NÁVOD K OBSLUZE
Janome Model 2000 CPX

Prodloužená Janome záruka 5 let dle podmínek www.janomeclub.cz

BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE
Váš stroj je konstruován pro šití v domácnosti. Pøed užitím stroje si pozornì
pøeètìte tento návod k použití.
NEBEZPEÈÍ – jak snížit nebezpeèí elektrického šoku:
1/ Stroj by nemìl být zapnutý, když se s ním nepracuje. Vždy stroj vypnìte okamžitì
po ukonèení práce nebo pøed jeho èištìním.
2/ Nesahejte na stroj, spadne-li Vám do vody nebo vylije-li se Vám voda na stroj.
Okamžitì vytáhnìte kabel ze zásuvky.
3/ Neumísujte stroj v místech, kde je nebezpeèí, že by mohl spadnout do vody.
Dávejte pozor,aby se do stroje nedostala voda a ani jiná tekutina.
POZOR – jak snížit nebezpeèí pøepálení, shoøení, el. šoku nebo poranìní osob
1/ Nedovolte, aby stroj byl používán jako hraèka. Buïte velmi opatrní, když je stroj
v provozu poblíž dìtí.
2/ Používejte stroj jen pro ten úèel, který je popsán v návodu a používejte jen ta
pøídavná zaøízení a aparátky, které jsou doporuèeny v tomto návodì.
3/ Nikdy nepoužívejte stroj, jsou-li el. kabel nebo koncovka poškozeny, nebo
nepracují-li tak jak, jak by mìly, spadnou-li do vody nebo byly vodou jinak poškozeny.V
tìchto pøípadech doneste stroj svému autorizovanému prodejci nebo mechanikovi, aby
stroj pøezkoušel nebo opravil.
4/ Nikdy nepoužívejte stroj s ucpanými ventilaèními otvory. Snažte se udržovat tyto
otvory a pedál èisté, bez nánosù prachu, zbytkù nití a látek.
5/ Nevsouvejte nic do ventilaèních otvorù.
6/ Nepoužívej stroj ve venkovních prostorách.
7/ Nepoužívejte stroj v prostøedí, kde se rozstøikují aerosoly.
8/ Pøed vytažením napájecího kabelu z el.sítì vypnìte stroj hlavním vypínaèem do pozici
vypnutí,,0“.
9/ Nevypínejte stroj taháním za kabel, ale vytáhnìte zástrèku ze zásuvky.
10/ Nevkládejte prsty k pohyblivým èástem stroje. Buïte opatrní zvláštì poblíž šicí jehly.
11/ Vždy používejte správnou a nepoškozenou stehovou desku. Používejte správnou jehlu.
12/ Nepoužívejte ohnuté jehly.
13/ Netahejte nebo netlaète materiál pøi šití.
14/ Pøi jakékoli práci jako napø. navlékání, výmìna jehly, výmìna spodní cívky nebo
pøítlaèné patky atd. vypnìte stroj do pozice,,0“.
15/ Vždy pøi výmìnì krytù, mazaní, opravách a seøizování mìjte stroj odpojený z el.
vedení.
16/ Pøístroj musí být vždy zapojen do el.sítì s zemnícím kolíkem.
17/ Používejte vždy pøedepsané napájecí napìtí 230V/50Hz.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY
Dùležité:
Uchovávejte a používejte stroj v bezpeèné vzdálenosti od zdrojù statické elektøiny, od zdrojù tepla, vlhka a
pøímého sluneèního záøení.

Seznámení se strojem
Názvy částí ...............................................................................................................................................2
Standardní příslušenství ...........................................................................................................................3
Příprava k šití
Připojení stroje do elektrické sítě .............................................................................................................4
Nastavení rychlosti šití ..............................................................................................................................4
Otáčení ručním kolem ..............................................................................................................................5
Otevírání a zavírání čelního krytu.............................................................................................................5
Rozšiřující stolek ......................................................................................................................................5
Zvýšení a snížení přítlačné patky .............................................................................................................6
Vyjmutí přítlačné patky .............................................................................................................................6
Nasazení přítlačné patky ..........................................................................................................................6
Úprava přítlaku patky................................................................................................................................6
Nastavení délky stehu ..............................................................................................................................7
Nastavení diferenciálního podávání .........................................................................................................7
Výměna jehly ............................................................................................................................................8
Jak použít navlékač/držák jehly ................................................................................................................8
Nastavení držáku nití ................................................................................................................................9
Nasazení cívek nití ...................................................................................................................................9
Navlékání stroje ..................................................................................................................................... 10
Navlékání jehel ...................................................................................................................................... 11
Jak používat navlékač ........................................................................................................................... 12
Navlékání chapače ................................................................................................................................ 13
Druhy stehů
Trojitý krycí steh .................................................................................................................................... 15
Regulace napětí nitě .............................................................................................................................. 15
Krycí steh ............................................................................................................................................... 16
Regulace napětí nitě .............................................................................................................................. 17
Řetízkový steh ....................................................................................................................................... 18
Regulace napětí nitě .............................................................................................................................. 18
Problém s vlněním materiálu ................................................................................................................. 19
Dokončení švu ....................................................................................................................................... 20
Začátek švu ........................................................................................................................................... 20
Konec švu .............................................................................................................................................. 20
Uzlování nitě .......................................................................................................................................... 20
Vyjmutí látky při šití ................................................................................................................................ 21
Lemování s krycím stehem .................................................................................................................... 22
Ruční lemování ...................................................................................................................................... 22
Použití trojitého krycího stehu ............................................................................................................... 23
Péče a údržba stroje
Čištění podavače a chapače ................................................................................................................. 24
Problémy při šití ..................................................................................................................................... 25

e námení se stro em
á v
!3

q K eč

i

!2

u

!0 o

!4

ástí

!1

y

!5

t
r

!6
e
w
!7

q

!8
@2
@1
!9

@0

ferenc á níh

w K eč
y tehu
e uční
r St jan na š u y
t r á š ue
y K íče na š u u
u
čnt
i
uvn t jan
o K eč
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
@0
@1
@2

r na tavení na

#2
#0

@4

#1

at y

@8 áv ty na
evn ní í ušen tví
@9
ít ačná at a
#0 evá jeh a (#80/12)
#1 St e vá jeh a (#80/12)
#2 ravá jeh a (#80/12)
#3

@5
@9
@8

@6

tí n t

e ínací áč a na tí n t
č a
e a v č n tí
r a
r
enášení
K eč
r na tavení na tí n t
r u e r na tavení ít a u
K eč
r na tavení na tí n t
K eč
r na tavení na tí n t
K č a
K eč
r uv n ní č a e
uvná áč a n t
č ae
Kryt č a e
avní vy ínač
á uv a tr je

@3 áč a r
v h ít ačn
@4 r á
ít ačn at y
@5
e nt
@6 rac vní t e
@7 ehe ní e a

@3

ávání

#3
@7

2

avače

č ae
e

rav jeh y
t e v jeh y
ev jeh y

q

w

r

e

t

y

u

i

tan ar ní p íslu enství
q Sa a jehe : 2 X #80/12, 3 X #90/14
(Schmetz EL X 705)
w r u vá ve )
e r u vá
a )
r n eta
t Sí y
y r á yš ue
u Kartáče
i av ač jehe
o r u y r u evn ní í ušen tví tat
í ušen tví j u
u ení e vače
a a ače (
yny v
í u ís ušen tví
u ení)
!0
na í ušen tví

!0
o

3

Pøíprava k šití
t
e

Pøipojení stroje do elektrické sítì
1 Pøepnìte hlavní vypínaè do vypnuté polohy OFF a pøipojte
zástrèku stroje do zásuvky stroje.

w

2 Zapojte elektrickou zástrèku do elektrické sítì.

r
3 Zapnìte hlavní vypínaè.

q
1
2
3
4
5
6

y

Hlavní vypínaè
Zástrèka stroje
Zásuvka stroje
Elektrická zástrèka
Elektrická sí
Ovládací pedál

Nastavení rychlosti šití
Rychlost šití lze ovládat pomocí ovládacího pedálu.
Èím více sešlápnete ovládací pedál, tím rychleji bude stroj
šít.

q

Sešlápnìte ovládací pedál se zdviženou pøítlaènou patkou
a vyzkoušejte si ovládání rychlosti stroje.
1 Ovládací pedál
Pro vaši bezpeènost:
* Když stroj pracuje, stále sledujte prostor šití a nedotýkejte se
žádných èástí stroje, které jsou v pohybu.
Jako napøíklad regulátor zdvihu pøítlaèné patky, chapaèe,
ruèní kolo nebo jehly.
* Vždy odpojte stroj z elektrické sítì:

— když necháváte stroj bez dozoru.
— když pøidáváte nebo odebíráte díly ze stroje.
— když navlékáte nitì nebo èistíte stroj.
* Nepokládejte nic na ovládací pedál, pokud stroj není
právì používán.

Provozní instrukce:
• Symbol “O” na hlavní vypínaèi pøedstavuje vypnutou pozici
vypínaèe.
• Pro tento šicí stroj se používá ovládací pedál
model YC-482-J (platí pouze pro U.S.A. a Kanadu).

4

Otáèení ruèním kolem

q

Vždy otáèejte ruèním kolem smìrem k vám (proti chodu
hodinových ruèièek).
1 Ruèní kolo

Otevírání a zavírání èelního krytu
Otevírání: (A)
Tlaète palcem èelní kryt vpravo tak daleko jak to jen pùjde a
zároveò posunujte èelní kryt smìrem k vám.
Zavírání: (B)
Nadzvednìte èelní kryt a zatlaète ho do stroje.
Èelní kryt sám zapadne do své pozice.

(B)

(A)
1 Èelní kryt

q

Rozšiøující stolek
Rozšiøující stolek poskytuje další šicí plochu a lze ho snadno
odpojit pro ruèní šití

w

e

Odpojení stolku:
Vysuòte stolek ze stroje pryè.
1 Rozšiøující stolek
Pøipevnìní stolku:
Nastavte kolíky stolku do roviny s dírami ve stroji.
Tlaète rozšiøující stolek do stroje dokud do nìj nezapadne.
2 Kolík
3 Díra
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Zvýšením èi snížením regulátoru zdvihu pøítlaèné patky se
pøítlaèná patka pohybuje nahoru nebo dolù.
* Pøi práci pokaždé udržujte pøítlaènou patku sníženou, kromì
pøípadù, kdy navlékáte nitì do stroje nebo testujete bìh stroje
bez nití.

w

Poznámka:
Pokud zvednete pøítlaènou patku, napìtí nití se uvolní.

q
1 Pøítlaèná patka
2 Regulátor zdvihu pøítlaèné patky

tr
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1 Vypnìte hlavní vypínaè a odpojte stroj od elektrické sítì.
2 Otoète ruèním kolem smìrem k vám pro zvednutí jehly.
Zvednìte pøítlaènou patku.
3 Stisknìte páèku na zadní èásti držáku pøítlaèné patky.
Pøítlaèná patka sama odpadne od držáku.
1 Ruèní kolo
2 Páèka
3 Držák pøítlaèné patky

Nasazení pøítlaèné patky
e

q
w

1 Vypnìte hlavní vypínaè a odpojte stroj od elektrické sítì.
2 Umístìte pøítlaènou patku tak, aby se kolík na patce nacházel
pøímo pod drážkou držáku pøítlaèné patky.
3 Snižte držák pøítlaèné patky, aby patka zapadla na své místo.
4 Zvednìte držák pøítlaèné patky a zkontrolujte, jestli pøítlaèná
patka bezpeènì drží na svém místì.
1 Držák pøítlaèné patky
2 Drážka
3 Kolík

q

w

Úprava pøítlaku patky
Není nutné upravovat pøítlak pøítlaèné patky pøi bìžném šití.
Pøi šití tìžkých látek zvyšte pøítlak patky otoèením seøizovacího
šroubu pøítlaku smìrem oznaèeným symbolem “+”.
Pøi šití lehèích látek snižte pøítlak patky otoèením seøizovacího
šroubu pøítlaku smìrem oznaèeným symbolem “-”.
Pro bìžné šití vyrovnejte linii na šroubu s povrchem stroje.
1 Linie
2 Povrch stroje
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Nastavení délky stehu
Pro nastavení délky stehu otáèejte regulátorem délky stehu.
Èím vyšší èíslo, tím delší steh.

r
Pro bìžné šití nastavte délku stehu na 3 až 3.5.

q

1
2
3
4

w

Regulace délky stehu
Znaèka nastavení
Prodloužit
Zkrátit

w

e

Nastavení diferenciálního podávání
Diferenciální podávání mùže být zmìnìno otáèením regulátoru
diferenciálního podávání.

r

Èíslo na regulátoru ukazuje pomìr mezi hlavním a vedlejším
podáváním.
• Pro bìžné šití nastavte regulátor na 1.0.
• Pokud šijete kvalitní látky, které mají tendenci se zvrásnit,
nastavte na regulátoru nižší èíslo.
• Pokud šijete elastické látky jako jsou pletené látky a trièkotiny,
nastavte na regulátoru vyšší èíslo.

w
w
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Regulátor diferenciálního podávání
Znaèka nastavení
Z žit
Rozšíøit

Výmìna jehly
q
Varování:
Pøed výmìnou jehel vypnìte stroj hlavním vypínaèem a
vypojte ho z elektrické sítì.

w

Otoète ruèním kolem k sobì pro zvednutí jehly do její nejvyšší
polohy.
1 Ruèní kolo

e

Povolte svìrací šroub u jehly, kterou se chystáte vymìnit.
2 Svìrací šroub
3 Malý šroubovák

Vložte novou jehlu do držáku jehel plochou stranou vzad
a zasuòte ji po zarážku, poté utáhnìte svìrací šroub.
4 Plochá strana
5 Zarážka
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Pro snadné pøipevnìní jehly, použijte konec držáku jehel pro
pøidržení jehly.

r

Vložte jehlu do držáku jehel plochou stranou vzad jako na
obrázku.

y

Pomocí držáku vložte jehlu do držáku až po zarážku.

Zatímco držíte jehlu na svém místì, pevnì utáhnìte svìrací
šroub.
Zatáhnìte dolù pro vyjmutí jehly z držáku.
6 Držák jehly

Poznámka:
Požívejte jehly Organ X 705 velikost 80/12 nebo EL X 705
velikost 90/14.
Nepožívejte jehly ohnuté nebo tupé.
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q

Nastavení držáku nití

w

Vysuòte stojan držáku tak vysoko jak to jen pùjde.

t
Otáèejte se stojanem dokud záøezy na držáku nití nejsou
pøímo nad kolíky cívek nití.
1
2
3
4
5

r
e

Držák pro zadní vedení nití
Záøez na nitì
Kolík cívky nití
Zarážky
Stojan držáku nití

Poznámka:
Ujistìte se, že obì zarážky na stojanu držáku nití jsou ve
správné pozici, jako na obrázku.

Nastavení cívek nití
Umístìte cívky nití na držáky cívek. Navlékejte stroj v
následujícím poøadí:
Pokud se vlákno pøi navlékání anebo šití samovolnì odmotává,
navléknìte pøes cívku síku podle obrázku proti zasekávání.

1 Cívka nití
2 Držák cívky
3 Síka

q

Pøi používání malých cívek, vyjmìte držáky cívek z kolíkù cívek.
4 Malá cívka nití
5 Kolík cívky

w

Umístìte cívku na kolík stranou se štìrbinou vzhùru a
položte na cívku èepièku držáku nití.
6 Èepièka držáku nití

e
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r
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Navlékání stroje
Varování:
Pøed navlékáním stroje vypnìte hlavní vypínaè a
odpojte stroj z elektrické sítì.

c

z

x

z

x

c

v

1
2
3
4

Vlákno levé jehly
Vlákno prostøední jehly
Vlákno pravé jehly
Vlákno chapaèe

Zvednìte regulátor zdvihu pøítlaèné patky.
1 Regulátor zdvihu pøítlaèné patky

q

Poznámka:
Pøi navlékání stroje vždy zvednìte pøítlaènou patku.

Otoète ruèním kolem smìrem k vám a zvednìte jehly do
jejich nejvyšší pozice.
2 Ruèní kolo

w
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Navlékání jehel

2
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9
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Navléknìte každou jehlu podle následujících krokù:
1 Protáhnìte vlákno skrz levou stranu držáku zadního vedení
nití zezadu dopøedu podle obrázku (A).

(A)

Poznámka:
Pokud vlákno vypadává ze záøezu na držáku zadního vedení nití,
protáhnìte vlákno znovu pøes díru v držáku jako na obrázku (B).

(B)
1 Držák zadního vedení nití

x
.

w

11

3

3 Pøidržte vlákno na jeho obou koncích a jemnì za nìj
zatáhnìte, abyste se ujistili jestli je vlákno správnì
vložené mezi napínací disky. ( Pokud je pøítlaèná patka
nahoøe, vlákno pùjde snadnìji vložit mezi napínací
disky. )
3 Stupnice napìtí
4 Napínací disky

4
e

r

t

4 Protáhnìte vlákno skrz vodící oko (A) zprava doleva.
5 Vodící oko (A)

u
5

5 Protáhnìte vlákno doleva a prostrète ho skrz vodící
oko (B).
Táhnìte vlákno nahoru a zastrète ho za kryt.

6
y

6 Vodící oko (B)
7 Kryt

i

6 Potáhnìte vlákno dolù a zastrète ho zprava za vodiè
nitì.
8 Vodiè nitì

7

8

7 Navléknìte každou jehlu podle postupu:
Levá jehla (A): Protáhnìte vlákno zleva za vodiè nití.
Poté protáhnìte vlákno zleva mezi první a druhou
vodící vidlicí
Prostøední jehla (B): Protáhnìte vlákno zprava za
vodiè nití. Poté protáhnìte vlákno mezi prostøení dvì
vodící vidlice.
Pravá jehla (C): Protáhnìte vlákno zprava za vodiè nití.
Poté protáhnìte vlákno zprava mezi poslední dvì
vodící vidlice.
9 Vodiè nití
10 Vodící vidlice

o

!0
e

!1
(B)

(A)

(C)

8 Všechny tøi vlákna zasuòte zprava za vodiè nití pro
jehly. Každé vlákno spojte s jehlou podle návodu
uvedeném níže.
11 Vodiè nití pro jehly

Jak používat navlékaè

1

4
q
r
w

2
3

e

5

t

1 Držte navlékaè za držadlo se znaèkou troj helníku
nahoøe. Vložte vlákno do drážky tvaru Y.
1 Znaèka troj helníku
2 Drážka tvaru Y
2 Navlékaè nasuòte drážkou tvaru V pøímo nad oko
jehly.
3 Sjeïte s navlékaèem po jehle dolù a zároveò tlaète
proti jehle, dokud kolík navlékaèe nezapadne do
oka jehly.
3 Drážka tvaru V
4 Kolík navlékaèe
4 Zatlaète navlékaè dál a kolík navlékaèe protáhne
vlákno skrz oko jehly.
5 Vytáhnìte navlékaè z jehly. Poté hákem navlékaèe
uchopte smyèku vlákna a potáhnìte jeho konec na
druhou stranu oka jehly.
5 Hák
12

Navlékání chapaèe
1

2

3

8

7

6

z

q

4
5

Navlékejte chapaè podle následujících krokù:

(A)
1 Protáhnìte vlákno skrz pravou stranu držáku zadního
vedení nití zezadu dopøedu jako na obrázku (A).
Poznámka:
Pokud vlákno vypadává z drážky na vedení nití,
prostrète ho znovu skrz vodící díru v držáku jako na
obrázku (B).
1 Držák zadního vedení nití.

(B)

.
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w
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3 Pøidržte vlákno na jeho obou koncích a jemnì za nìj
zatáhnìte, aby jste se ujistili jestli je vlákno správnì
vložené mezi napínací disky. ( Pokud je pøítlaèná patka
nahoøe, vlákno pùjde snadnìji vložit mezi napínací
disky. )
3 Stupnice napìtí
4 Napínací disky

u
4 Protáhnìte vlákno dolù do vedení nití pro chapaè (A).
Zatímco držíte druhý konec vlákna za pøedním vedení
nití, protáhnìte vlákno pøes vodiè nití pro chapaè.
t odič nitě kličkaře
y odící deska nití
u Páčka pro přepínání napětí nitě kličkaře

Poznámka:
Vždy nastavte regulátor napìtí nitì vpravo, když navlékáte
stroj.

t
i

5

5 Protáhnìte vlákno skrz oka zdvihu nitì chapaèe.
Zdvih nitì chapaèe
Poznámka:
Ujistìte se, že jste zvedli jehly do jejich nejvyšší pozice.
Tím se oka zdvihu nitì chapaèe srovnají za sebe.

6

7

6 Zatrète vlákno zprava za vodiè nitì chapaèe (B).
Vodiè nitì chapaèe (B).

o

!0

8

9

7 Zatáhnìte za páku chapaèe a chapaè se skloní vpravo
a umožní snadnìjší pøístup.
Páka chapaèe

!2

!1

8 Protáhnìte vlákno skrz vodící oko chapaèe (D) a poté
skrz oko chapaèe.
Potáhnìte za konec vlákna, aby trèel z oka asi o 10 cm.
1 Vodící oko chapaèe (D)
1 Oko chapaèe
Poznámka:
Pro potažení vlákna mùžete použít pinzetu.
9 Zasuòte chapaè podle šipky zpìt do jeho pùvodní pozice.
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Druhy stehù
Trojitý krycí steh
Trojitý krycí steh se šije pomocí všech tøech jehel.
Tento steh se skládá ze tøí paralelních øad rovných stehù
na rubu látky, ideální pro lemování, pøišívání elastických
látek a dekorativních stehù atd.
1 Levá jehla
2 Prostøední jehla
3 Pravá jehla

e
q

w

Velikost jehly Typ nitì
Lehká až
støednì tìžká

Jemná

80/12 nebo
90/14

#60-90 toèená

Tìžk

Trièkoviny a

90/14

#60 toèená

vlna

Poznámka: Stroj je vyroben s jehlami velikosti #80/12.
Regulace napìtí nitì
1 Nastavte napìtí nitì podle následujících pokynù:

q w

e

r

4

4

3

4

1
2
3
4

Stupnice napìtí nitì levé jehly:
Stupnice napìtí nitì prostøední jehly:
Stupnice napìtí nitì pravé jehly:
Stupnice napìtí nitì chapaèe:

4
4
4
3

2 Vyzkoušejte napìtí nití zkušebním šití s látkou a
nitìmi jaké se chystáte používat.
Napìtí nití dolaïte podle potøeby.
Správnì napjatá ni
Øady stehù na rubu látky jsou rovné a hladké. Ni chapaèe
vytváøí dvì øady ètvercù s úhlopøíèkou.

w
q

t

1
2
3
4
5

e

Líc látky
Ni chapaèe
Ni levé jehly
Ni prostøední jehly
Ni pravé jehly

r

(A) Pokud je napìtí nití pøíliš nízké:
– Stehy na rubu jsou nepravidelné a volné.
– Mezi pøedním a zadním pøechodným bodem chapaèe
se vytváøí mezery.
Pro opravu zvyšte napìtí nití jehel anebo snižte
napìtí nitì chapaèe.

(A)

(B)

(B) Pokud je napìtí nití pøíliš vysoké:
– Látka se zvrásòuje.
Pro opravu snižte napìtí nití jehel anebo zvyšte
napìtí nitì chapaèe.
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Krycí steh

1

Tento steh se šije dvìmi jehlami a tvoøí ho dvì paralelní
øady rovných stehù na rubu látky, je z vìtší èásti užíván
na manžety a èásti trièek atd.
Existují tøi typy krycího stehu:
• Úzký na líci (3 mm široký)
• Úzký na rubu (3 mm široký)
• Široký (6 mm široký).

w
q

1 Úzký na líci (3 mm široký)
Vyjmìte pravou jehlu (viz strana ). Navleète chapaè,
levou a prostøední jehlu.
Poznámka:
Utáhnìte svìrací šroub jehly, která není právì užívána.
Tím zabráníte ztracení šroubu.
1 Levá jehla
2 Prostøední jehla

2

2 Úzký na rubu (3 mm široký)
Vyjmìte levou jehlu (viz strana ). Navleète chapaè, pravou
a prostøední jehlu.

Poznámka:
Utáhnìte svìrací šroub jehly, která není právì užívána.
Tím zabráníte ztracení šroubu.
2 Prostøední jehla
3 Pravá jehla

w

e

3 Široký (6 mm široký)
Vyjmìte prostøední jehlu (viz strana ). Navleète chapaè,
pravou a levou jehlu.

3

Poznámka:
Utáhnìte svìrací šroub jehly, která není právì užívána.
Tím zabráníte ztracení šroubu.
1 Levá jehla
3 Pravá jehla

q

e
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Regulace napìtí nitì
1 Nastavte stupnice napìtí podle následujících krokù:

q

w

e

4

4

3

q

w

e

4

4

3

q

w

e

4

4

3

Pro úzký na líci (3 mm široký):
1 Stupnice napìtí nitì levé jehly:
2 Stupnice napìtí nitì prostøední jehly:
3 Stupnice napìtí nitì chapaèe

3

Pro úzký na rubu (3 mm široký):
1 Stupnice napìtí nitì prostøední jehly:
2 Stupnice napìtí nitì pravé jehly:
3 Stupnice napìtí nitì chapaèe:

3

Pro široký (6 mm široký):
1 Stupnice napìtí nitì levé jehly:
2 Stupnice napìtí nitì pravé jehly:
y:
3 Stupnice napìtí nitì chapaèe:

3

2 Zkontrolujte správnost napìtí zkušebním šitím s
látkou a nití jakou se chystáte používat.
Dolaïte napìtí nití podle potøeby.

w

Správnì napjatá ni
Øady stehù na rubu látky jsou rovné a hladké. Chapaè
vytváøí jednu øadu ètvercù s úhlopøíèkou.

q

e

1
2
3
4

r

Líc látky
Ni chapaèe
Ni levé jehly
Ni pravé jehly

(A) Pokud je napìtí nití pøíliš nízké:
– Stehy na rubu jsou nepravidelné a volné.
– Mezi pøedním a zadním pøechodným bodem chapaèe
se vytváøí mezery.
Pro opravu zvyšte napìtí nití jehel anebo snižte
napìtí nitì chapaèe.

(A)

(B)

(B) Pokud je napìtí nití pøíliš vysoké:
– Látka se zvrásòuje.
Pro opravu snižte napìtí nití jehel anebo zvyšte
napìtí nitì chapaèe.
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e

e

Tento steh se šije jednou jehlou a vytváøí øetìz z nitì
chapaèe na líci látky.
Je to odolný a pružný steh používaný pro šití pletených látek,
pøišívání elastických látek, lemovek atd.

Navleète jednu ze tøí jehel a chapaè. Vyjmìte ostatní
nepoužité jehly (viz strana ).

Poznámka:
Utáhnìte svìrací šroub jehly, která není právì užívána.
Tím zabráníte ztracení šroubu.

Regulace napìtí nitì

q

4

4

w

4

1 Nastavte napìtí nitì podle následujících pokynù:
1 Stupnice napìtí nitì jehly:
4
2 Stupnice napìtí nitì chapaèe:
3
Poznámka:
Nastavte napìtí nitì pouze u jehly, kterou právì používáte.

3

2 Vyzkoušejte napìtí nití zkušebním šití s látkou a
nitìmi jaké se chystáte používat.
Napìtí nití dolaïte podle potøeby.

w
q
e

Správnì napjatá ni
Øada stehù na rubu látky je rovná a hladká. Ni chapaèe
vytváøí øetìz.
1 Líc látky
2 Ni chapaèe
3 Ni jehly

(A) Pokud je napìtí nití pøíliš nízké:
– Steh na rubu je nepravidelný a volný.
– Ni jehly vytváøí na lícní stranì látky smyèky.

Pro opravu zvyšte napìtí nití jehel anebo snižte
napìtí nitì chapaèe.

(A)

(B)

(B) Pokud je napìtí nití pøíliš vysoké:
– Látka se zvrásòuje.
Pro opravu snižte napìtí nití jehel anebo zvyšte
napìtí nitì chapaèe.
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SOFT

TIGHT

Problém s vlněním materiálu
Abyste předcházeli nežádoucímu vlnění materiálu při
šití, přepněte páčku pro přepínání napětí nitě kličkaře
na hodnotu “SOFT” a upravte délku stehu na “3.0”
nebo více.
Pokud se objeví vynechávání stehů, upravte délku
stehu na vyšší hodnotu nebo přepněte páčku pro
přepínání napětí nitě kličkaře na hodnotu “TIGHT” a
upravte napětí nitě.
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1

Dokonèení švu
q

Pro získání nejlepšího výsledku, použijte ústøižek látky na
zaèátku a konci švu.

Zaèátek švu
1 Zdvihnìte pøítlaènou patku a vložte ústøižek látky
pod patku. Snižte patku a nìkolikrát otoète ruèním kolem
smìrem k vám.
Sepnìte regulátor patky a zaènìte pomalu šít.
1 Ruèní kolo

2

w
2 Na konci ústøižku látky pøestaòte šít .
Pøiložte zpracovávanou látku za ústøižek jako na obrázku,
poté zaènìte šít zpracovávanou látku.
2 Ústøižek látky

e

3 Zpracovávaná látka

3

4

Konec švu
3 Na konci zpracovávané látky pøestaòte šít.
Pøiložte další ústøižek látky za zpracovávanou látku
jako na obrázku, poté šijte pøes ústøižek.
4 Další ústøižek látky

t
r

4 Pøeøíznìte spoje mezi zpracovávanou látkou a
ústøižky látek.
5 Spoj

Uzlování nitì
Pøetáhnìte konce nití na lícní stranu látky pomocí pinzety
a svažte je dohromady.
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Vyjmutí látky pøi šití
z

q
1 Zvednìte jehly na jejich nejvyšší pozici otoèením ruèního
kola smìrem k vám.
1 Ruèní kolo

x

c

w

2 Zdvihnìte pøítlaènou patku s regulátorem zdvihu patky.
2 Regulátor zdvihu pøítlaèné patky

3 Vytáhnìte nitì pøed oky jehel.
To zabrání nitím aby se zachytily pøi vyjmutí látky.

v

4 Posuòte látku dozadu.

b

5 Vyjmìte látku a pøeøíznìte nitì pomocí odøezu nití.

3 Odøez nitì

e
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Lemování s krycím stehem
1 Pøeložte konec látky na lícní stranu.

w

e
2 Nakreslete krejèíøskou køídou èáru na rub látky tam kde
konèí pøeložený konec látky.

3 Umístìte látku tak, aby levá jehla šila pøímo vlevo od
nakreslené èáry.

4 Šijte opatrnì podél nakreslené èáry.

r
5 Když jste hotovi s šitím, zdvihnìte pøítlaènou patku a
vyjmìte zezadu šitou látku.

6 Konce nití pøeložte na lícní stranu a svažte je dohromady.

q
1
2
3
4

Nakreslená èára
Levá jehla
Pravá jehla
Pravá strana látky

Ruèní lemování
Rozšiøující stolek lze oddìlit pro ruèní lemování kulatých
èástí obleèení, jako jsou rukávy, manžety atd.

1 Oddìlte rozšiøující stolek (viz strana ).

2 Šijte lem stejným zpùsobem jako pøi lemování krycím
stehem.

3 Pokraèujte šitím 4 až 5 cm pøes stehy
za zaèátkem švu a zastavte stroj.
Odøežte nitì na zaèátku a konci lemu.
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Použití trojitého krycího stehu
Lemování rukávù a pasu
1 Rukáv
2 Pas

q

w

q
e
w

Pøipevnìní páskù a tkanièek
1 Pásek nebo tkanièka
2 Rub látky
3 Líc látky

Pøipevnìní gumy
1 Rub látky
2 Líc látky
3 Guma

w

q

e

Dekorativní steh
1 Rub látky
2 Líc látky

w
q
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1

Péče a údržba

2

Èištìní podavaèe a chapaèe
w
3

Varování:
Pøed èištìním vypnìte hlavní vypínaè a odpojte stroj
z elektrické sítì.

e

Poznámka:
Nerozebírejte stroj žádným jiným zpùsobem, než
který je popsán v tomto návodu.

q

1
2
3

4 5

Vyjmìte pøítlaènou patku a jehly.
Vyjmìte stavìcí šroub a šicí desku.
Vyèistìte podavaè kartáèkem.
1 Stavìcí šroub
2 Šicí deska
3 Kartáèek

e

r

4 Otevøete èelní kryt a vyèistìte chapaè a jeho okolí
kartáèkem.
5 Vrate zpìt šicí desku jehly a pøítlaènou patku.
Zavøete èelní kryt.
4 Èelní kryt
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Problémy při šití
Problém

Pøíèina
1. Stroj není správnì navléknut.
Nit jehly se
2. Napìtí nitì je pøíliš vysoké.
trhá.
3. Jehla je ohnutá nebo tupá.
4. Jehla není správnì nastavena.
5. Je používána špatná jehla.
1. Jehla je ohnutá nebo tupá.
Jehla se ohne
2. Jehla není správnì nastavena.
nebo zlomí.
3. Chybí svìrací šroub jehly.
4. Látka byla násilnì posunuta.
Stehy vynechávají. 1. Jehla není správnì nastavena.
2. Jehla je ohnutá nebo tupá.
3. Napìtí nití není vyrovnané.
4. Stroj není správnì navléknut.
1. Napìtí nití není vyrovnané.
Krčení švu.
1. Stroj není zapojen do elektrické sítì.
Stroj nefunguje.
2. Ovládací pedál není pevnì pøipojen do stroje.
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