
SEWIT®HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A KÉPEK REFERENCIÁJÁÉRT HASZNÁLJA A MELLÉKELT EREDETI UTASÍTÁSOKAT 

 

BEKAPCSOLÁS 

Az elemek behelyezése előtt győződjön meg róla,hogy az ON/OFF gomb OFF állásban van. 

Helyezzen bele 4 AA elemet a varrógép alján található elemtartóba. 

Nyomja meg az „A” kapcsolót,amely az ON állásban az eszközzel egy vonalban lesz, OFF állásban 

pedig valamennyire kiemelkedik. A készülék azonnal varrni kezd,előtte ellenőrizze,hogy a cérne be 

van-e fűzve,és az anyag megfelelő módon van előkészítve. 

A CÉRNA ELŐKÉSZÍTÉSE A FŐ EGYSÉGEN: 

1. Emelje fel a cérnatartót 

2. Helyezze a cérnát a tartóra 

3. Húzza a cérnát az első cérnavezetőn (1) a gép eleje felé 

4. Húzza a cérnát a második cérnavezetőn (2) ,a cérna áthalad a feszességet állító csavaron 

(Q),és a két alátét között kell lennie a feszességet beállító csavaron (Q). Ez biztosítja a 

megfelelő feszességet. 

5. Húzza a cérnát a feszességet beállító csavarról (Q) a harmadik cérnavezetőn(3) a készülék 

eleje felé. 

6. Húzza a cérnát a negyedik cérnavezetőn (4) a cérnabeveztő felé. (D) 

7. Húzza lefelé a cérnát a cérnavezetőhöz (5) 

8. Húzza le a cérnát a cérnavezető felé (6),ha szükséges engedje fel a tűt úgy,hogy az oldalsó 

fogantyút (K)  az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. 

9. Fűzze be a cérnát a fülön keresztül (7) elölről hátrafelé. Ha szükséges,emelje fel a tűt. 

10. Emelje fel a készüléken lévő talpat (F) a hátsó kar felemelésével(G) 

11. Húzzon körülbelül 15 cm cérnát a készüléken lévő talpon (F) keresztül,a készülék mögött. 

 

A CÉRNA TEKERCS BEHELYEZÉSE AZ ALSÓ RÉSZBE 

1. Távolítsa el a fedelet a készüléken lévő talp alatt 

2. Helyezze a kiválasztott tekercset az alsó részbe (J),és hagyjon kint kb 15cm hosszú cérnát. 

3. Húzza a cérnát a talp alatt tarlálható  résbe (H) 

4. Forgassa a készülék oldalán található fogantyút (K) az óramutató járásával ellentétes 

irányban,a tű mozogni kezd,és elragadja a résben lévő cérnát. Álljon meg,amikor a tű a 

legmagasabb ponton van. 

5. Emelje fel a talpat,és húzza a talp alatti résben található cérnát. Húzza mindkét cérnát a 

készülék hátoldala felé. 

6. Csukja be a fedelet a készülék talpa alatt. 

 

 

 

 



AZ OLDALSÓ KERÉK HASZNÁLATA (V) 

1. Helyezze a cérnatekercset az oldaló kerékre 

2. Húzza a cérnát a második cérnavezetőn (2) ,a cérna áthalad a feszességet állító csavaron 

(Q),és a két alátét között kell lennie a feszességet beállító csavaron (Q). Ez biztosítja a 

megfelelő feszességet. 

3. Húzza a cérnát a feszességet beállító csavarról (Q) a harmadik cérnavezetőn(3) a készülék 

eleje felé  

4. Húzza a cérnát a negyedik cérnavezetőn (4) a cérnabeveztő felé. (D) 

5. Húzza lefelé a cérnát a cérnavezetőhöz (5) 

6. Húzza le a cérnát a cérnavezető felé (6),ha szükséges engedje fel a tűt úgy,hogy az oldalsó 

fogantyút (K)  az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. 

7. Fűzze be a cérnát a fülön keresztül (7) elölről hátrafelé. Ha szükséges,emelje fel a tűt. 

8. Emelje fel a készüléken lévő talpat (F) a hátsó kar felemelésével(G) 

9. Húzzon körülbelül 15 cm cérnát a készüléken lévő talpon (F) keresztül,a készülék mögött 

 

MEGJEGYZÉS: Az oldaló kereket csak a kettős varrás esetén használják 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA (PEDÁL NÉLKÜL): 

1. Emelje fel a tűt (R) a talp fölé (F) az oldalon lévő fogantyú  (K) segítségével az óramutató 

járásával mejegyező irányba forgatva 

2. Emelje fel a talpat(F) a készülék hátulján található karral 

3. Helyezze az anyagot a talp alá,amikor az még emelt helyzetben van. Ügyeljen arra,hogy a 

varrás iránya Ön felé történjen,a talppal kiegyenesítve a varrni kívánt felület a tű alatt (R) 

4. Engedje le a talpat a készülék hátulján lévő karral(G). 

5. Forgassa el a készülék oldalán található fogantyút az óramutató járásával megegyező 

irányban,két teljes fordulattal megkezdődik a varrás. Álljon meg. 

6. Válassza ki a sebességet a sebességgomb (L) megnyomásával. Nagy sebességre váltva a gomb 

kiemelkedik a gépből,és alacsony sebességnél pedig egy vonalban van a készülékkel. 

7. A bekapcsoló gombot helyezze ON állásba 

8. Lassan vezesse az anyagot  úgy,hogy a varrás egyenes legyen óvatosan tolja át az anyagot a 

készüléken. 

9. Amikor a varrás befejeződött,nyomja meg a bekapcsoló gombot,hogy a készülék OFF állásban 

legyen. 

10. Emelje fel a tűt az óramutató járásával megegyező irányban 

11. Húzza ki az anyagot a készülékből,és hagyjon kb 10 cm hosszú cérnát a készülék és az anyag 

között. 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA(PEDÁLLAL): 

Kövesse az előző bekezdés utasításait (pedál nélküli használat, a 6. és a 7. pont kívételével) 

MEGJEGYZÉS: A pedál használatakor a készüléknek mindig OFF állásban kell lennie 

1. Helyezze a lábpedál csatlakozóját (M) a készülék hátoldalán lévő nyílásba. 

2. Kapcsolja be a készüléket a pedál megnyomásával 

3. Finoman nyomkodja a készülék pedálját,amikor kész a varrással emelje le a lábát a pedálról. 



 

A TŰ CSERÉLÉSE: 

1. Forgassa el az oldalon található fogantyút (K)  az óramutató járásával megegyező 

irányba,hogy a tűt (R) a legmagasabb helyzetbe emelje. 

2. Lazítsa meg a tűszorító csavart (O) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. 

Szüksége lehet kisebb fogóra vagy csavarhúzóra. 

3. Távolítsa el a tűt (R),úgy hogy lefelé húzza. Távol a tű szorítójától (P) 

4. Helyezzen be egy új tűt úgy,hogy a lapos oldala a tű szorító felé nézzen (P). 

5. Tolja tűt fel,amennyire csak lehet. 

6. Húzza meg a tűszorító csavart (O) miközben a helyén tartja. 

 

MEGJEGYZÉS: A tű mérete a szövet típusához legyen alkalmas 

 

A CÉRNA FELTEKERCSELÉSE A TEKERCSRE: 

 

1. Távolítsa el a tekercset (S) a készülékből. 

2. Helyezze a cérnatekercset (E) a tartóra (C) 

3. Helyezze a tartót készülék oldalsó fogantyújában lévő lyukba,és forgassa el kissé az 

óramutató járásával ellentétes irányba. 

4. Vegye a kezébe az üres tekercset ,és húzza le a cérnát a cérnatekercsről (E),majd húzza be a 

cérnát a tekercsen lévő lyukon. 

5. Hagyja a cérna többi részét a tekercs belsejében,forgassa el a tekercset,hogy egy kis cérna 

feltekerődjön. 

6. Helyezze a tekercset a készülék tartójára,először ellenőrizze,hogy a menet az óramutató 

járásával ellentétesen tekercsel-e. 

7. Gyengéden fogja meg a cérnát a hüvelykujjával és a mutatóujjával. 

8. Amikor a tekercs tele van,kapcsolja ki a készüléket 

 

FIGYELMEZTETÉSEK: 

-A készülék nem játék 

-Soha ne javítsa meg a készüléket maga 

-A készüléket ne használja nedves helyiségben vagy vízben 

-Ha a készülék láthatóan sérült,akkor veszélyes a használata 

-Soha ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül. 

 


