
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SEWIT®
FOLOSIȚI IMAGINILE ALĂTURATE PENTRU ORIENTARE 

PORNIRE

- Asigurați-vă că BUTONUL ON / OFF este în poziția OFF, înainte de a introduce bateriile.

- Introduceți 4 baterii AA în compartimentul bateriei situat în partea de jos a mașinii de cusut.

- Apăsați întrerupătorul A, care se aliniază cu dispozitivul în poziția ON, în OFF iese ușor. Dispozitivul
va începe să coase imediat, asigurați-vă că firul este introdus și țesătura este pregătită în mod 
corespunzător în prealabil.

PREGĂTIREA AȚEI UNITĂȚII PRINCIPALE:

1. Ridicați axul pentru ață
2. Introduceți  bobina pe ax.
3. Treceți bobina din filet prin primul ghidaj de filet (1) spre partea din față a mașinii.
4. Trageți firul peste celălalt ghid (2), firul trece prin șurubul de reglare a tensiunii (Q) și trebuie să

fie între cele două șaibele de pe șurubul de reglare a tensiunii (Q). Aceasta asigură tensiunea 
corespunzătoare.

5. Trageți filetul din șurubul de reglare a tensiunii (Q) prin intermediul celui de-al treilea ghidaj al 
filetului (3) către partea din față a aparatului.

6. Trageți firul de-a lungul celui de-al patrulea ghidaj de filet (4) spre maneta filetului (D)
7. Trageți firul în jos spre ghidajul firului (5)
8. Trageți firul în jos spre ghidajul filetului (6), dacă este necesar, coborâți acul (R) rotind mânerul 

în lateral (K) în sens invers acelor de ceasornic.
9. Introduceți firul prin urechea croitorului (7) din față prin spatele mașinii. Dacă este necesar, 

ridicați acul
10. Ridicați piciorul presor al dispozitivului (F) ridicând pârghia din spate (G)
11. Trageți aproximativ 15 cm de fir prin piciorul dispozitivului (F) în spatele dispozitivului, la 

depărtare.

INSERAREA AȚEI ÎN PARTEA DE JOS

1. Scoateți capacul de sub piciorul dispozitivului
2. Introduceți bobina filetului la alegere în suport (J), lăsând în jur de 15 cm de fir afară.
3. Introduceți suportul în decalajul filet (H)
4. Rotiți mânerul pe partea dispozitivului (K) în sens invers acelor de ceasornic, acul se va mișca și 

va prinde firul. Opriți-vă când acul este în punctul său cel mai înalt.
5. Ridicați piciorul și trageți firul sub piciorul dispozitivului. Trageți ambele fire de partea din spate

a dispozitivului.
6. Închideți capacul sub piciorul dispozitivului.



UTILIZAREA BOBINEI LATERALE (V)

1. Introduceți firul pe bobina laterală
2. Trageți firul peste celălalt ghid (2), firul trece prin șurubul de reglare a tensiunii (Q) și trebuie să

fie între cele două șaibe de pe șurubul de reglare a tensiunii (Q). Aceasta asigură tensiunea 
corespunzătoare.

3. Trageți filetul de pe șurubul de reglare a tensiunii (Q) prin intermediul celui de-al treilea ghidaj 
de filet (3) spre partea din față a aparatului.

4. Trageți filetul deasupra celui de-al patrulea ghidaj de filet (4) spre maneta filetului (D)
5. Trageți firul în jos spre ghidajul firului (5)
6. Trageți firul în jos spre ghidajul firului (6), dacă este necesar, coborâți acul (R) rotind mânerul în

lateral (K) în sens invers acelor de ceasornic.
7. Introduceți firul prin urechea croitorului (7) din față înapoi. Dacă este necesar, ridicați acul
8. Ridicați piciorul presor al dispozitivului (F) ridicând pârghia din spate (G)
9. Trageți aproximativ 15 cm de fir prin piciorul dispozitivului (F) în spatele dispozitivului.

NOTĂ: bobinele laterale sunt utilizate numai în cazul unei duble cusături.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI (FĂRĂ PEDALĂ):

1. Ridicați acul (R) deasupra piciorului (F) rotind mânerul lateral (K) în sensul acelor de ceasornic
2. Ridicați piciorul presor(F) mișcând mânerul pe partea din spate a dispozitivului
3. Așezați materialul sub picior atunci când este în poziția ridicată. Asigurați-vă că direcția de 

cusut este aliniată la dvs. cu piciorul cu locul dorit de cusut sub ac (R)
4. Coborâți piciorul mișcând pârghia (G) pe spatele dispozitivului
5. Rotiți mânerul lateral în sensul acelor de ceasornic, două rotiri complete încep cusatura. Stop.
6. Selectați o viteză apăsând butonul de viteză (L). Când este setat la viteză mare, butonul iese din

aparat, iar la viteză mică este aliniat cu aparatul.
7. Setați aparatul pe ON
8. Îndreptați lent țesătura astfel încât cusătura să fie nivelată împingând ușor țesătura prin aparat
9. Când cusătura este completă, puneti butonul in pozitia OFF
10. Ridicați acul în sens orar
11. Scoateți țesătura din aparat, lăsând aproximativ 10 cm de fir între aparat și țesătură

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI (CU PEDALĂ):

Urmați instrucțiunile din paragraful anterior (utilizați dispozitivul fără pedală, cu excepția punctelor 6 
și 7)

NOTĂ: Când folosiți pedala, dispozitivul trebuie să fie în permanență în poziția OFF

    1. Introduceți conectorul pedalei (M) în partea din spate a dispozitivului

    2. Porniți dispozitivul apăsând pedala

    3. Apăsați ușor pedala dispozitivului, când ați terminat, ridicați piciorul de pe pedală.



SCHIMBAREA ACULUI:

1. Rotiți maneta laterală (K) în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica acul (R) în poziția cea mai
înaltă.

2. Slăbiți clema acului rotind șurubul (O) în sens invers acelor de ceasornic. Este posibil să aveți 
nevoie de un clește mic sau o șurubelniță

3. Îndepărtați acul (R) trăgându-l în jos. Îndepărtați de clema acului (P)
4. Introduceți un nou ac cu partea plată orientată cu clema (P)
5. Împingeți-l cât merge.
6. Strângeți șurubul de prindere a acului (O), ținându-l pe loc

NOTĂ: Mărimea acului trebuie adaptată tipului de țesătură

PUNEREA AȚEI PE BOBINĂ

1. Scoateți bobina (S) din dispozitiv
2. Așezați înfășurarea filetului (E) pe dispozitivul de fixare (C)
3. Introduceți știftul în orificiul de pe mânerul lateral al dispozitivului și rotiți mânerul ușor în sens

invers acelor de ceasornic
4. Luați bobina goală într-o mână și trageți firul în jos de la înfășurarea firului (E), apoi filați prin 

orificiul bobinei.
5. Lăsați restul firului pe interiorul mosorului, răsuciți de mai multe ori pentru a acumula ceva fir 

pe el.
6. Introduceți mosorul pe știftul dispozitivului, asigurându-vă mai întâi că firul se învârte în sens 

invers acelor de ceasornic
7. Prindeți ușor firul cu degetul mare și arătătorul
8. Când mosorul e plin, opriți dispozitivul

AVERTIZĂRI:

• Produsul nu este o jucărie.

• Nu reparați niciodată dispozitivul singur.

• Folosiți numai piesele furnizate împreună cu produsul.

• Nu utilizați dispozitivul în zone umede sau în apă.

• Dacă produsul este vizibil deteriorat, este periculos de utilizat.

• Nu lăsați niciodată un produs aprins nesupravegheat.

• Produsul conține piese ascuțite, așa că vă sfătuim să aveți grijă când îl folosiți



Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor

Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest 
produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat 
corespunzător, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății 
umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs.
Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai 
detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de 
eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul. Declarația 
producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.
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