
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SEWIT®
UŻYJ ORYGINALNEJ INSTRUKCJI W CELU ODNIESIENIA SIĘ DO OBRAZKÓW

WŁĄCZANIE 

Upewnij się, że PRZYCISK ON/ OFF Jest w pozycji OFF przed włożeniem baterii.

Włóż 4 baterie AA do komory na baterie znajdującej się na spodzie maszyny do szycia.

Wciśnij przełącznik A, który jest ustawiony w jednej linii z urządzeniem w pozycji ON, w pozycji OFF 
lekko wystaje. Urządzenie od razu rozpocznie szycie, upewnij się, że nić jest włożona, a materiał          
został wcześniej odpowiednio przygotowany.

PRZYGOTOWANIE NICI  W JEDNOSTCE GŁÓWNEJ:                                                                                            

1. Podnieś uchwyt  do szpulki z nićmi

2. Załóż szpulkę na uchwyt

3. Przeciągnij nić przez pierwszą prowadnicę nici (1) w kierunku przodu maszyny.

4. Przeciągnąć nić przez drugą prowadnicę (2), nić przechodzi przez śrubę regulacji naprężenia (Q) i 
musi znajdować się między dwiema podkładkami na śrubie regulacji naprężenia (Q). Zapewnia to 
prawidłowe naprężenie.

5. Przeciągnij nitkę ze śruby regulacji naprężenia (Q) przez trzecią prowadnicę nitki (3) w kierunku 
przodu urządzenia.

6. Przeciągnij nić przez czwartą prowadnicę nici (4) w kierunku dźwigni nici (D)

7. Pociągnij nić w dół do prowadnicy nici (5)

8. Pociągnij nić w dół w kierunku prowadnicy nici (6), w razie potrzeby opuść igłę ®, obracając uchwyt 
na bok (K) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

9. Przeciągnij  nitkę przez ucho (7) z  przodu do tyłu. W razie potrzeby unieś igłę

10. Podnieś stopkę urządzenia (F), unosząc tylną dźwignię (G)

11. Przeciągnij około 15 cm nici przez stopkę urządzenia (F) za urządzeniem, od siebie

WKŁADANIE NAWIJANIA  NICI W BĘBENEK POD STOPKĘ

1. Zdjąć osłonę stopki urządzenia

2. Włóż wybraną szpulkę nici w bębenek pod stopkę(J), pozostawiając około 15 cm nici na zewnątrz.

3. Umieść szpulkę w przestrzeni pod stopką (H)

4. Obróć pokrętło z boku urządzenia (K) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, igła 
przesunie się i złapie nić ze szpulki. Zatrzymaj się, gdy igła znajdzie się w najwyższym punkcie.



5. Podnieś stopkę i przeciągnij nić znajdującą się w bębenku pod stopką urządzenia. Przeciągnij obie 
w stronę tyłu urządzenia.

6. Zamknij pokrywę pod stopką urządzenia.

ZASTOSOWANIE WRZECIONA BOCZNEGO (V)

Włóż szpulkę na boczne wrzeciono

Przeciągnij nić przez drugą prowadnicę (2), nić przechodzi przez śrubę regulacji naprężenia (Q) i musi 
znajdować się między dwiema podkładkami na śrubie regulacji naprężenia (Q). Zapewnia to 
prawidłowe naprężenie.

Przeciągnij nitkę ze śruby regulacji naprężenia (Q) przez trzecią prowadnicę nitki (3) w kierunku 
przodu urządzenia.

Przeciągnij nić przez czwartą prowadnicę nici (4) w kierunku dźwigni nitek (D)

Przeciągnij nić w dół do prowadnicy nici (5)

Pociągnij nić w dół w kierunku prowadnicy nici (6), w razie potrzeby opuść igłę (R), obracając pokrętło
w  bok (K) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przewlec nitkę przez ucho (7) z przodu do tyłu. W razie potrzeby unieś igłę

Podnieś stopkę urządzenia (F), unosząc tylną dźwignię (G)

Przeciągnij ok. 15 cm nici przez stopkę urządzenia (F) za urządzenie, od siebie

UWAGA: Wrzeciono  boczne jest używane tylko w przypadku podwójnego szwu.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA (BEZ PEDAŁU):

1. Podnieś igłę (R) nad stopkę (F), obracając boczne pokrętło (K) w prawo

2. Podnieś stopkę (F), przesuwając dzwignię z tyłu urządzenia

3. Umieść materiał pod stopką, gdy jest uniesiona. Upewnij się, że kierunek ustawiony jest do  siebie 
wyrównana ze stopką z żądanym miejscem szycia pod igłą (R)

4. Opuść stopkę, przesuwając dźwignię (G) z tyłu urządzenia

5. Obróć boczne pokrętło w prawo, dwa pełne obroty rozpoczynają szew. Zatrzymaj.

6. Wybierz prędkość, naciskając przycisk prędkości (L). Po ustawieniu na dużą prędkość przycisk 
odstaje od urządzenia, a przy niskiej prędkości jest wyrównany z maszyną.

7. Ustaw urządzenia na ON

8. Powoli poprowadź tkaninę, tak aby szew był równy, delikatnie przepychając tkaninę przez 
urządzenie

9. Gdy szew jest zakończony, naciśnij przycisk, aby urządzenie przełączyć do pozycji OFF



10. Unieś igłę zgodnie z ruchem wskazówek zegara

11. Wyciągnij tkaninę z urządzenia, pozostawiając około 10 cm nici między urządzeniem a materiałem

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA (Z PEDAŁEM):

Postępuj zgodnie z instrukcjami w poprzednim akapicie (używaj urządzenia bez pedału, z wyjątkiem 
punktów 6 i 7)

UWAGA: Podczas korzystania z pedału urządzenie musi być  większość czasu w pozycji OFF

1. Włóż wtyczkę pedału  (M) z tyłu urządzenia

2. Włącz urządzenie wciskając pedał                                                                                                                     

NAWIJANIE NICI NA SZPULKĘ

1. Wyjmij szpulkę(S) z urządzenia

2. Umieść nawijanie nici (E) na nasadce (C)

3. Włożyć kołek do otworu w bocznym uchwycie urządzenia i obrócić uchwyt lekko w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

4. Weź pustą szpulkę w jedną rękę i pociągnij nić w dół do prowadnicy (E), a następnie przewlecz nić 
przez otwór szpulki

5. Resztę nici pozostaw po wewnętrznej stronie szpulki, kilkakrotnie przekręć szpulkę aby zebrać 
trochę nici na szpulce

6. Włóż szpulkę na kołek szpulki w urządzeniu, najpierw upewniając się, że nić jest nawinięta w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

7. Delikatnie chwyć nić kciukiem i palcem wskazującym

8. Po nawinięciu szpulki wyąacz urządzenie

OSTRZEŻENIA:

• Produkt nie jest zabawką.

• Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

• Używaj tylko części dostarczonych  wraz z produktem.

• Nie używaj urządzenia w wilgotnych miejscach lub w wodzie.

• Jeśli produkt ma widoczne uszkodzenia, jego użytkowanie jest niebezpieczne.

• Nigdy nie pozostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.

• Produkt zawiera ostre elementy, dlatego radzimy zachować ostrożność podczas jego 
użytkowania.



Właściwa utylizacja odpadów

Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt 
ten nie może być traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego 
produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia 
człowieka, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Recykling 
materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, 
firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. 
Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE. 


