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K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G ™

Tento šicí stroj je navr en tak, ab spl oval normu I C/

60335-2-28 a

1594.

Při pou ív ní elektrických zařízení je třeba v d db t z kladních bezpečnostních pok n , včetně
n sledujících
těte všechn pok n před pou itím šicího stroje. lo te si n vod na vhodné místo v blízkosti
stroje.

–

:

ch

ikd neponech vejte šicí stroj bez dozoru, pokud je zapnutý. d odpojte přívodní kabel
ihned po pou ití stroje, před čištěním a maz ním, před odstra ov ním kr t a jinými
servisními z sah , které jsou pops n v tomto n vodu.

ze

arov ní – Pro sní ení rizka pop lení, vznícení nebo
zranění osob

edovolte, ab zařízení b lo pou ív no jako hračka. Pokud je zařízení pou ív no dětmi nebo v
jejich blízkosti, je v d třeba blízkého dozoru.

C

Pou ívejte tento šicí stroj pouze k účelu, k jakému b l v roben a jak je pops no v tomto
n vodu. Pou ívejte pouze ori in lní příslušenství k zakoupení na www.sicistroje.biz
ikd nepou ívejte šicí stroj, pokud m poškozen přívodní kabel nebo z strčku, nebo
nefun uje spr vně. oručte zařízení ke svému prodejci na kontrolu a případnou opravu.

a

ikd nepou ívejte šicí stroj, pokud je některý z ventilačních otvor blokov n. dr ujte
všechn ventilační otvor stroje čisté.

rim

epřibli ujte prst k poh blivým č stem stroje. vl štní péči věnujte okolí jehl .
d pou ívejte spr vnou stehovou desku. Pou itím nespr vné stehové desk m e
dojít k poškození jehl .
epou ívejte tupé nebo ohnuté jehl .
Při šití netahejte ani nepostrkujte l tku.

e dojít k poškození jehl .

St

Pou ívejte bezpečnostní brýle.

pněte šicí stroj (hlavní
(hlavní v pínač do pozice 0 ) pokud prov díte jakékoliv úprav v okolí
jehl , jako jsou navlék ní jehl , výměna jehl , navlék ní cívkového pouzdra, výměna patk .
evkl dejte dné předmět do otvor stroje.
epou ívejte venku.

epou ívejte v místnostech, kde je zvýšen koncentrace aerosolových sprej nebo
kde doch zí ke zpracov ní k slíku.
Pro odpojení v pněte hlavní v pínač do pozice 0 ), poté odpojte přívodní kabel.
eodpojujte tah ním za kabel. d při odpojov ní uchopte z strčku, nikoliv kabel.
Ped l se pou ív pro ovl d ní stroje. epokl dejte na ped l
epou ívejte stroj, pokud přišel do kontaktu s vodou.

dné předmět .

Pokud je D osvětlení poškozeno, je třeba, ab výměnu provedl servisní mechanik nebo
kvalifikovaný pracovník, ab se předešlo případným rizik m.
Pokud je kabel ped lu poškozen, je třeba jej nahradit novým.

chovejte t to pok n pro pou ív ní

ze

rove hluku je za bě ného fun ov ní méně ne 70 dB.

ch

Toto zařízení smějí pou ívat děti starší let a osob se sní enými f zickými nebo ment lními
schopnostmi, pokud mají dozor osob zodpovědné za jejich bezpečí nebo dostatečně ch pou rizika
spojen s pou ív ním elektrických zařízení. ěti b si neměli se stroje hr t. ištění a údr b b
měl děti prov dět pouze pod dozorem dospělé osob .
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Stroj m e být pou ív n pouze s ped lem, který nese označení C-9002.
C-9002.
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orní kr t s přehledem steh
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blast jehl

1. Knoflíkov p čka
avlékač jehel
2.
3. Patka přítlačné t če
4. Přítlačn patka
5.

ehelní t č
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roubek jehelní svork
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2. P čka pro spuštění podavače
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o na ukl d ní příslušenství

o slou í pro ulo ení ped lu, přívodního kabelu a
dalšího příslušenství.

St

Pro přesný postup jak v jmout bo ze stroje pokračujte na
stranu 12
balení stroje.

Pracovní plocha stolek

Příslušenství m ete ukl dat do prostoru ve stolku pro
snadnou dostupnost.

ějte stolek nasazený na stroji, ab ste získali další šicí
prostor navíc.

ak otevřít prostor pro ukl d ní příslušenství

su te stolek ve směru šipek a naopak, viz obr zek.

1 Představení

Příslušenství
Standardní příslušenství
1. Sí ka na nit
uiltovací vodič
2.

3. Plstěn podlo ka(2)

ívk (5, jedna je ve stroji)
roubov k

4.
5.

6. Přídavný ni ový kolík
7. P r ček

roubov k pro jehelní desku

10.

r k špulek, malý

11.

r k špulek, velký

ze

9.

ch

8. Kart ček. strou hranu kart čku pou ijte pro čištění
pod vacích zoubk .

ev obrazené příslušenství
Ped l
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Přívodní kabel
ehl
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Přítlačné patk
ži kov pa ka A
asazena na stroji. Pou ív se zejména pro šití rovným stehem, cikcak stehem a cikcak
stehem s délku stehu více ne 1.0.
a ka p o deko a iv í e y B
Při šití dekorativních steh nebo kr tkých cikcak steh a jiných u itkových steh s délkou stehu
méně ne 1.0 pou ijte tuto patku. Tunýlek na spodní straně patk je navr en pro hladké
přejí dění ozdobných steh .

ch

o líkov pa ka C
Tato patka se pou ív pro šití knoflíkových dírek krok za krokem. Pou ijte vodící linie na no ce
patk pro umístění hran oděvu. va tunýlk na spodní straně patk zajistí hladké šití boční
č stí knoflíkové dírk . ýčnělek v zadní č sti patk slou í pro zafi ov ní kordu při šití
v ztu ené knoflíkové dírk .

ze

a ka p o lep lem D
Tato patka se pou ív pro šití slepých lem . le vnitřní hran patk vedete l tku. Prav no ka
patk slou í pro vedení podél hran lemu.

C

Zipov pa ka E
Tuto patku lze nasadit bu na pravou nebo na levou stranu jehl , usnad uje šití podél zoubk
zipu. Posu te polohu jehl vpravo nebo vlevo pro šití co nejblí e zoubk zipu nebo pro překr tí
silného kordu.

a

ve lockov pa ka J
Tato patka se pou ív pro zaobroubení případně zaobroubení a sešití švu v jednom kroku.
Steh jsou šit přes tenký vodič, ab nedoch zelo ke stahov ní l tk při šití.

rim

ed ok okov pa ka p o k o líkové dí ky C
patce je speci lní prostor pro vlo ení knoflíku, dle kterého je patk stanovena délka
knoflíkové dírk tak, ab odpovídala pou itému knoflíku. Patku lze pou ít pro knoflík do
pr měru 2 mm.

St

Samolepící klouzavé podložky
Při šití vin lu, plastu nebo k e m e doch zet k přilepov ní patk k materi lu a horšímu
od v ní při šití. Pokud pou ív te některý z v jmenovaných materi l pou ijte samolepící
podlo k na spodní stranu přítlačné patk , nebo lze dokoupit teflonovou patku 127961
na www.sicistroje.biz
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prava steh
U itkové steh
.

S
0

N

P
ednokrokov
knoflíkov patka/C

3–4

Knoflíkov dírka
se zapošitím

Standardní knoflíkov dírka na většinu materi l .

A

4–5

ovný steh, jehla ve
středové pozici

Pro všechn druh šití.

2

A

3–5

Strečový steh, jehla
v levé pozici

Pro šv na trikotových a strečových materi lech.

3

A

3–4

ajištěný rovný
steh, jehla ve
středové pozici

Trojitý a elastický pro zajištění šv . Při
prošív ní zv šte délku stehu.

3–5

Tříkrokový cikcak

Pro zaobroubení, l t ní, našív ní z plat a
elastické materi l . hodný pro lehké a středně
tě ké l tk .
Pro šití na krajk , aplikace, atd.

A

3–4

6

B

4–5

7

4–5
B

4–5

9

–

3–4

10

A

Flatlockový
ový steh

ev overlockový steh

ekorativní lem a překrývající se šv , p s a
p sk . a střední a tě ší strečové materi l .
Sešití švu a zobroubení v jednom kruku, podél
hran nebo s pozdějším odstři ením přesahu.

Strečový šev
šev/
overlockový steh

Sešití švu a zobroubení v jednom kruku, podél
hran na strečových materi lech.

utomatické
přišív ní knoflík

Pro přišív ní knoflík .

a

8

ikcak

ze

5

C

4

ch

1

3–5

voukrokový cikcak

Pro spojení dvou č stí krajk , elastické
nabír ní, apod.

A

3–4

ajištěný cikcak

Pro sešití l tek hrana k hraně nebo
překrývajících se šv . Pro dekorativní šití.

12

B

4–5

vojitý
overlockový steh

Sešití švu a zaobroubenív jednom kroku
overlockový steh. a tě ší strečové l tk .

13

D

2–4

Slepý lem na
tkaných l tk ch

Slepý lem na středně tě kých a tě kých tkaných
materi lech.

rim
11

D

3–4

Strečový slepý
lem

Slepé lem na středních a tě ších strečových
materi lech.

15

B

4–5

lastický/pouzdrový
steh

Pro překrývající se šv na trikotu. Pro ušití
překrývajícího se stehu.

16

B

3–5

Steh včelí pl stve

ekorativní steh na strečové l tk a lem . Také se
pou ív společně s pru nou nití na spodní cívce.

17

B

2–4

Kří kový steh

Dekorativní steh.

18

B

2–4

19

B

3–4

St
14

vojitý kří kový steh Dekorativní steh.
Steh r bí kost

1 Představení

lastický dekorativní lem na strečových l tk ch.

.

Přítlačn patka
A

4–5

¼″ steh na šv

21

*P/A

6–8

uční steh

22

B

3–5

Serpentýnový steh

Pro l t ní a elastické aplikace.

23

B

3–4

ovný steh
vroubkov ní

tv ří kr sné řad prošív ní vroubkovaným
stehem.

24

A

3–4

Aplikační steh

Pro přišív ní aplikací.

25

B

3–4

Aplikační steh

Pro přišív ní aplikací.

26

A

3–5

Aplikační steh

Pro přišív ní aplikací.

27

B

2–3

Saténový aplikační
steh

Pro přišív ní aplikací, oblé hran šití krajek a
p sk .

28

B

3–4

L tací steh

L t a zapravuje malé dír v oblečení, ubrusech,
l kovin ch, apod. Přešívejte přes díru, poté
stiskněte tlačítko zpětného chodu a auto stop.

29

B

3–4

30

ednokrokov
3–4
knoflíkov patka/C
ednokrokov
3–4
knoflíkov patka/C

33

ch

ze

C
Knoflíkov dírka s
oblým koncem

a halenk a dětské oblečení.

Střední tě ké
zajištěné K

a střední a tě ší materi l .

ednokrokov
3–4
knoflíkov patka/C
patka/C

etro knoflíkov
dírka

rim

32

mituje vzhled ručního šití. o horní nitě
navlékněte pr hlednou nit a do spodní nitě
lehkou bavlněnou nit po adované barv .

apošív ní, manu lní Reinforce pockets, shirt openings, belt loops as
well as at lower end of a zipper.

a

31

ednokrokov
3–4
knoflíkov patka/C
patka/C

K klíčov dírka

K se vzhledem r čního šití na jemné materi l .
Tip:
na jeansovině zvy te d lku a ířku
stehu
. Použijte silněj í nit.
K pro oděv šité na míru, kab t , atd.

na www.sicistroje.biz

St

*P: Pro uiltov ní je mo né dokoupit patku 127

10

ije rovný steh ¼″ pravé hran přítlačné patk
A.

20

1 Představení

uiltovací steh

Poznámka: íslo pod číseln m označením stehu je doporučen nastavení napětí horní nitě pro každ steh.
ip: stehy
je dobr ít jehlou s křid lky, která je v místě hrotu lehce roz ířená, aby l pe prořízla
materiál. k zakoupení na
.sicistroje.biz
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Dekorativní steh

St

rim
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Poznámka: íslo pod číseln m označením stehu je doporučen nastavení napětí horní nitě pro každ steh.
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2 Příprava k šití
balení stroje

1. Polo te krabici se stroje na rovný povrch. t hněte
stroj z krabice a odstra te všechen obalový materi l a
plastové obal .

ze

Poznámka: š šicí stroj U
je navržen a seřízen tak, aby poskytoval nejlep í icí v sledek za
běžn pokojov teploty. tr mní teplo nebo zima můžou ovlivnit
v sledek ití.
Poznámka: někter látky můžou při ití pou tět barvy a tím
dochází k zabarvení ostatních látek nebo icího stroje. Může
b t velmi složit i nemožn takov zabarvení odstranit.

ch

2. Pro v jmutí bo u na příslušenství otočte uzam kacím
zařízením umístěným na zadní straně bo u směrem
vlevo a přit hněte bo k sobě.
třete stroj, zejména v okolí jehl a stehové desk
3.
pro odstranění případných zb tk mazacího oleje.

St

rim

a

C

leece a denimov látky zvlá červená nebo modrá mohou
obsahovat zv en množství barviva. Proto je dobr látky
před itím nejdříve přeprat, abyste přede li možn mu
po kození.

1

říprava k šití

Připojení ped lu a přívodního kabelu
Souč stí příslušenství stroje je také ped l a přívodní kabel.
Poznámka: Pokud si nejst jisti zapojením icího
stroje, kontaktujte autorizovan ho prodejce.
Pro tento šicí stroj je určen ped l s označením C-9002.

apojte kabel ped lu do z suvk ve spodní pravé č sti
stroje (A).
2. Přívodní kabel zapojte do z suvk ve spodní pravé č sti
stroje (B). ruhý konec přívodního kabelu zapojte do
z suvk ve zdi.

C

Tento šicí stroj m polarizovanou z strčku. Pro sní ení
rizika z sahu el. proudem je mo né zapojit z strčku do
z suvk pouze jedním zp sobem. Pokud nejde kabel
zapojit, otočte z strčku. eupravujte kabel ani z strčku.
Kontaktujte kvalifikovanou osobu.

ze

3. Stiskněte hlavní v pínač stroje O /OFF do pozice
O pro zapnutí stroje a osvětlení (C).

ch

1.

a

lo ení stroje po došití

rim

1. Stiskněte hlavní v pínač do pozice v pnuto O .
dpojte přívodní kabel z el. sítě a poté ze stroje.
2.

dpojte ped l ze stroje. Kabel smotejte okolo ped lu
a ulo te do bo u na příslušenství.

4.

alší příslušenství vlo te do prostoru pracovního
stolku. asa te pracovní stolek na volné rameno stroje.

5.

lo te bo do stroje a otočte uzam kacím
zařízením pro zafi ov ní bo u na místo.

St

3.

LED

š šicí stroj m
D světla, kter rovnoměrně
osvětlují celou šicí plochu a eleminuje mo nost stín
na vaší pracovní ploše.

Příprava k šití

1

Pro šití na volném ramenu odstra t pracovní plochu
stolek v ta ením směrem vlevo viz obr zek.
olné rameno se pou ív pro šití tubul rních oděv ,
jako jsou ruk v , nohavice a jiné h ře přístupné č sti.

a spodní straně stroje jsou dva otvoru pro případné
přimontov ní stroje k pracovnímu stolu. Pou ijte šroub

C

ze

6.

ch

Pro nasazení pracovní plochu stolku jej nasu te na volné
rameno stroje, dokud nezapadne na místo.

rim

a

š stroj disponuje dvěma ni ovými kolík hlavním a
přídavným. sou určen pro většinu t p špulek. lavní
ni ový kolík je nastavitelný a lze jej pou ít jak v
horizont lní nit se odvíjí ze špulk tak ve vertik lní
poloze špulka rotuje . Pro bě né nitě pou ijte
horizont lní polohu ni ového kolíku a pro velké a
speci lní nitě pou ijte vertik lní polohu ni ového kolíku.

orizont lní poloha
a ni ový kolík nasa te plstěnou podlo ku a špulku nitě.
jistěte se, e se nit odvíjí ze špulk z její přední č sti (A) a
nasa te dr k špulek.

St

Poznámka: e všechn špulk jsou v roben stejným
Poznámka:
zp sobem. Pokud narazíte na problém s odvíjením nitě,
otočte špulku tak, ab se nit odvíjela v opačném směru
nebo ji nasa te vertik lně.
z vislosti na velikosti špulk nitě zvolte zp sob nasazení
dr ku špulek (B).
alý dr k pou ijte na kří ově navinutou nit (C).
Pokud se nit odvíjí ze špulk příliš snadno, pou ijte sí ku
(D).

1

Příprava k šití

C

ze

Přídavný ni ový kolík
Přídavný ni ový kolík se pou ív při navíjení cívek ze druhé
špulk nebo při šití dvojjehlou. lo te přídavný ni ový
kolík do otvoru v horní č sti stroje (A). Pod špulku nasa te
plstěnou podlo ku.

ch

ertik lní poloha
dvihněte ni ový kolík do vertik lní poloh . asa te na
něj plstěnou podlo ku a špulku nitě. Tím předch zíte
příliš r chlému ot čení špulk . eupev ujte špulk
dr kem, který slou í jako prevence proti rotaci špulk .

a ni ový kolík nasa te plstěnou podlo ku a špulku
nitě a dr k špulk odpovídající velikosti.

rim

1.

a

jistěte se, e je přítlačn patka zdvi en a jehla je v
nejv šší poloze.

Poznámka: Přidržujte nit oběma rukama, abyst
přede li vyklouznutí při navl kání. ak vám to
zajistí správn navlečení nitě do v ech vodičů.
2. Provlékněte nit pod vodičem (A) směrem zprava
doleva.

St

3. Prot hněte nit výřezem zprava doleva.

4. Prot hněte nit mezi napínacími talířk (B).
e te nit dol pravým výřezem poté nahoru levým
5.
výřezem, viz obr zek.
6. Provlékněte nit zprava posuvnou p čkou horní nitě
(C) a dol do vodiče nitě (D).
7.

avlékněte jehlu.

Příprava k šití

1

avlékač jehl

avlékač jehl umo uje automatické a snadné navlečení
nitě do jehl . ehla musí být v nejv šší poloze. Stiskněte
tlačítko jehla nahoře dole, ab ste se ujistili, e je jehla
zcela zdvi ena.
Také doporučujeme spustit přítlačnou patku.
1. Pou ijte p čku (A) pro spuštění navlékače co nejvíce
dol . Kovové obrub obklopí jehlu a malý h ček projde
očkem jehl .

3.

4.

volněte p čku nitě a nechte ji lehce vr tit zpět. ček
provlékněte nit očkem jehl a v tvoří za jehlou sm čku
nitě. t hněte sm čku nitě za jehlou.
dvihněte přítlačnou patku a polo te nit pod ni.

ze

Poznámka: Navl kač jehel je určen pro jehly
.
Nelze navl kat jehly o síle nebo ten í, ani jehly s
křid lky ani dvojjehly.
Tak e istuje dal í příslu enství k dokoupení, kter
vyžadují běžn ruční navlečení jehly.

C

Při manuálním navl kání jehly se jehla navl ká
směrem zepředu dozadu.

dstři ení nitě

St

rim

a

akmile dokončíte šití, odstřihněte obě nitě a to tak, e
nejdříve zdvihnete přítlačnou patku a v t hněte l tku i s
nitěmi dozadu a pot ézpět dopředu do ořezu nití na boční
straně čelního kr tu stroje, viz obr zek.

1

ch

2. Provlékněte nit směrem zezadu přes vodič nitě (B) a
pod malým h čkem (C).

Příprava k šití

avlék ní stroje při šití dvojjehlou

ejdříve v mě te jehlu za dvojjehlu. jistěte se, e je
přítlačn patka zdvi en a jehla je v nejv šší poloze.
1. První nit navlékněte stejně, jako při bě ném šití viz
strana 1
avlék ní stroje.
2.

ško jehl navlékněte rukou směrem zepředu dozadu.

3.

asa te přídavný ni ový kolík a plstěnou podlo ku.
asa te druhou špulku nitě na ni ový kolík.

5.
6.
7.

t hněte nit doleva do vodiče (A) směrem zezadu
dopředu.
ruhou nit navlékněte stejně jako první.
kontrolujte, zda je jedna horní nit uvnitř vodiče a
druh vně.
čko jehl navlékněte ručně směrem zepředu dozadu.

Poznámka: vojjehla není součástí standardní v bavy.

C

Poznámka: Při ití dvojjehlou je třeba snížit nastavení íře
stehu, abyste přede ly po kození jehel, stehov desky nebo
přítlačn patky. Míra snížení íře stehu závisí na poloze
stehu, íři stehu a nebo velikosti dvojjehly.

ze

Poznámka: Nepravidelnost nitě, stejně jako síla nitě můžou
zvy ovat napětí nitě. ehk m snížením nastaven ho napětí
nitě můžete předejít případn mu zlomení jehel.

ch

4.

St

rim

a

Poznámka: Nepoužívejte asymetrick dvojjehly, může
dojít k po kození stroje.

Příprava k šití

1

2.

avlékněte nit do vodiče(A) zprava doleva. t hněte
nit dozadu a okolo vodiče (B) zleva doprava, poté okolo
vodiče (C) a do výřezu (D).

3.

t hněte nit doprava a poté skrz vodič ( ) směrem
zepředu dozadu. Prot hněte nit pod napínačem (F) ve
směru hodinových ručiček.

ch

a ni ový kolík v horizont lně poloze nasa te plstěnou
podlo ku a špulku nitě. pevněte je dr kem špulek.

C

ze

1.

Poznámka: jistěte se, že je nit bezpečně provlečena
uvnitř napínače pro dosažení správn ho napětí nitě.

4. Provlékněte nit otvorem v cívce ( ) směrem zevnitř
ven.

atlačte cívku směrem vpravo do re imu navíjení.
navíjení. a
L
displeji se objeví písmena SP , co značí, e je
navíjení cívek aktivov no.
no. Sešl pněte ped l nebo
tlačítko start/stop pro spuštění navíjení.
navíjení. Při zah jení
navíjení pevně přidr ujte volnou nit z cívk .

rim

6.

avlékněte cívku na navíjecí hřídel.

a

5.

St

akmile je cívka plně navinuta,
navinuta, uvolněte ped l nebo
znovu stiskněte tlačítko start/stop pro zastavení
navíjení. ra te navíječ zpět vlevo, sundejte cívku a
odřízněte nit pomocí zabudovaného ořezu (H).

Poznámka: Pokud navíjíte cívku z přídavn ho ni ov ho
a .
kolíku, nenavl kejte nit do vodičů

1

Příprava k šití

avíjení cívek přes jehlu

jistěte se, e je přítlačn patka zdvi en a jehla v
nejv šší poloze.
Poznámka: Pokud navíjítecívku z jehly, použijte kovovou
přítlačnou patku.
t hněte nit z jehl pod patkou a vpravo do vodiče (A).

ch

Postupujte v krocích 4–6 dle avíjení cívek v
horizont lní poloh špulk .

lo ení cívk do cívkového pouzdra

1.

tevřete kr t cívk stlačením p čk pro uvolnení
kr tu cívk směrem vpravo (A). dstra te kr t (B).

2.

lo te cívku do cívkového pouzdra tak, ab se nit
z cívk odvíjela proti směru hodinových ručiček.

ze

jistěte se, e je jehla zcela zdvi ena a stroj v pnutý před
vkl d ním či odstra ov ním cívk .

St

rim

a

C

3. Prstem lehce přidr ujte cívku, v t hněte nit do výřezu (C).
Poté provlékněte nit dle šipek, které jsou v značené na
stehové desce do vodič (C) a (D). Poté navlékněte nit z
vodiče (D) do ( ). Pro odstři ení přesahující nitě
zat hněte nit směrem vpravo přes zabudované ostří, viz
obr zek ( ).
asa te kr t cívk .
4.

Příprava k šití

1

apětí nitě

Pro nastavení napětí nitě otočte kolečkem, které je
umístěno v horní č sti stroje. apětí nitě je v d třeba
upravit v z vislosti na druhu l tk , počtu vstev, t pu
výztuh , technice šití, apod.
Pro doporučené nastavení napětí viz strana.

Pro nejlepší vzhled stehu a jeho odolnost se ujistěte, e je
napětí nití spr vně nastaveno, např. při bě ném šití b se
nitě měl provazovat mezi dvěma vrstvami l tek.

ch

právn nastavení napětí

Pokud je spodní nit viditeln na lícové straně l tk , je
napětí horní nitě příliš v soké. Sni te napětí horní nitě.

Pokud je horní nit viditeln na rubové straně l tk , je
napětí horní nitě příliš nízké. v šte napětí horní nitě.
dekorativních steh a knoflíkových dírek je horní
nit viditeln na rubové straně l tk .

Spuštění pod vacích zoubk

Příli nízk napětí

C

Před zač tkem šití nejdříve prove te zkušební šití na
kousek l tk , kterou budete pou ívat pro kontrolu
spr vného nastavení napětí.

ze

Příli vysok napětí nití

St

rim

a

oubk podavače spustíte posunutím p čk , ker je
umístěna na zadní straně volného ramena, směrem vlevo.
Pokud chcete znovu aktivovat podavač, posu te p čku
doprava. oubk se zdvihnou jakmile zah jíte šití. Podavač
je třeba spustit při přišív ní knoflík a volném uiltov ní.

0

r

r tion

ehl

ehl jsou při šití velmi d le ité. Pou ívejte pouze kvalitní
jehl Schmetz, jehelní s stém 13 7
k zakoupení
na www.sicistroje.biz
Souč stí příslušenství stroje je balení jehel
nejpou ívanějších parametr .

niverz lní jehla
niverz lní jehl mají lehce zaoblený hrot a jsou k
dispozici v r zných sil ch pro r zné druh šití a
materi l .
niverzální jehla

ze

trečová jehla žlut označení

C

ehla na denim
enivé jehl mají ostrý hrot, ab sn ze pronikl pevnou
tkanou l tkou bez poškození jehl . Slou í na šití denimu,
mikrovl ken, kanvasu, apod.

ch

Strečov jehla
Strečové jehl mají speci lní dr ku, dík které
předch zí v nech v ní steh v místě pru ení l tk .
Slou í na šití úplet , plavkovin , fleecu, s ntetického
semiše a k e.

enimová jehla modr označení

a

ehla s křídélk
T to jehl mají speci lní křidélka na boční straně, ab
prosekl otvor v l tce při prošív ní či lemov ní přírodních
materi l .

rim

Poznámka: pro tento stroj používejte jehly s křid lky
,
nejsou součástí standardního příslu enství, lze dokoupit
na
.sicistroje.biz

ing needle.

le ité informace o jehl ch

ehl v mě ujte často.
ostrým hrotem. (A).

d pou ívejte rovnou jehlu s

St

Poškozen jehla (B) m e v nech vat steh , poškozovat šitý
materi l i stehovou desku.
epou ívejte as metrické dvojjehl (C), m ete poškodit
šicí stroj.

r

r tion

1

ypněte hlavní vypínač stroje do pozice

.

1.

volněte šroub jehelní svork pomocí šroubov ku.

2.

dstra te jehlu.

4.

lo te jehlu do jehelní svork a zatlačte ji co
nejvíce nahoru plochou stranou směrem dozadu.
t hněte šroub jehelní svork .

ch

3.

C

ze

Přítlak patk je standardně nataven na hodnotu
. e
většině případ není třeba přítlak patk re ulovat. ěkd
však m e být třeba přítlak upravit pro dosa ení lepšího
výsledku šití např. při speci lních šicích technik ch, při
šití velmi jemných nebo velmi silných materi l , při šití
aplikací, apod. Při šití jemných materi l sni te přítlak
patk , př išití silnějších materi l zv šte přítlak patk .

dvih přítlačné patk

rim

a

Pomocí p čk m ete zdvihnout nebo spustit přítlačnou
patku (A). Pokud šijete tě ký materi l nebo více vrstev
l tk , lze přítlačnou patku zdvihnout výše (B) ne je bě n
zdvi en poloha pro snadné umístění l tk .
Poznámka: troj nezačne ít, pokud je zdvižená přítlačná
patka s v jimkou navíjení cívek .

St

ýměna přítlačné patk
Stiskněte hlavní v pínač

1.

FF do polohy

.

jistěte se, e je přítlačn patka zdvi ena a jehla je v
nejv šší poloze. atlačte patku směrem k sobě.

2. Srovnejte hřídelku na patce s mezerou v dr ku
patek. atlačte patku zpět na místo, dokud
nezaklapne.

Příprava k šití

B
A

F
1

7

8
9

2
10

3

11

ch

4

5

ze

6

1. Tlačítko jehla nahoře dole
s indik torem

5. Start/stop
6. pětný chod

2. STOP funkce

7. Tlačítko volb steh
élka stehu
8.

3. FI funkce

chlost šití

a-

ířka stehu poloha jehl

10. rcadlové převr cení
11. oporučen patka

C

4.

9.

Tlačítko jehla nahoře dole s indik torem

a

Stiskněte toto tlačítko pro posun jehl nahoru nebo dol . astavení poloh jehl při zastavení se tím současně změní. L
indik tor vedle tlačítka značí zvolenou polohu jehl při zastavení stroje. orní indik tor se rozsvítí, kd je zvolena
poloha jehl nahoře a spodní indik tor se rozsvítí, kd je zvolena pozice při zastavení dole v l tce.

rim

ete také poklep ním na ped l zdvihnout nebo spustit jehlu.

STOP unkce

STOP se pou ív pro zakončení stehu nebo pro ušití jen jednoho stehu vzoru . Stroj po ušití jednoho stehu vzoru
automatick zapošije nitě a zastaví se. L
t
dioda vedle tlačítka
svítí, jakmile je funkce ST P aktivov na. Pro zrušení této
funkce stiskněte STOP znovu nebo zvolte jiný steh. unkce STOP je zrušena po dokončení stehu. Stiskněte tlačítko znovu,
pokud chcete funkci opět aktivovat.

St

STOP se také pou ív pro opakov ní l tacích steh nebo r lov ní o stejné velikosti jako předchozí.

FIX Funkce
unkce

FI se pou ív pro zapošití stehu.
stehu FI je automatick aktivov na, jakmile stisknete tlačítko STOP v pr běhu šití. a
zač tku stroj ušije několik zapošívacích steh a pokračuje na zvolený steh. Stiskněte FI v pr běhu šití a stroj ušije několik
zapošívacích steh a automatick se zastaví.
D dioda vedle tlačítka se rozsvítí, jakmile je I funkce aktovov na.
Stiskněte tlačítko FI ještě jednou pro deaktivaci funkce.

chlost šití + a –

šechn steh šicího stroje mají přednastavenou doporučenou r chlost šití. Stiskněte tlačítko r chlosti šití nebo – pro
zvýšení nebo sní ení r chlosti šití. e pět úrovní r chlosti. Stiskněte tlačítko nebo – před zah jením šití a na displeji se
zobrazí aktu lní nastavení jako S1 a S5 . Stisknutím tlačítka r chlost šití nebo – v pr běhu šití změníte r chlost, ale
natavení nebude viditelné na displeji. elze zvolit v šší r chlost šití, ne je přednastaven ma im lní r chlost pro zvolený
steh. Při pokusu o nastavení v šší r chlosti, ne stroj umo uje, se ozve pípnutí.
říprava k šití

Při šití s metalickými nitěmi nebo šití jemných materi l sni te r chlost šití pro optim lní výsledek.

Start/Stop

Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavneí stroje, pokud nepou ív te ped l.

pětný chod

Pro permanentní šití ve zpětném chodu stiskněte tlačítko jedenkr t před zah jením šití. ndik tor zpětného chodu se
rozsvítí a stroj bude šít ve zpětném směru, dokud nestisknete tlačítko znovu. Pokud stisknete tlačítko v pr běhu šití, stroj
bude šít zpět, dokud budete tlačítko přidr ovat stisknuté. ndik tor svítí, dokud přidr ujete tlačítko stisknuté.

ch

pětný chod se také pou ív při l t ní nebo r lov ní.

Tlačítka volb steh

Stisknutím kteréhokoliv z tlačítek 0 a 9 zvolíte steh v obrazený na tomto tlačítku.

ze

Stisknutím dvou číslic pro r chlou volbu m ete v bírat steh od 1 a výše. Pokud číslo stehu nee istuje, stroj zapíp a
z stane nastaven předchozí zvolený steh.

élka stehu

élku stehu m ete zvýši nebo sní it stisknutím tlačítek – nebo . iz élka stehu/
stehu/ ustota
stehu, strana 26.

C

ířka stehu poloha jehl

pravte šířku stehu polohu jehl při šití stisknutím tlačítek – nebo . iz ířka stehu Poloha jehl ,
strana 27.

rcadlové převr cení ze stran na stranu

rim

a

Stiskněte pro zrcadlové převr cení zvoleného stehu ze stran na stranu. rovného stehu s jehlou v levé poloze stisknět etoto
tlačítko a jehla se posune zleva doprava s metrick napříč středovou olohou. L
dioda vedle tlačítka bude svítit, pokud je
funkce aktivov na.

hled doporučených přítlačných patek

Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení doporučené přítlačné
patk pro zvolený steh na L
displeji.
A:

itkov patka A

b: Patka pro dekorativní steh B

St

C: Patka pro jednokrokovou knoflíkovou dírku C

d: Patka pro slepý lem D
: verlockov patka

-: dstranění přítlačné patk

P: uiltovací ¼″ patka (příslušenství k dokoupení na
www.sicistroje.biz číslo dílu 412785545)

Příprava k šití

akmile zatlačíte hřídel navíječe doprava, na L
displeji
se objeví písmena SP . Pokud stisknete jakékoliv
tlačítko, ozve se pípnutí jako upozornění, e je třeba
vr tit navíječ zpět doleva.
režimu navíjení cívek nelze ít.

Pokud při šití knoflíkových dírek nespustíte a
nestisknete knoflíkovou p čku, objeví se písmena
na D displeji. iz Knoflíkové dírk , strana 34.

1

a

C

P
Při šití tě kých materi l m e dojít k přetí en íšicího
stroje, pokud se zaseknout nebo zamotají nitě, nebo se
zasekne ruční kolo. Písmena 2 se objeví na D
displeji. Přejděte na oddíl Problém při šití pro nalezení
optim lní řešení tohoto probém . akmile bude problém
v řešen, m ete pokračovat v šití.

ze

Pokud je jehla spuštěna při zapín ní stroje, na L
displeji
se objeví písmena
P . točte ručním kolem po směru
hodinových ručiček pro zdvih jehl . akmile je jehla zcela
zdvi ena, stroj se kalibruje a m ete začít šít.

ch

Poznámka:

St

rim

Pznámka: Pokud není probl m vyře en, kontaktujte sv ho
prodejce.

říprava k šití

3

Po zapnutí stroje je automatick nastaven rovný steh 1.

Steh 0-9 jsou v obrazen na tlačítk ch pro r chlou volbu.
Pokud stisknete kterékoliv z těchto tlačítek jedenkr t,
zvolíte steh zn zorněný na tomto tlačítku.

ch

Steh s označením 10 a výše jsou zn zorněn na spodní
straně víka na tabulce steh . T to steh lze volit stisknutím
dvoučíselného označení stehu na tlačítk ch
9. Pokud
zvolený steh nee istuje, ozve se pípnutí a z stane zvolen
předchozí steh.

Stroj automatick nastaví nejlepší parametr zvoleného
stehu.
ete v případě potřeb provést vlastní nastavení
stehu.

C

měna nastavneí ovlivní pouze zvolený steh. měn
budou zrušen po zvolení dalšího stehu. měněné
nastavení nebude po v pnutí stroje ulo eno.

ze

íslo zvoleného stehu bude zobrazeno na L
displeji.

a

Poznámka: Při dosažení minimální či ma imální
hodnoty nastavení se ozve pípnutí.

élka stehu hustota stehu

rim

Pro zobrazení aktu lní délk stehu stiskněte – nebo
v blízkosti ikonk délk stehu. odnota délk stehu
bude zobrazena na displeji. Po několika vteřin ch se
displej vr tí na číslo stehu.
Pro změnu délk stehu stiskněte tlačítko – nebo
v r chlém sledu, zatímco délka stehu je zobrazena na
D světýlko vedle ikonk délk stehu se
displeji .
rozsvítí a značí, e nastaven hodnota není p vodní.

lka stehu

St

Pro saténové steh (číslo
(číslo 27 a 58–66) se pou ívají
tlačítka pro nastavení délk pro změnu hustot stehu.
Pro zobrazení aktu lní hustot stehu stiskněte – nebo
v blízkosti ikonk délk stehu.
stehu odnota hustot stehu
bude zobrazena na displeji. Po několika vteřin ch se
displej vr tí do p vodního stavu zobrazení čísla stehu.

ustota stehu

Pro změnu hustot stehu stiskněte tlačítko – nebo
v r chlém sledu, zatímco je délka stehu zobrazena
na displeji. L
světýlko vedle ikonk délk stehu se
rozsvítí, co značí, e nastaven hodnota není p vodní.

ití

původní d lka stehu d lka stehu

původní hustota stehu hustota stehu

ířka stehu/Poloha jehl

Pro zobrazení aktu lní šířk stehu stiskněte – nebo
v
blízkosti ikonk šířk stehu. odnota šířk stehu bude
zobrazena na displeji. Po několika vteřin ch se displej vr tí
zpět na zobrazení čísla zvoleného stehu.
Pro změnu šířk stehu stiskněte tlačítko – nebo
v
r chlém sledu, zatímco je šířka stehu zobrazena na displeji.
L
světýlko v blízkosti ikonk šířk stehu se rozsvítí, co
značí, e nastaven hodnota není p vodní.

ířka stehu

ze

0.0 na displeji je jehla v centr lní poloze. Stisknutím
tlačítka
se jehla posune doprava. Stisknutím tlačítka
– se jehla posune doleva. 3.5 na displeji značí neza ší
levou nebo pravou polohu jehl .

rcadlové převr cení ze stran na stranu

původní ířka stehu ířka stehu

ch

Pokud je zvolen rovný steh 1, 2, 3, 20, 21) je namísto šířk
stehu upravena poloha jehli při šití. Tlačíka – nebo
se pou ívají pro posun jehl vlevo nebo vpravo do 29
r zných pozic.

C

Stiskněte tlačítko zrcadlového přepr cení ze stran na
stranu. Pokud stisknete tlačítko a jehla je v levé poloze,
změní se poloha jehl zleva doprava. D světýlko vedle
tlačítka bude svítit, pokud je funkce zrcadlového převr cení
aktivov na.

St

rim

a

Pozn mka Pokud steh nelze zcadlově převrátit, ozve se
pípnutí po stisknutí tlačítka.

ití

Původní steh zcadlov steh

Pr vodce šitím

ch

ahlédněte do pr vodce šitím na levé straně vnější č sti kr tu pro
r chlý a snadný zp sob volb nejlepšího stehu, délk stehu, šířk
stehu, napětí nitě, přítlačné patk a přítlaku patk pro vaši šicí
techniku a pou itý materi l.

1. L tka
2. Přítlak patk

icí technika

4.

íslo stehu

7.

élka stehu

8.

ířka stehu

ze

3.

5. Přítlačn patka
apětí nitě
6.

Tkan nebo strečov ( plet

C

ozdíl mezi tkaninou a úpletem je ve zp sobu
provazov ní jednotlivých vl ken. Tkané l tk mají
dvojnitný s stém vazb a jednotlivé řad se protínají v
pravém úhlu. plet jsou v roben jednonitným
s stémem s propletenými steh . plet také obsahují streč.

rim

a

šeobecně lze nastavit stroj pro tkané stabilní a
nepru né l tk a pro pru né l tk .
A.

šif n, or anza, batist, krepdešín,
Kaliko, uiltov ní, krep, ubrusovina, samet,
atd.

B.

denim, tvíd, kanvas, atd. t

C.

trikot, jerse , jednoduchý úplet
úplet.

St

treč střední tě ký Pletenin na svetr , dvojit pletenina,
D. Streč
velur, plavkovina ,fleece, atd.

ití

kaná látka

trečová látka

plet

1.

sešije dvě č sti l tek dohromad .

2.

zakončení hran l tek, ab se
předešlo jejich třepení.

3.

sešít a zaobroubit v jednom kroku.

4.

dočasné sešití při konstrukci oblečení a
značení. Pou ijte ma im lní délku stehu a sni te
napětí nitě, b je b lo mo né později v p rat nebo
v t hnout při řasení.
Poznámka: tehování zanechá permanentní díry v kůži a vinylu.
v tvoří neviditelný lem na oděvech.
edoporučuje se na lehké materi l .
pr vodce šitím doporučí nejlepší viditelný nebo
prošívací lem pro t p materi lu.

7.

pr vodce šití doporučí nejlepší
knoflíkovou dírku pro v š materi l.

St

rim

a

C

ze

6.

ch

5.

ití

kladní šicí technik
ev

Při sešív ní šv spojujete dvě č sti l tek s určitým
švovým přídavkem, který se později obv kle roz ehluje.
e většině případ je třeba hran obou l tek nejdříve
zaobroubit. v na strečových l tk ch musí pru it
společně s l tkou. Strečový steh umo ní pru ný šev, který
je vhodný pro spojení lehkých strečových materi l .
Tkan lehk /střední ve dvou vrstv ch
Přítlačn patka A a jehla velikosti

.

apětí nitě 4–6, délka stehu 2.5, poloha jehl 0.0
.

Přilo te č sti l tek lícovými stranami na sebe. místěte
l tku pod přítlačnou patku. Srovnejte hranu s vodičem
šv
″ (15 mm).
Spus te přítlačnou patku.
šijte šev.

ovn steh

C

dvihněte přítlačnou patku a odstřihněte nitě.
dstra te l tku ze stroje.

ze

a přítlak patk

ch

íslo rovného stehu 1.

Tip: ovn steh lze použít i pro pro ívání. Pro viditelněj í
pro ívání zvy te d lku stehu a použijte silněj í nitě a tak
silněj í jehlu.

a

Pru n lehk , ve dvou vrstv ch.
Strečový steh číslo 2.

rim

Přítlačnou patku A a strečovou jehlu 7 .

apětí nitě 4–5, délka stehu 2.5, poloha jehl 3.5
a přítlak patk 2.

St

Přilo te č sti l tek lícovými stranami na sebe. místěte
l tku pod přítlačnou patku. Srovnejte hranu s vodičem
šv
″ (10 mm) nebo ″ seam.
Spus te přítlačnou patku.
šijte šev.

dvihněte přítlačnou patku a odstřihněte nitě.
dstra te l tku ze stroje.
trečov steh

0

ití

brubov ní

ran l tek je třeba nejdříve obroubit, ab ste předešli
jejich třepení a b lo mo né šev později roz ehlit.
oporučujeme přítlačnou patku pro lehké a středně tě ké
materi l , ab ste předešli krčení l tk podél hran . Pro
tě ké materi l doporučujeme přítlačnou patku B.
Tkan lehk střední.
Tříkrokový cikcak číslo stehu 4
Přítlačn patka a jehla velikosti

.

ch

apětí nitě 3–5, délka stehu 4.5, šířka stehu
5.0 a přítlak patk .
Přilo te hranu jedné vrstv l tk pod patku tak, ab
vodicí dr tek patk vedl podél hran l tk . Tříkrokový
cikcak steh bude šitý přes dr tek na patce, ab
nedoch zelo ke krčení l tk .

Přešijte hranu l tk cikcak stehem.
dvihněte přítlačnou patku a odstřihněte nitě a
odstra te l tku ze stroje.

C

Sešití švu a obroubení overlockový steh

ze

Spus te přítlačnou patku.

verlockovým stehem sešijete a zaobroubíte l tku v
jednom kroku. Tento stroj nabízí několik r zných
overlockových steh . iz pr vodce šitím pro volbu
nejlepšího stehu pro šitý materi l.
íslo stehu 8.

a

Strečov sředně tě k , dvě vrstv .

rim

Přítlačn patka B a strečov jehla o síle 7 .

apětí nitě 4–5, délka stehu 3.0, šířka stehu
5.0 a přítlak patk 2.
Přilo te l tk lícovými stranami na sebe
sebe. místěte l tku
pod patku a šijte podél hran l tek.

St

Spus te přítlačnou patku.
Sešijte podél hran l tk .

dvihněte přítlačnou patku a odstřihněte nitě a
odstra te l tku ze stroje.

Pou ijte overlockový steh na tě ké strečové materi l nebo
na tkané tě ší materi l . Pro doporučené nastavení
pou ijte pr vodce šitím.

verlockov steh na
tkan střední
materiály

ití

verlockov steh na těžk tkan
materiály

1

Stehov ní se pou ív pro dočasné sešití materi lu při
sešív ní oděv , řasení a značení.
astavte v sokou délku stehu a sni te napětí nitě,
ab b lo snadné steh později v p rat nebo st hnout
pro nařasení.
šechn t p l tek.
číslo stehu 1.
Přítlačnou patku A/B a jehlu vhodnou pro šitý materi l.
Přítlak patk dle pr vodce šitím.

ch

Přilo te l tk lícovými stranami k sobě. místěte
l tku pod patku ke švovému vodiči ″ (15 mm) .
Spus te přítlačnou patku.
dvihněte přítlačnou patku a odstřihněte nitě a
odstra te l tku ze stroje.
Pro odstranění steh v t hněte spodní nit.

ze

ijte podél švového vodiče.

C

Pomoc slepého lemu v tv říte neviditelný lem na oděvech.
sou dva druh slepých lem jeden je určen pro střední a
tě ké tkané l tk a druhý pro strečové l tk .
Strečov střední tě k nebo tkan střední tě k .

a

íslo stehu 13 pro tkané l tk . íslo stehu 14
pro strečové l tk .

rim

Patku na slepý lem D a jehlu vhodnou pro
šitý materi l.

Přítlak patk dle doporučení viz tabulka.

Přelo te l tku dle obr zku. jistěte se, e je přelo en
hrana l tk uvnitř patk a její pravé č sti.

St

Spus te přítlačnou patku.

ehla b při poh bu vlevo měla zach t vat hranu
přelo ené l tk . Pokud je to třeba upravte šířku stehu
tak, ab jehla zach t vala l tku v z h bu.
šijte slepý lem.

dvihněte přítlačnou patku a odstřihněte nitě a
odstra te l tku ze stroje.

ití

Lem

ahlédněte do pr vodce šitím a zvolte viditelný nebo
prošívaný lem vhodně pro druh vaší l tk . Pro tkané
l tk zvolte rovný steh 1 a pro strečové l tk zvolte
steh číslo 6 .

eansový lem

Při šití přes šv u e tra silných materi l nebo lemu na
jeansech, m e dojít k v skočeí patk při přešív ní silného
švu. Pou ijte multifunkční n stroj (číslo dílu 4131056–01)
pro v rovn ní výše patk při šití.
Denim

ch

Steh číslo 1.
Přítlačn patka B a jeans jehla 9 .

Stiskněte tlačítko jehla nahoře dole pro volbu poloh jehl
dole. ačněte šít spodní lem z rubové stran ze střední
č sti. akmile se přiblí íte k bočnímu švu, zastavte stroj.
Stroj se zastaví s jehlou v l tce. dvihněte přítlačnou
patku. ezadu vlo te multifunkční n stroj.

C

bě stran multifunkčního n stroje jsou zdvi ené.
Pou ijte tu č st n stroje, kter více odpovíd tlouš ce švu.
Spus te přítlačnou patku a pokračujte pomalu v šití přes
šev.

ze

apětí nitě 4–6, délka stehu 3.0, poloha jehl 0.0
a přítlak patk na hodnotu .

a

novu zastavte stroj uprostřed švu, pohlídejte si, ab b la
jehla v l tce. dstra te multifunkční n stroj a znovu jej
vlo te pod patku zepředu.

rim

šijte několik steh , dokud patka zcela nepřejde přes šev
a nez stane le et na multifunkčním n stroji. novu
zastavte stroj. S jehlou v l tce zdvihněte přítlačnou
patku. dstra te multifunkční n stroj. Pokračujte v šití
lemu.

Strečový lem

St

volte střední streč a flatlockový steh 6. Postupujte dle
doporučení pr vodce šitím.
Pou ijte strečovou jehlu 7 .

Přlo te lem k rubové straně l tk a šijte flatlockovým
stehem z lícové stran . dstřihněte přesahující l tku,
tuto techniku m ete pou ít i na poutka p sk .

latlockov steh pro lemování strečov ch látek a poutka
in

Knoflíkové dírk jsou speci lní upraven pro r zné
t p l tek a oděv . ahlédněte do tabulk knoflíkových
dírek v kapitole shrnutí.
volte dle doporučení v tabulce nejvhodnější
knoflíkovou dírku pro vaši l tku. e třeba pou ít
stabiliz tor nebo výztuhu v místě šití knoflíkové dírk .
Poznámka: ždy nejdříve u ijte zku ební knoflíkovou
dírku na kousek látky, kterou budete ít.
2.

asa te jednokrokovou knoflíkovou patku a
v t hněte dr k knoflíku (A). lo te knoflík. Tím
dojde k nastavení délk knoflíkové dírk .

3.

jistěte se, e je nit prota ena otvorm v přítlačné
patce a polo ena pod patku.

4.

místěte l tku pod patku a srovnejte v značení
knoflíkové dírk se středem knoflíkové patk .

5. Spus te knoflíkovou p čku(B) co nejvíce dol .

ch

značte si umístění knoflíkové dírk na oděvu.

ze

1.

C

Poznámka: troj nezačne ít, pokud není knoflíková páčka
správně spu těna nebo pokud není knoflíková patka správně
nastavena. Písmeno
se objeví na displeji.
6. Přidr ujte konec horní nitě a začněte šít. Knoflíkov
dírka bude šita od přední č sti směrem dozadu.

akmile stroj ušije knoflíkovou dírku, zdvihněte
přítlačnou patku.

a

7.

St

rim

8. Pro proříznutí knoflíkové dírk pou ijte p r ček.

ití

Pro ušití knoflíkové dírk delší ne 25mm pou ijte
manu lní knoflíkovou patku .

1

1. Spus te knoflíkovou p čku a přítlačnou patku. Stiskněte
tlačítko start stop nebo sešl pněte ped l pro spuštění
stroje zatímco knoflíkovou p čku tlačíte směrem od
sebe, dokud stroj nezačne šít rovné steh ve zpětném
směru. ijte, dokud nedos hnete po adované délk .

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

3.

akmile šití sloupku dos hne po adované délk
knoflíkové dírk , zatlačte knoflíkovou p čku od sebe,
dokud stroj nezačne šít rovný steh směrem dozadu.

5.

akmile jsou sloupk srovnané, zatlačte knoflíkovou
p čku od sebe, dokud stroj nezačne šít zadní r lovací
steh . Stroj ušije několik zapošívacích steh a
automatick se zastaví.

6. Pro proříznutí knoflíkové dírk pou ijte p r ček.

2

3

4

1

2

3

4

St

rim

a

C

z vislosti na t pu zvolené knoflíkové dírk se m e
pořadí šití jednotlivých č stí knoflíkové dírk lišit, viz
obr zk .

1

ze

4. Spus te knofkíkovou p čku k sobě, dokud stroj nezačne šít
zadní r lovací steh a druhý sloupek vpřed.

ch

2. Přit hněte knoflíkovou p čku k sobě, dokud stroj
nezačne šít první sloupek knoflíkové dírk .

ití

icí pořadí pro knoflíkov dírky:

až

.

(

)

1.

ah kněte kord silnější nit, bavlnu, apod, kolem
kovové t čk v čnívající ze zadní středové č sti
knoflíkové patk nebo za plastovou t čku
jednokrokové patk , ut hněte nitě kolem výčnělku
v přední č sti patk , viz obr zek.

2.

šijte knoflíkovou dírku. ednotlivé sloupce
knoflíkové dírk budou šit přes kord.

3.

akmile je knoflíkov dírka dokončena, v vlékněte kord
z vidličk a zat hněte za kord pro jeho v pnutí.

ch

Pokud šijete knoflíkovou dírku na strečovou l tku,
doporučujeme šít kordovou knoflíkovou dírku, ab ste zvýšili
její stabilitu a odolnosti proti v tahov ní.

4. Překři te kord před jehlou a navlékněte do jehl s
velkým očkem, provlékněte je pomocí jehl na
rubovou stranu, sva te oba konce k sobě a odstřihněte.

St

rim

a

C

ze

5. Pro proříznutí knoflíkové dírk pou ijte p r ček.

ití

Knoflík i patent lze velmi r chle přišít s pou itím
multifunkčního n stroje. (číslo 9).
1.

dstra te přítlačnou patku a spus te pod vací zoubk .

2.

místěte l tku, multifunkční n stroj (k dokoupení na
sicistroje. biz číslo dílu 413105601) a knoflík pod dr k
patk , dírk knoflíku srovnejte s poh bem jehl
cikcak steh. Poh b jehl m ete zkontrolovat pomocí
tlačítka pro zrcadlové převr cení ze stran na stranu,
ab ste se ujistili, e jehla neuhodí do knoflíku. věření
m ete provést ot čením ručního kola.

ze

Poznámka: Přednastavená íře mm je doporučena pro
vět inu knoflíků. Pokud při ívání mal knoflík nebo příli
velk knoflík, snižte nebo zvy te ířku stehu tak, aby jehla
procházela při ití oběma dírkami knoflíku.

ch

Tip: Při používání multifunkčního nástroje je knoflík
při it k látce a je vytvořena i nezbytná nožka pod
knoflíkem. ez nástroje je knoflík při i k látce bez t to
mezery.
Tip: Můžete tak použít patku pro při ívání knoflíků číslo
dílu
, dostupn u va eho prodejce
.sicistroje.biz

ete zvýšit nebo sní it počet steh , kterými přišív tek
noflík k l tce v kroku dvě, s pou itím tlačítka pro
nastavení délk stehu. astavený počet steh je v značen
na displeji. steh je přednastaven hodnota.
4. Sešl pněte ped l. icí stroj ušije nastavený počet steh ,
poté zapošije a automatick se zastaví.

C

3.

a

5. Po dokončení přišív ní knoflík zdvihněte podavač.
podavač.

St

rim

Tip: ložte tenk konec multifunkčního nástroje pod
knoflík při při ívání knoflíků na jemn materiály. ilněj í
konec nástroje použijte na siln materiály. Použijte
průhlednou pásku pro zafi ování na látku.

ití

ipovou patku lze nasadit na pravou nebo na její levou
č st, ab b lo snadnější ušít obě stran zipu. Pro šití druhé
stran zipu přemístěte zipovou patku.
mě te polohu jehl co nejvíce doleva nebo doprava
do blízkosti zoubk zipu nebo konce zipové p sk .

1. Sešijte dvě č sti l tk lícovými stranam i k sobě ″(15
mm) švovým přídavkem, zastavte stroj u z střihu
pro umístění zipu.

a

C

ze

ejdříve přešije napříč spodní č stí zipu, otočte
l tku a přišijte pravou stranu zipu a nahoru. (B).
5. b ste se v hnuli posunutí l tk , ušijte levou stranu
zipu ve stejném směru. asa te zipovou patku tak,
ab jehla b la na pravé straně patk . mě te polohu
jehl doprava.
6. ačněte šít napříč spodní č stí zipu, otočte l tku a
přišijte levou stranu zipu, šije směrem odspodu
nahoru (C).
p rejte stehov ní.
7.
4.

ch

2. Přistehujte zbývající šev v místě, kde bude umístěn zip.
ozevřete šev na plocho. místěte zip lícovou stranou k
roz ehlenému švovému přídavku, zar ku zipu přilo te
ke koncovému z střihu zipového otvoru. Přišpendlete
zip na lícovou stranu pro jeho zafi ov ní (A).
3. volte rovný steh a změ te polohu jehl doleva.
asa te zipovou patku tak, ab jehla b la na levé
straně patk . místěte l tku pod patku lícovou stranou
nahoru, zipovou patkou na pravé č sti zipu.

St

rim

linie upravte
Poznámka: Pro upravení polohy stehov linie
polohu jehly pomocí tlačítek
.

ití

L t ní malé dírk nebo roztrhnutí m e být zp sob, jak
opravit oděv. volte jemnou nit v barvě co nejblí e
oděvu.
1.

místěte l tku pod patku.

ačněte šít na poškozením a napříč jím.
3. akmile díru přešijete, stiskněte tlačítko zpětného
chodu. Pokračujte v šití. Stroj bude šít tam a zpět napříč
dírou 16 po sobě a pak se automatick zastaví.
2.

D osvětlení vedle tlačítka STOP se automatick
rozsvítí, značí, e je mo né ušít l tací steh o stejné
velikosti. Posu te l tkou, poté postupujte stejně,
sešl pněte ped l a šijte další steh o stejné velikosti.
Stroj buden ní opakovat šití stejného l tacího čtverce.
Stroj se automatick zastaví, jakmile je šití dokončeno.
Pro zrušení funkce opakov ní šití stiskněte tlačítko
ST P.

místěte l tku pod přítlačnou patku.
Spus te přítlačnou patku.

C

Sešl pněte ped l.

.

ch

lov ní (Manu lní)

Pro zajištění pru ných konc , z h b u z věs , poutka
p sk a roh kapes s profesion lním vzhledem.

teh číslo

ze

4.

1. Stroj bude šít rovně, dokud nestisknete tlačítko
zpětného chodu.

2. Stroj bude n ní šít ve zpětném chodu, dokud znovu
nestisknete tlačítko zpětného chodu.

a

3. Poté stroj ušije cikcak steh přes p vodní rovné
steh .

D osvětlení vedle tlačítka STOP se automatick
rozsvítí, co značí, e lze steh opakovaně ušít ve stejné
velikosti. novu umístěte l tku, poté sešl pněte ped l a
šijte další r lovací steh o stejné velikosti. akmile je
steh dokončen, stroj se automatick zastaví. Pro zrušení
funkce opakovanéh ošití stiskněte tlačítko ST P.

St

5.

rim

4. Stiskněte tlačítko zpětného chodu pro automatické zapošití.

ití

ěžká tkanina a steh číslo

.

uilt se obv kle skl d ze tří vrstev dvě vrstv l tk a
jedna vrstva středové výztuh , tzv. sendvič. Pro spojení tří
vrstev l tek m te k dispozici širokou paletu steh a
technik.

zdobte sv j uilt dekorativními steh . Steh lze šít v
podobné či kontrastní barvě. ekorativní nitě jako
ra on, v šívací či tě ší bavlněné nitě lze pro tuto
techniku pou ít.
uilt ide lní.

ch

ísla steh 34–57 jsou pro craz

ze

uiltov ní se vzhledem ručního šití

C

apodobujte ruční prošív ní pomocí neviditelné nitě a
ručního uiltovacího stehu (21). v šte napětí nitě na 6–8.
o horní nitě navlékněte pr hlednou neviditelnou nit a do
spodní nitě navlékněte nit, které odpovíd barvě l tk .
Prošívejte podél šv vašeho uiltu. zhledu ručního šití
docílí stroj v ta ením spodní barevné nitě na lícovou
stranu uiltu.

a

Poznámka: Pokud ijte s tímto stehem, závisí v sledek ití na
druhu použit látky, v ztuhy a nitě. jistěte se, že je
nastavení v pořádku zku ebním itím na kousek látky.
případě potřeby upravte nastavení.

rim

Poznámka: Použijte vodič vů při ití jednotliv ch řad
stehů. ložte vodič do otvoru v držáku patek. Nastavte jej
do požadovan polohy pro dodržení rovnoměrn ho
rozmístění jednotliv ch řad pro ívání.

olné uiltov ní

St

olným uiltov ní docílíte jak spojení jednotlivých vrstev
uiltu, tak dod ní plastického vzhledu topu a fin lního
ozdobení vašeho projektu.
e několik technik šití volného uiltov ní. le v tomto
případě zapojte představivost, tvar m a poh b m nejsou
kladen
dné meze.
ete pou ít například techniku
meandr , kamen , apod.
olné uiltov ní technikou meandr je nejpou ívanější
varianta volného prošív ní uiltu. Při šití je třeba
poh bovat l tkou pravidelně a rovnoměrně pro v tvoření
jednotlivých meandr .
aduje to cvik a určitou
zručnost, doporučujeme nejdříve provést zkušební šití na
zvl štní kousek l tk .
oln uiltování
meandry

0

ití

oln

uiltování
kameny

olné uiltov ní se prov dí se spuštěným podavačem. Při
posunov ní l tk doch zí také k v tv ření délk steh ,
proto je třeba posunovat l tkou pravidelně a rovnoměrně,
ab ste docílili do nejpravidelnějších steh .
ejdříve sestehujte k sobě všechn vrstv
z prostředu uiltu.

uiltu, začněte

asa te pru nou uiltovací patku a spus te pod vací
zoubk . Stiskněte tlačítko jehla nahoře dole pro
spuštění jehl .

2.

ijte rovnoměrnou střední r chlostí, co v m umo ní
lépe udr et pravidelnost steh při volném uiltov ní.

tevřená patka pro voln uiltování k dokoupení na
.sicistroje.biz číslo dílu
.

St

rim

a

C

ze

ch

1.

ití

1

4
ištění stroje

Stroje jtřeba pravidelně čistit a udr ovat pro zachov ní
dlouhé ivostnosti, čištění prov dějte často. ení třeba
dné maz ní stroje. nější č sti stroje otírejte suchým
měkkým hadříkem bez chemických přípravk .

ištění cívkového pouzdra

C

ze

dstra te přítlačnou patku. Stiskněte tlačítko pro uvolnění
kr tu cívk (A) a odstra te kr t B) a v jměte cívku.
Pou ijte šroubov k pro odstranění dvou šroubku, které
fi ují stehovou desku (C) . dvihněte stehovou desku.
čistěte pod vací zoubk a cívkové pouzdro kart čkem,
který je souč stí standardního příslušenství.

ch

pus te podavač a vypněte stroj.

ištění stroje pod cívkovým pouzdrem

a

Stroj čistěte pravidelně, v z vislosti na frekvenci šití, ab ste
předešli nahromadění prachu a nečistot z l tek a nití.
jměte cívkové pouzdro ze stroje. čistěte oblast
kart čkem a suchým hadříkem.

rim

lo te cívkové pouzdro zpět do stroje tak, ab špička (A)
zapadla do zar k (B).

St

Poznámka: Nefoukejte vzduch do oblasti chapače, může
dojít k vyfouknutí prachu a nečistot dovnitř stroje. Můžete
případně použít vysavač.

dr ba

A

Se spuštěným i pod vacími zoubk znovu nasa te
stehovou desku, viz obr zek a zafi ujte ji dvěma
šroubk .
asa te kr t cívk .

ze

šeobecné problém

ch

In this troubleshooting guide you will find solutions to any
issues you may have with your machine. For further
information please contact your local authorized
H SQ AR A IKI
retailer who will be happy to help
you.

L tka není pod v na
ehla se l me

kontrolujte, zda nejsou pod vací zoubk spuštěn .
asa te jehlu spr vně dle popisu na straně 22.

volte spr vnou jehlu vhodnout pro šitý materi l.
kontrolujte, e jsou všechn kabel spr vně zapojen a
stroj je také zapojen v síti.

C

Stroj nešije

kontroluje, zda je kabel ped lu bezpečně zapojen v
přední z suvce ve spodní č sti stroje.
avíjecí hřídel cívek musí být v pozici pro šití.

suvk a funkční tlačítka stroje m ou být citlivější na
statickou elektřinu. Pokud tlačítka nerea ují, v pněte stroj
a znovu jej zapněte. Pokud problém přetrv v , kontaktujte
svého prodejce.

a

rim

Tlačítka stroje nerea ují

Steh v nech vají

kontrolujte, zda je jehla spr vně nasazena.

asa te jehlu spr vně, viz strana 22.
Pou ijte jehelní s stém 130/705 H.

ehla m e být tup nebo ohnut .
kontroluje spr vné navlečení stroje.

Pou ijte jehlu vhodnou pro šitý materi l.
asa te novou jehlu.
dstra te nit a znovu ji navlékněte do stroje, viz navlečení
strana 1 .

St

e pou ita nespr vn jehla.

kontrolujte, zda je pou ita spr vn přítlačn patka.

asa te spr vnou přítlačnou patku. iz doporučení pro
pou ití patek strana 2 .

ehla m e být příliš tenk pro šitý materi l.

Pou ijte jehlu o spr vné síle.

int n nc

orní nit se trh
kontrolujte, zda je jehla spr vně nasazena.

asa te jehlu spr vně dle postupu na straně 22.

e pou ita nespr vn jehla.

Pou ijte jehelní s stém 130/705 H.

ehla je tup nebo ohnut .
kontrolujte, zda je nit spr vně navlečen .

Pou ijte jehlu vhodnou pro šitý materi l a nit.
asa te novou jehlu.
vlékněte nit a znovu ji navlečte, viz strana 1 .

ehla je příliš tenk .

mě te jehlu za jehlu o vhodné síle.

Pou it nit je nekvalitní.

Pou ijte novou kvalitní nit.
Pou ijte spr vný dr k pro špulku nitě.

ení pou itý spr vný dr k špulk nitě.

(vertik horizont).
horizont
zkoušejte jinou polohu ni ového kolíku (vertik

tvor ve stehové desce m e být poškozen.

mě te stehovou desku k zakoupení na www.sicistroje.biz

ch

ení zvolena nejvhodnější poloha ni ového kolíku.

Spodní nit se trh

mě te stehovou desku.

tvor ve stehové desce m e být poškozen.
cívkovém pouzdru se nahromadil prach a nitě.

čistěte cívkové pouzdro a jeho okolí a
zkontroluje, zda je pou ita spr vn cívka.

ev m nepravidelné steh

kontrolujte napětí horní nitě.
nitě
vlékněte nit a znovu ji navlékněte dle postupu na straně
1 .

rim

a

apětí horní nitě není spr vně nastaveno.

C

novu navi te cívku.

ívka není spr vně navinuta.

it je příliš jemn .

kontrolujte cívku a cívkové pouzdro.

ze

kontrolujte, zda je cívka spr vně vlo ena do pouzdra.

mě te nit.

kontrolujte, zda je spodní nit spr vně navinuta.

kontrolujte navinutí spodní cívk .

kontrolujte, zda je pou ita spr vn jehla.

asa te spr vnou jehlu, viz strana 22.
volte jehlu vhodnout pro šitý materi l i pou itou nit.

St

Stroj nepod v nebo pod v nepravidelně
kontrolujte, zda je stroj spr vně navlečen.

vlékněte nit a znovu ji navlékněte, viz strana 1 .

kontrolujte, zda není zanesen podavač.

dstra te stehovou desku a očistěte pod vací zoubk .

kontrolujte, zda není spuštěn podavač.

ktivujte podavač.

elze ušít knoflíkovou dírku
te problém s pou ív ním jednokrokové knoflíkové
patk

Spus te knoflíkovou p čku co nejvíce dol . emně
spus te přítlačnou patku.

dr ba

lavní motor se přehřív
kontrolujte, zda nedošlo k zach cení nití v cívkovém
pouzdru nebo podavači.

dstra te stehovou desku a očistěte oblast cívkového
pouzdra a pod vací zoubk .
novu navlékněte stroj, horní i spodní nit.

. Pokud jste postupovali dle výše
zmíněných pok n a problém neb l odstraněn, kontaktujte svého prodejce. e dobré přinést nejen stroj, ale i vzorek
l tk s ušitými steh , ab b lo jasně patrné, jakou ch bu stroj v kazuje.

dné z vad v plývající z pou ití neori in lních díl a příslušenství.

Technick specifikace
icí stroj
apětí
ýkon

55

světlení

D

chlost šití

C

800 ot min

élka (mm)

464

ířka (mm)

193

ýška (mm)

316

ist v ha (kg)

Model
apětí

a

8.5

rim

Ped l

50/60Hz

ze

100–240

ch

ruka nepokrýv

C-9002
DC 15 , ma . 3mA

St

Technick specifikace a údaje v tomto n vodu mohou
být předmětem změn bez předchozího upozornění
upozornění.

dr ba

a

C

ze

ch

e reserve the right to change the machine equipment and the assortment of accessories
without prior notice, or make modifications to the performance or design. Such
modifications, however, will always be to the benefit of the user and the product.

St

rim

ějte, prosím, na paměti, e tento výrobek je třeba bezpečně rec klovat dle
platné le islativ
. ezach zejte s šicím strojem jako se směsným
odpodem, odvezte zařízení do ekodvora pro bezpečnou likvidaci.
Kontaktuje místně příslušný úřad pro informaci o bezpečné likvidaci
zařízení.

ch
ze
C
a
rim
St
www.sicistroje.biz

