrnite blago in ponovite šivanje v drugi smeri. 
 Stroj bo samodejno odrezal nitke ob koncu šivanja, če se 

na zaslonu prikazuje simbol rezala (gl. stran 13). 
 Držalo za gumb
 Začetna točka
 3/4˝ (2 cm)
 9/32˝ (0,7 cm)

• Krpanje manjših strganih predelov
Za izdelavo mostiča, ki je krajši od 3/4˝ (2 cm), najprej ustavite 
stroj po šivanju ustrezne dolžine , nato pritisnite gumb za 
šivanje v vzvratni smeri . 

Ustrezna dolžina  je bila določena. 
Ponovno zaženite stroj in nadaljujte s šivanjem, dokler se stroj 
samodejno ne ustavi. 

 Gumb za vzvratno šivanje
 Zahtevana dolžina
 Začetna točka

• Krpanje enako velike površine
Preprosto zaženite stroj za krpanje novega strganega predela 
iste velikosti. 
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Mostič
 Vzorec šivanja: Način 2 : 29
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za satenaste šive

Mostič se uporablja za ojačitev žepov, mednožja in pasnih zank, 
kjer je potrebna dodatna trdnost.

• Začetek šivanja
Zaženite stroj in šivajte gumbnico. Stroj bo naredil mostič dolžine 
5/8˝ (1.5 cm ). 

 5/8˝ (1.5 cm)
Stroj bo samodejno odrezal nitke, če se na zaslonu prikazuje 
simbol rezalnika (gl. stran 13). 

• Šivanje krajšega mostička
Nastavite manjšo hitrost s pomočjo regulatorja hitrosti.
Za izdelavo mostiča, ki je krajši od 5/8˝ (1.5 cm), najprej ustavite 
stroj po šivanju ustrezne dolžine , nato pritisnite gumb za šiva-
nje v vzvratni smeri . 
Dolžina mostiča  je bila določena. 
Ponovno zaženite stroj in nadaljujte s šivanjem, dokler se stroj 
samodejno ne ustavi. 

 Zahtevana dolžina
 Gumb za vzvratno šivanje
 Dolžina mostiča
 Začetna točka

• Šivanje mostiča enake velikosti
Preprosto zaženite stroj za izdelavo drugega mostiča iste 
velikosti.

Očesce
 Vzorec šivanja: Način 2 : 30
 Napetost sukanca: 1 - 4
 Tačka:  Tačka za satenaste šive

Orodje za prebijanje lukenj se uporablja za izdelavo lukenj za 
pas ipd. 

Začetek šivanja
Pritrdite tačko za satenaste šive F.
Zaženite stroj. Stroj se bo samodejno ustavil po zaključku. 
Stroj bo samodejno odrezal nitke, če se na zaslonu prikazuje 
simbol rezalnika (gl. stran 13). 
Uporabite šilo, luknjač ali škarje z ostrimi konicami, da naredite 
luknjico za očesce. 

• Prilagajanje oblike očesca
Obliko očesca lahko prilagodite na naslednji način:
Pritisnite gumb za dolžino šiva  za spremembo enako-
mernosti. 
Če se začetek in konec očesca prekrivata , pritisnite gumb , 
da poravnate predel za krpanje. (L1–L2)
Če se začetek in konec očesca prekrivata , pritisnite gumb , 
da poravnate predel za krpanje. (L4–L5)

 OPOMBA:
Lahko prilagodite obliko od L1 do L5 (privzeta nastavitev 
je L3) . 
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Školjkasti šiv
 Vzorec šivanja: Način 2 : 17
 Napetost sukanca: 6 - 8
 Tačka: Tačka za satenaste šive

Uporabite lahko blago (na primer triko). Zložite blago v skladu 
s prikazom in zašijte vzdolž pregiba. Allow the needle to just 
clear the folded edge to create a shelled edge. Morda bo treba 
rahlo povečati napetost sukanca.
Pri šivanju školjkastih šivov obdržite minimalno razdaljo med 
vrsticami vsaj 5/8˝ (1.5 cm). Školjkasti šivi so primerni tudi za 
pletenine in mehko svilnato blago; lahko šivate v kateri koli 
smeri.

OKRASNO ŠIVANJE

Aplikacije
 Vzorec šivanja: Način 3 : 04
 Napetost sukanca: 1 - 4
 Tačka:  Tačka za satenaste šive
 Pritisk tačke : 3

Namestite aplikacijo na blago in jo pritrdite z naudarnimi (začas-
nimi) šivi ali bucikami. 

• Zmanjšajte pritisk tačke. 
Šivajte tako, da bo igla zabadala vzdolž zunanjega roba aplika-
cije. 

 Aplikacije
 Zunanji rob

Med obdelavo vogalov mora igla ostati na zunanjem robu aplika-
cije.
Dvignite tačko in zavrtite blago okoli igle, da spremenite smer 
šivanja. 

• Za prilagajanje širine šiva
Izberite vzorec 04 (način 3). 
Pritisnite gumb za širino šiva  za spremembo širine 
šiva. 
Pritisnite “ ”, da zmanjšate dolžino šiva . 
Pritisnite “ ”, da zmanjšate dolžino šiva . 
Širina šiva se spreminja glede na sredinski položaj igle . 

 Širina šiva (3.5)
 Vzorec šiva 04 (širina šiva se je zmanjšala)
 Vzorec šiva 04 (širina šiva se je povečala)
 Sredinski položaj igle

(A) Vzorec šivanja 10 ima fiksni levi položaj igle. Ko spremenite 
širino šiva, se spremeni tudi položaj igle. 

(B) Vzorci šivov 04, 05 in 06 imajo desni položaj igle. Širina 
šiva se simetrično spreminja. 

(C) Vzorci šivov 07, 08 in 09 imajo stalen desni položaj igle. Ob 
spremembi širine šiva se bo spremenil levi položaj igle. (A) (B) (C)
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Cevasti naborki oz. gubice
 Vzorec šivanja: Način 1 : 2

  Način 2 : 02
 Napetost sukanca: 1 - 4
 Tačka: Tačka za slepe šive

Zložite blago s hrbtno stranjo navznoter. Namestite blago tako, 
da igla prebada blago na razdalji  0.1 - 0.2 cm (1/16˝) od zlože-
nega roba, nato spustite tačko.Obrnite vijak in pomaknite vodilo 
k robu blaga Vodite zloženi rob vzdolž vodila. 

 Zloženi rob
 Vijak
 Vodilo
 0.1 - 0.2 cm

Poravnajte blago in zlikajte naborek v želeni smeri

Smok
 Vzorec šivanja: Način 3 : 17
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za satenaste šive

  Odprta tačka: F2

Nabiranje z uporabo satastih šivov je odličen okrasni zaključek 
za otroška oblačila ali ženske bluze. 
Izberite mehko in lahko blago, kot je batist, gingham ali challis. 
Odrežite kos blaga, ki naj bo trikrat širši od načrtovane širine. 
Dolžino šiva nastavite na “5.0”, zašijte vzporedne ravne šive, ki 
bodo med seboj oddaljeni približno 3/8˝ (1.0 cm), prek pod-
ročja, na katerem želite izdelati smok.
Zavežite nitke vzdolž enega roba . Z druge strani povlecite 
nit vretenca, da enakomerno razporedite gube . Prešijte 
gubice med ravnimi šivi. 

OPOMBA:
Pull up the bobbin thread and draw a 4˝ to 6˝ thread tail 
to the back before start sewing. 

Odstranite (izvlecite) ravne šive. 
 Francoski vozli
 Nabiranje

Lupinasti šiv
 Vzorec šivanja: Način 3 : 31
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka:  Tačka za cikcak

* V načinu 3 lahko uporabite tudi vzorce šivov 47 ali 57. 

Šivajte na notranji strani približno 3/8˝ (1 cm) od roba blaga. 
Zunanjost šivov obrežite, kot je prikazano. Pazite, da ne prere-
žete niti.
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Šiv za tapkanje
 Vzorec šivanja:  Način 3 : 38
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka:  Tačka za satenaste šive

  Odprta tačka: F2
* Uporabite lahko tudi vzorce šivanja 37 v načinu 3. 

Vnaprej programiran šiv je odličen za hitro prešivanje majhnih 
površin. 
Namestite polnilo (vato) med zgornjo in spodnjo stranjo blaga. 

Sestavljanje blaga za patchwork
 Vzorec šivanja: Način 3 : 01 in 28
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za cikcak

 Sestavite kose blaga za patwork s pravo stranjo skupaj. 
Izberite vzorec 01 (način 3). Natančno zašijte dodatek za 
šiv 1/4˝ (0.6 cm). 

 
 Hrbtna stran blaga
 Prava stran blaga

 Izberite vzorec 28 (način 3). 

 Pritisnite na dodatek za šiv, da ga odprete. Šivajte vzorec 
št. 28 na sprednji strani blaga vzdolž linije šiva.

* V načinu 3 lahko uporabite tudi vzorce šivanja 40, 46 ali 48. 
Kotne merilne lestvice na vbodni plošči.
Koščke blaga lahko enostavno zašijete pod želenimi koti brez 
posebnega označevanja s pomočjo edinstvenih kotnih merilnih 
lestvic na vbodni plošči. 
Kotna merilna lestvica ima oznake za 45, 60, 90 in 120 stopinj. 
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Mostičenje z dvojnimi križci
 Vzorec šivanja:  Način 3 : 21
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka:  Tačka za satenaste šive

* V načinu 3 lahko uporabite tudi vzorce šivov 22 ali 46, 48. 

Ta šiv omogoča združevanje dveh kosov blaga za poseben 
vizualni učinek. 
Zapognite rob 5/8˝ (1.5 cm) na vsakem kosu blaga in ga zlikajte. 
Pripnite oba kosa blaga na papir ali stabilizator za strojno veze-
nje tako, da bosta 0.4 1/8˝ narazen. Šivajte počasi, med šiva-
njem vodite blago tako, da igla na obeh straneh zabada v 
zapognjeni rob. 
Po končanem šivanju odstranite stabilizator.

 0.3 - 0.4 cm (1/8˝)
 Stabilizator

Satenasti šivi
 Vzorec šivanja:  Način 3 : 58
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka:  Tačka za satenaste šive

  Odprta tačka: F2
* V načinu 3 lahko uporabite tudi vzorce šivov 54 ali 57. Za 
boljše rezultate pri uporabi raztegljivih ali elastičnih tkanin upo-

rabite medvlogo.
Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje za takojšnjo pritrditev. 
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Franže
 Vzorec šivanja: Način 3 : 04
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka:  Tačka za satenaste šive

Franže dajejo poseben poudarek namiznim prtom in šalom. 
Izberite čvrsto tkano blago (npr. platno), iz katerega lahko izvle-
čete posamezne niti. 

 Previdno odrežite blago vzdolž vlakna. Izvlecite eno vla-
kno preje ali nit na mesto, kjer želite začeti franžo. 

Ažurni rob
 Vzorec šivanja: Način 3 : 04
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka:  Tačka za satenaste šive

Ažurni rob naredite na isti način, kot franže. Izberite čvrsto 
tkano blago (npr. platno), iz katerega lahko izvlečete posame-
zne niti. 

 Previdno odrežite blago vzdolž vlakna. Določite širino 
ažurnega roba in odstranite eno vlakno ali prejo na vsaki 
strani. 

 Šivajte po levi strani, da igla na desni strani zabada v pre-
del, iz katerega ste izvlekli nitke. 

 Odstranite odvečna vlakna desno od šiva in oblikujte 
franžo. 

 Zašijte levo stran, blago vodite tako, da bodo desni vbodi 
zabadali v vrzel, ki je ostala po izvleku vlaken. Ko končate 
levo stran, obrnite blago za 180 °. Naredite drugo stran.

 Odstranite prejo ali vlakna med šivi. 
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Križni šiv
 Vzorec šivanja: Način 3 : 33
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za satenaste šive

  Odprta tačka: F2

Te vzorce lahko uporabite za pripravo modelov križnega šiva-
nja, kar bo vzelo za polovico manj časa v primerjavi z ročnim 
vnašanjem. 

* Če pred šivanjem pritisnete gumb za samodejno zaklepanje, 
bo stroj naredil del križnega šiva in se samodejno ustavil. 

Za ozadje izberite navadno takno blago, kot sta laneno platno 
ali volnena flanela. Če ste izbrali lahko blago, uporabite stabili-
zator. 
Prilagodite širino in dolžino šiva tako, da se ujemata z vzorcem. 
Poiščite sredino vzorca ali, če je vzorec za vezenje v obliki 
okvirja, določite njegovo začetno točko. 
Preštejte križne šive od sredine navzgor in programirajte šte-
vilo. Za začetek in konec uporabite gumb za samodejno zakle-
panje. 

Okrasni šivi
 Vzorec šivanja: Način 3 : 70
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za satenaste šive

  Odprta tačka: F2
* V načinu 3 lahko uporabite tudi vzorce šivov 64 ali 90. 

Za najboljše rezultate šivanja skrbno poravnajte blago in zagoto-
vite previdno premikanje v primeru šivanja z uporabo okrasnih 
šivov. 
V primeru potrebe uporabite stabilizator. 
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OPOMBA:
Za spremembo smeri šivanja dvignite iglo in obrnite 
blago. 
Ko izberete vzorce šivanja, ki niso primerni za dvojno 
iglo, in pritisnete gumb dvojne igle, bo na zaslonu začela 
utripati oznaka za dvojno iglo, stroj bo sprožil opozorilni 
signal. 
V načinu uporabe dvojne igle pomnjenje vzorcev šivanja 
ni možno. 
Uporabite rezalnik na ohišju za obrezovanje niti 
Za šivanje z dvojno iglo uporabite tanke niti št. 60 ali več. 

• Začetek šivanja
V primeru šivanja z uporabo dvojne igle uporabite drugo stojalo 
za omot. 
Namestite dva omota v skladu s prikazom. 
Povlecite ob sukanca in ustrezno napeljite skozi korake od
Vklopite stroj za vklop in izberite želeni vzorec. 
Pritisnite gumb za dvojno iglo , povlecite oba sukanca nazaj 
ali pustite pod tačko. 

Šivanje z uporabo dvojne igle
 Vzorec šivanja: Način 3 : 54 (primer)
 Napetost sukanca: 3 - 6
 Tačka: Tačka za satenaste šive

  Odprta tačka: F2

 OPOMBA:
Ko šivate vzorce z uporabo dvojne igle, preizkusite šive, 
preden začnete šivati. 
Za šivanje z uporabo dvojne igle uporabite tačko za 
cikcak ali tačko za satenaste šive. 
Pred menjavo igle izklopite stroj. 
Po končanem šivanju z uporabo dvojne igle zamenjajte 
dvojno iglo z enojno. 

Način 1, 2

Način 3

Vzorci šivanja za šivanje z dvojno iglo
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PROGRAMIRANJE NAPISOV IN ČRK

Programiranje samodejnega zaklepnega šiva
Primer: Izberite vzorec 54 (način 3)

 Izberite vzorec 54 (način 3). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Izberite vzorec 92 (način 3). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Namestite blago in začnite šivati.

Strok bo naredil pritrdilni šiv, vzorec št. 54, nato pritrdilni šiv in se 
ustavil. 
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Programiranje kombinacije vzorcev
Primer: Vzorec šivanja 56, 58 in 57 (način 3)

 Izberite vzorec 56 (način 3). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik za pomnjenje vzorca šivanja 

56. 
 LCD-zaslon prikazuje samo 1 znak hkrati. Zapomnjeni vzo-

rec šiva se premakne na levo stran zaslona, kazalec utripa. 

 Izberite vzorec 58 (način 3). Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Izberite vzorec 57 (način 3). Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Stroj bo naredil kombinacijo serije vzorcev.  Če med šiva-
njem pritisnete gumb za samodejno pritrjevanje , stroj bo 
naredil trenutno izbrani vzorec in zaključil s pritrdilnim 
šivom, nato se bo samodejno ustavil. 

Programiranje samodejnega rezanja sukanca 
Primer: Samodejno rezanje sukanca v okviru vzorcev 56, 58 in 
57 (način 3)

 Gl. opis korakov od  do  v poglavju “Programiranje 
kombinacij vzorcev” za vnos vzorcev 56, 58 in 57. 

 Pritisnite in držite gumb rezalnika  until the thread cutter 
mark appears on the LCD display.

 Začnite šivati. Stroj bo šival kombinacijo serije vzorcev in 
avtomatično odrezal sukanec po pritrditvi. 

 OPOMBA:
Možnost pomnjenja za največ 50 vzorcev šivanja. 
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Mostični šivi
Vzorci od 59 do 62 (

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

) v načinu 3 so podaljševalni šivi, 
ki se uporabljajo za vstavljanje ravnih šivov med vzorce šiva-
nja. 
Mostični šivi 61 in 62 dobijo dolžino in položaj igle prejšnjega 
vzorca v programirani kombinaciji vzorcev. 
Lahko nastavite položaj igle in dolžino šiva za vzorec 59 (način 
3) in vzorec 60 (način 3). 
Položaja igle in dolžine šiva za vzorec 61 (način 3) in vzorec 62 
(način 3) nastaviti ne morete. Položaj igle in dolžina šiva osta-
neta enaka predhodnemu vzorcu. 

Primer: Vzorec šivanja 61 in 63 (način 3)

 Izberite vzorec 63 (način 3). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 
 Izberite vzorec 61 (način 3). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Začnite šivati. 
Med nevidnimi šivi  prideta dva ravna šiva. 

OPOMBA:
Uporabite vzorca podaljševalnih šivov 59 ali 60 kadar je 
dolžina šiva v prejšnjem vzorcu šiva preveč majhna (na 
primer satenasti šivi).

• Za dodajanje razmika med vzorci
Primer: Izberite vzorec 57 (način 91)

 Izberite vzorec 57 (način 3). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 
 Izberite vzorec 91 (način 3). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 
 Začnite šivati. 

Med vzorci bo dodano približno 5 mm prostora. 

Razmiki (privzeta dolžina šiva)
Vzorec šivanja 91 (način 3) 5 mm
Vzorec šivanja 97 in 4, 5 (način 6) 2,5 mm
Vzorec šivanja 98 in 4, 5 (način 6) 3,5 mm
Vzorec šivanja 99 in 4, 5 (način 6) 5 mm

OPOMBA:
Lahko nastavite velikost razmika v razponu med 0,5 in 5,0 
s prilagoditvijo dolžine šiva. 
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Programiranje zrcalne slike
Primer: Vzorec šivanja 57 (način 3) in njegova zrcalna slika

 Izberite vzorec 57 (način 3). Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Izberite vzorec 57 (način 3). 
 Pritisnite gumb za zrcalno sliko. Zrcalna slika  se prikaže 

na LCD-zaslonu. Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Začnite šivati. Stroj bo naredil kombinacijo serije vzorcev. 
 Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje .
 Stroj bo šival trenutni vzorec in zaključil s pritrdilnim šivom. 

OPOMBA:
Zrcalne slike ni mogoče uporabiti za spodnje vzorce šiva-
nja:

Način 1 : Vzorci šivanja 1, 3, 7, 8, 9 in 0. 
Način 2 : Vzorci šivanja 01, 03, 07-11, 15-16  
 in 22- 30. 
Način 3 : Vzorci šivanja 01- 03, 59, 61- 63,  
  91 in 92. 
Način 4, 5 in 6:  Vsi vzorci šivov. 

Vsi vzorci šivov. 

1001 03 07 08 09 11 15         16 23 24 25 26 27 28 29 3022

01 02 03 59 61 62 63    91 92
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Šivanje trenutnega vzorca od začetka

Če ste prekinili šivanje kombinacije vzorcev in želite nadaljevati, 
pritisnite gumb za pomnilnik za šivanje kombinacije vzorcev od 
začetka.

 Programirana kombinacija vzorcev. 
 Ustavite šivanje. 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 
 Stroj bo naredil kombinacijo šivanja od začetka. 

Šivanje trenutnega vzorca od začetka
Če morate prenehati šivati kombinacijo vzorcev in želite nadalje-
vati z nezaključenim vzorcem, pritisnite gumb zrcalne slike za 
šivanje od začetka zadnjega vzorca. 

 Programirana kombinacija vzorcev. 
 Ustavite šivanje. 
 Pritisnite gumb za zrcalno sliko. 
 Stroj bo naredil kombinacijo šivanja od začetka. 
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Primer: Programiranje besede “Deppé”

 Pritisnite gumb načina za vstop v način 4. 
 Vnesite 14, da izberete veliko črko "D". 
 Pritisnite gumb za pomnilnik.

 Vnesite 41, da izberete malo črko "e". 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Vnesite 52, da izberete malo črko "p". 
 Pritisnite gumb za pomnilnik.

 Vnesite 52, da izberete malo črko "p". 
 Pritisnite gumb za pomnilnik.

 Pritisnite gumb načina za vstop v način 5. 
 Vnesite 51 za izbiro male črke “é”. 
 Pritisnite gumb za pomnilnik.

 Začnite šivati. 
 A pattern series will be sewn. 

Programiranje črk
V načinu 4, 5 ali 6 lahko besedilo programirate tako, da vne-
sete število abeced. 

Način 4 : Pisave/Številke/Simboli

Način 5  : Evropske črke z diakritičnimi znaki
Način 6 : Ruske črke (cirilica)

OPOMBA:
Igla se bo ustavila v položaju, ki je značilen za kombina-
cijo vzorcev, ki jo šivate.
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Zmanjšanje velikosti črk
Primer: Velikost znaka “  “ se zmanjša na približno 2/3 prvotne 
velikosti. 

 Pritisnite gumb načina za vstop v način 4. 
 Vnesite 22, da izberete veliko črko "L". 
 Pritisnite gumb za pomnilnik.

 Vnesite 85, da izberete znak “ “. 
 Pritisnite tipko za nastavitev širine šiva “ “. 
 Širina šiva bo spremenjena na 5,0. 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Vnesite 32, da izberete veliko črko “V“. 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Vnesite 15, da izberete veliko črko “E“. 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Stroj bo naredil serijo vzorcev. 
 Velikost znaka “ “ se zmanjša na približno 2/3 prvotne veli-

kosti. 
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Pregled dolgega besedila
Na LCD-zaslonu je možen prikaz do 3 znakov hkrati. 
Če celotno besedilo ni prikazano, pritisnite kazalke za premika-
nje po besedilu. 

 Pritiskanje kazalca omogoča njegovo premikanje in pomi-
kanje po besedilu v levo. 

 Pritiskanje kazalca omogoča njegovo premikanje in pomi-
kanje po besedilu v desno. 

Brisanje in vstavljanje črke (vzorca)
Primer:
Za brisanje “ “ from “L VE“ and insert “O” instead of “ “

 Pritisnite kazalec, če želite premakniti kazalec pod 
črko “ “. 

 Pritisnite gumb.

 Izberite vzorec 25 “O“. 

 Pritisnite gumb za pomnilnik. "O" se vstavi med "L" in "V". 

OPOMBA:
Trikotne oznake  nakazujejo, da je v tej smeri še 
nekaj znakov. 
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Podvajanje črke (vzorca)

Primer:
Za ponoven vnos “2” pri “123”.

 Premaknite kazalec pod znak “2”. 

 Pritisnite gumb za pomnilnik, da podvojite znak “2”. 
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Prilagajanje šivov za programirane vzorce
Širino in dolžino šivov lahko nastavite enotno ali posamično. 
Primer: Za enotno prilagajanje širine šiva. 

 Vstopite v način nastavitve. 
 Izberite vzorec 67 (

67

). 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Izberite vzorec 67 (
67

).

 Pritisnite gumb za zrcalno sliko. 
 Pritisnite gumb za pomnilnik. 

 Premaknite kazalec na desno stran zadnjega programira-
nega vzorca. 

 Pritisnite gumb za širino šiva za spremembo širine šiva 
(5,0).

  Stroj bo naredil serijo vzorcev. 
 Širina šivov programiranih vzorcev bo enakomerno spre-

menjena. 

• Poenoten položaj igle

Položaj igle pri programiranih vzorcih se razlikuje glede na kom-
binacijo. Poenoteno  levo, če kombiniramo vzorce z levim polo-
žajem igle in sredinskim položajem igle. Poenoteno  desno, če 
kombiniramo vzorce s desnim položajem iglein sredinskim polo-
žajem igle. Poenoteno na sredini, če kombiniramo vzorce z 
levim položajem igle in desnim položajem igle. Poenoteno na 
sredini, ko kombiniramo vzorce z levim, desnimin sredinskim 
položajem igle 
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 Vstopite v način nastavitve. 
 Izberite vzorec 54 (

54

). 
 Dvakrat pritisnite gumb za pomnilnik.

 Premaknite kazalec pod drugi vzorec 54 šivov (
54

). 

Primer: 
Za posamezno prilagajanje širine šiva.

 Pritisnite gumb za širino šiva za spremembo širine šiva 
(3.5). 

 Stroj bo naredil serijo vzorcev. 
 Širina šivov programiranih vzorcev bo 7 mm in 3,5 mm.
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Ravnovesje
Rezultati šivanja raztegljivih vzorcev se lahko razlikuje glede 
na pogoje šivanja, kot so hitrost šivanja, vrsta blaga, število 
plasti itd. 
Zato je priporočljivo, da najprej poskusite uporabiti vzorec 
blaga, s katerim boste delali. 
Če so raztegljivi šivi popačeni, popravite ravnovesje. 

 Ravnovesje 
Vzorec raztegljivega šiva (Primer: Vzorec šivanja 40 

40

 v načinu 
3)

Če je vzorec stisnjen, zavrtite regulator ravnovesja v smeri “+“. 

Če je vzorec razvlečen, zavrtite regulator ravnovesja v smeri “-“. 

Ravnovesje šivov za gumbnico 26.

Če je desna vrstica gostejša, zavrtite regulator ravnovesja v 
smeri “+“. 

Če je leva vrstica gostejša, zavrtite regulator ravnovesja v smeri 
“-“. 

• Izenačenost mostiča
Če šiv ne ustreza vzvratnemu položaju, obrnite gumb za uravno-
teženje podajanja v smeri “–”. 

Če šiv ne ustreza vzvratnemu položaju, obrnite gumb za uravno-
teženje podajanja v smeri “–”.
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NEGA STROJA
Čiščenje ohišja čolnička in zgornjega transpor-
terja

 OPOZORILO:
Pred čiščenjem izključite stroj in izklopite napajalni kabel. 
Pred čiščenjem izklopite stroj in odklopite napajanje.

 OPOZORILO:
Naprave ne hranite v prostoru z visoko vlažnostjo, v bližini 
toplotnega radiatorja ali na neposredni sončni svetlobi. 

Namestitev držala vretenca

  Namestite čolniček , da se bo kaveljček  ustavil ob 
zapori  na zajemalcu. 

  Vstavite ohišje vretenca. 
  Pritrdite vbodno ploščo z vijaki . 

Po čiščenju stroja se prepričajte, da sta igla in tačka name-
ščeni. 

 Držalo vretenca
 Vzmetni čep
 Kaveljček
 Izvijač
 Vijaki

Pritisnite gumb za dvig/spust igle, da dvignete iglo. Izklopite sti-
kalo za vklop. 
Odstranite iglo in tačko.

 Odvijte vijak  na levi strani vbodne plošče . Uporabite 
T-izvijač , ki je priložen stroju. Odstranite vbodno ploščo 

. 
 Odstranite vretence. Dvignite držalo vretenca  in ga 

odstranite. 
 Očistite držalo vretenca  s čopičem za odstranitev odpa-

dnih vlaken . 
 Očistite zgornji transporter , in ohišje čolnička  s čopi-

čem  za odstranitev odpadnih vlaken. 
 Očistite osrednji del ohišja čolnička s suho krpo. 

 Izvijač
 Vijaki
 Vbodna plošča
 Čopič za odpadna vlakna
 Rezalo niti
 Držalo vretenca
 Transporter
 Ohišje čolnička

(Lahko uporabite tudi sesalnik). * Stroj ne potrebuje olja. 

OPOMBA:
Z mehko mokro krpo in milom očistite zunanjost stroja. 
Po čiščenju stroja se prepričajte, da sta igla in tačka 
nameščeni. 
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Opozorilni znak Vzrok Poskusite to
1.  Pritisnite nožni pedal ali gumb za začetek/konec. 

2.  Nožni pedal ne deluje. 
 (Znak za pedal ves čas utripa. )

Odklopite nožni pedal. 

Obrnite se na servisni center 
ali trgovino, kjer ste kupili 
stroj. 

Ob zagonu stroja je tačka dvignjena. Spustite tačko in znova 
zaženite stroj. 

Stroj se bo ustavil, če bo gumbnica narejena brez spuščanja 
ročice gumbnice. 

Spustite ročico tačke in znova 
zaženite stroj. 

Nosilec navijalca vretenc je premaknjen v desno.  Za šivanje premaknite nosilec 
navijalca vretenc v levo.

Stroj se zažene po zaustavitvi zaradi preobremenitve. Počakajte vsaj 15 sekund, da 
se ponovno zažene. 
Izklopite stikalo za vklop.
Odstranite nitke, navite okoli 
ročice za zajem sukanca, 
čolnička. 

(E1-E7) Stroj ne deluje pravilno zaradi težave v krmilnem vezju. Obrnite se na servisni center 
ali trgovino, kjer ste kupili 
stroj. 

Rahlo šumeče delovanje šivalnega stroja je normalno.
LCD-zaslon se lahko segreje, ko stroj uporabljate več ur. 

Zvočni signal Zvočni signal se aktivira v nalednjih primerih:
Pip Normalno delovanje.

Pip-pip-pip Nepravilno delovanje ali okvara.

Piip Vsi vzorci šivanja, shranjeni lokalno, bodo izbrisani.
Prišlo je do napake E1-E7.

Pip-pip-piip Gumbnica je dokončana

Težave in opozorilni znaki
Če se sproži zvočni signal in se na LCD-prikazovalniku prikaže opozorilni znak, sledite spodnjim navodilom.
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pogoj Vzrok Rešitev

Trganje sukanca igle 1. Nit ni pravilno vdeta v iglo.
2. Zgornji sukanec je preveč napet.
3. Topa ali ukrivljena igla.
4. Igla je nepravilno vstavljena.
5. Zgornja in spodnja nit na začetku šivanja nista bili pravilno nameščeni pod 

tačko.
6. Niste potegnili niti nazaj na začetku šivanja. 
7. Pretanek ali predebel sukanec za uporabljeno iglo.

Stran 21, 22
Stran 26, 27
Stran 17
Stran 17
Stran 23

Stran 28
Stran 17

Trganje sukanca 
vretenca

1. Sukanec vretenca ni pravilno napeljan.
2. V čolničku so se nabrala vlakna. 
3. Vretence je poškodovano in se ne vrti pravilno.
4. Ohlapno navito vretence.

Stran 20
Stran 67
Zamenjajte vretence. 
Stran 19

Zlom igle 1. Igla je nepravilno vstavljena.
2. Pritrdilni vijak igle je odvit. 
3. Niste potegnili niti nazaj na začetku šivanja. 
4. Igla je pretanka za uporabljeno blago.
5. Uporabljena je napačna tačka.

Stran 17
Stran 17
Stran 28
Stran 17
Uporabite pravilno 
tačko. 

Izpuščanje vbodov 1. Igla je nepravilno vstavljena, topa ali ukrivljena.
2. Igla in/ali nitke niso primerne za izbran projekt. 
3. Igla z modrim batom se ne uporablja za šivanje raztegljivih, zelo tankih 

materialov in sintetike.
4. Napeljava sukancev ni pravilna.
5. Uporabljena igla je slabe kakovosti. 

Stran 17
Stran 17 Uporabite igle 
za raztegljive šive. 
Stran 21, 23
Zamenjajte iglo. 

Valovit rob 1. Zgornji sukanec je preveč napet.
2. Nit ni pravilno vdeta v iglo.
3. Igla je pretežka za uporabljeno blago.
4. Izbrana dolžina šiva je prevelika za blago.
5. Pri šivanju zelo tankega blaga se ne uporablja stabilizator. 

Stran 26, 27
Stran 21, 22
Stran 17
Šivi naj bodo krajši.
Namestite stabilizator. 

Motena podaja blaga 1. Zgornji transporter je zamašen z vlakni. 
2. Šivi so preveč tanki. 
3. Obrnite se na servisni center ali trgovino, kje ste kupili stroj. 

Stran 67
Šivi naj bodo daljši.
Stran 16

Na šivih so zanke 1. Premajhna napetost sukanca igle. 
2. Igla je preveč debela ali preveč fina za uporabljeno blago.

Stran 26, 27
Stran 17

Stroj ne dela 1. Stroj ni priključen.
2. Sukanec se je zataknil v ohišju vretenca. 
3. Po navijanju vretenca niste premaknili stojala za navijanje nazaj v levo. 

Stran 10
Stran 67
Stran 19

Nepravilno šivanje 
gumbnice

1. Gostota šiva ni primerna za izbrano blago. 
2. Za raztegljivo ali sintetično blago ni bil uporabljen stabilizator.
3. Ročica gumbnice ni spuščena. 

Stran 43
Uporabite stabilizator. 
Stran 42

Stroj je hrupen 1. Sukanec se je zataknil v ohišju vretenca. 
2. Nabrana vlakna in ostanki sukanca v področju čolnička. 

Stran 67
Stran 67
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VZOREC ŠIVANJA

Način 2

Način 1

Način 3

Način 4

Način 5

Način 6

Pregled načina 1-6
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