
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SEWIT®

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ

• Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ON / OFF βρίσκεται στη θέση OFF πριν τοποθετήσετε τις 
μπαταρίες.

• Τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA στο διαμέρισμα μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της ραπτομηχανής.

• Πατήστε το διακόπτη A, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τη συσκευή στη θέση ON, στο 
OFF απλώς προεξέχει.Η συσκευή θα αρχίσει να ράβει αμέσως, βεβαιωθείτε ότι το 
νήμα έχει εισαχθεί και ότι το ύφασμα έχει προετοιμαστεί σωστά εκ των προτέρων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

1. Ανασηκώστε τη βάση του σπειρώματος
2. Τοποθετήστε το νήμα στη θήκη
3. Τραβήξτε το σπείρωμα μέσω του πρώτου οδηγού σπειρώματος (1) προς το 

μπροστινό μέρος του μηχανήματος.
4. Τραβήξτε το σπείρωμα πάνω από τον δεύτερο οδηγό (2), το σπείρωμα περνά πάνω 

από τη βίδα ρύθμισης τάσης (Q) και πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ροδέλες 
στη βίδα ελέγχου τάσης (Q). 
Αυτό παρέχει σωστή τάση.

5. Τραβήξτε το σπείρωμα από τη βίδα ρύθμισης τάσης (Q) μέσω του τρίτου οδηγού 
σπειρώματος (3) προς το μπροστινό μέρος της συσκευής.

6. Τραβήξτε το σπείρωμα πάνω από τον τέταρτο οδηγό σπειρώματος (4) προς το 
μοχλό σπειρώματος (D)

7. Τραβήξτε το σπείρωμα προς τα κάτω στον οδηγό σπειρώματος (5)
8. Τραβήξτε το σπείρωμα προς τα κάτω προς τον οδηγό σπειρώματος (6), εάν είναι 

απαραίτητο, χαμηλώστε τη βελόνα ® γυρίζοντας τη λαβή προς την πλευρά (K) 
αριστερόστροφα.

9. Περάστε το νήμα μέσα από το αυτί της μοδίστρας (7) από μπροστά προς τα πίσω. 
Εάν είναι απαραίτητο, σηκώστε τη βελόνα

10. Σηκώστε το πόδι της συσκευής (F) ανυψώνοντας τον πίσω μοχλό (G)
11. Τραβήξτε περίπου 15 cm σπείρωμα μέσω του ποδιού της συσκευής (F) πίσω από τη

συσκευή, μακριά από εσάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα κάτω από το πόδι της συσκευής
2. Εισαγάγετε το τύλιγμα του σπειρώματος της επιλογής σας στο σκάφος (J), αφήνοντας 
περίπου 15 cm σπειρώματος έξω.
3. Τοποθετήστε το σκάφος στο χώρο κάτω από το πόδι (H)
4. Γυρίστε τη λαβή στο πλάι της συσκευής (K) αριστερόστροφα, μετακινήστε τη βελόνα και 
πιάστε το σπείρωμα στο σκάφος. Σταματήστε όταν η βελόνα βρίσκεται στο υψηλότερο 
σημείο της.
5. Σηκώστε το πόδι και τραβήξτε το σπείρωμα που βρίσκεται στο σκάφος κάτω από το πόδι 
της συσκευής. Τραβήξτε και τα δύο σπειρώματα στο πίσω μέρος της συσκευής



6. Κλείστε το κάλυμμα κάτω από το πόδι της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (V)

1. Εισαγάγετε το τύλιγμα του σπειρώματος στους πλευρικούς σπονδύλους
2. Τραβήξτε το σπείρωμα πάνω από τον άλλο οδηγό (2), το σπείρωμα περνά από τη βίδα 
ρύθμισης τάσης (Q) και
πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ροδέλες στη βίδα ελέγχου τάσης (Q). Αυτό παρέχει
σωστή τάση.
3. Τραβήξτε το σπείρωμα από τη βίδα ρύθμισης τάσης (Q) μέσω του τρίτου οδηγού 
σπειρώματος (3) προς την κατεύθυνση του
μπροστά από τη συσκευή.
4. Τραβήξτε το σπείρωμα πάνω από τον τέταρτο οδηγό σπειρώματος (4) προς το μοχλό 
σπειρώματος (D)
5. Τραβήξτε το σπείρωμα προς τα κάτω στον οδηγό σπειρώματος (5)
6. Τραβήξτε το σπείρωμα προς τα κάτω προς τον οδηγό σπειρώματος (6), εάν είναι 
απαραίτητο, χαμηλώστε τη βελόνα (R) περιστρέφοντας τη λαβή προς τα πλάγια (K) 
αριστερόστροφα.
7. Περάστε το νήμα μέσα από το αυτί της μοδίστρας (7) από μπροστά προς τα πίσω. Εάν 
είναι απαραίτητο, σηκώστε τη βελόνα
8. Σηκώστε το πόδι της συσκευής (F) ανυψώνοντας τον πίσω μοχλό (G)
9. Τραβήξτε περίπου 15 cm σπειρώματος μέσω του ποδιού της συσκευής (F) πίσω από τη 
συσκευή, μακριά από εσάς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πλευρικοί σπόνδυλοι χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση διπλού 
ράμματος.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΝΤΑΛ):

1. Σηκώστε τη βελόνα (R) πάνω από το πόδι (F) περιστρέφοντας την πλευρική λαβή (K) 
δεξιόστροφα
2. Σηκώστε το πόδι (F) μετακινώντας τη λαβή στο πίσω μέρος της συσκευής
3. Τοποθετήστε το ύφασμα κάτω από το πόδι όταν βρίσκεται στην ανυψωμένη θέση. 
Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση ραψίματος είναι στραμμένη προς το μέρος σας, 
ευθυγραμμισμένη με το πόδι με την επιθυμητή θέση ραψίματος κάτω από τη βελόνα (R)
4. Χαμηλώστε το πόδι μετακινώντας το μοχλό (G) στο πίσω μέρος της συσκευής
5. Γυρίστε την πλευρική λαβή δεξιόστροφα, δύο πλήρεις στροφές ξεκινούν τη 
ραφή.Σταματήστε.
6. Επιλέξτε ταχύτητα πατώντας το κουμπί ταχύτητας (L). Όταν ρυθμιστεί σε υψηλή ταχύτητα,
το κουμπί βγαίνει από τη συσκευή και σε χαμηλή ταχύτητα ευθυγραμμίζεται με την κάμερα.
7. Ρυθμίστε τη συσκευή στο κουμπί ON
8. Καθοδηγήστε αργά το ύφασμα έτσι ώστε η ραφή να ισιώσει πιέζοντας απαλά το ύφασμα 
μέσα από τη συσκευή
9. Όταν ολοκληρωθεί η ραφή, πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στη 
θέση OFF
10. Σηκώστε τη βελόνα δεξιόστροφα
11. Τραβήξτε το ύφασμα από τη συσκευή, αφήνοντας περίπου 10 cm σπείρωμα μεταξύ της 
συσκευής και του υφάσματος



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ):

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην προηγούμενη παράγραφο (χρησιμοποιήστε τη συσκευή χωρίς
πεντάλ, με εξαίρεση τα σημεία 6 και 7)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το πεντάλ, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάντα στη 
θέση OFF
1. Τοποθετήστε το σύνδεσμο πεντάλ ποδιού (M) στο πίσω μέρος της συσκευής
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πεντάλ
3. Πιέστε απαλά το πεντάλ της συσκευής, όταν τελειώσετε, σηκώστε το πόδι σας από το 
πεντάλ.

ΑΛΛΑΓΗ ΒΕΛΟΝΑΣ:

1. Γυρίστε τον πλευρικό μοχλό (K) δεξιόστροφα για να σηκώσετε τη βελόνα (R) στην 
υψηλότερη θέση.
2. Χαλαρώστε το σφιγκτήρα βελόνας περιστρέφοντας τη βίδα (O) αριστερόστροφα. Μπορεί
θα χρειαστείτε μικρές πένσες ή ένα κατσαβίδι
3. Αφαιρέστε τη βελόνα (R) τραβώντας την προς τα κάτω. Μακριά από το σφιγκτήρα 
βελόνας (P)
4. Εισαγάγετε μια νέα βελόνα με την επίπεδη πλευρά στραμμένη προς το σφιγκτήρα 
βελόνας (P)
5. Σπρώξτε το όσο πιο ψηλά, πιάνοντας τη βελόνα
6. Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης της βελόνας (O) κρατώντας τη στη θέση της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγεθος της βελόνας πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο του υφάσματος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΩΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΞΩΝΕΣ

1. Αφαιρέστε τους σπονδύλους (S) από τη συσκευή
2. Τοποθετήστε το σπείρωμα (E) στο εξάρτημα (C)
3. Εισαγάγετε τον πείρο στην οπή της πλευρικής λαβής της συσκευής και περιστρέψτε τη 
λαβή ελαφρώς αριστερόστροφα
4. Πάρτε το κενό κενό σπόνδυλο με το ένα χέρι και τραβήξτε το νήμα προς τα κάτω από το 
τύλιγμα του σπειρώματος (E),
το νήμα στη συνέχεια περνά μέσω της σπονδυλικής οπής.
5. Αφήστε το υπόλοιπο νήμα στο εσωτερικό του σπονδύλου, περιστρέψτε τους σπονδύλους 
αρκετές φορές για να συσσωρεύσετε κάποιο νήμα στον σπόνδυλο
6. Εισαγάγετε τους σπονδύλους στον σπονδυλικό πείρο της συσκευής, βεβαιωθείτε πρώτα 
ότι το σπείρωμα περιστρέφεται αριστερόστροφα
7. Πιάστε απαλά το νήμα με τον αντίχειρα και το δείκτη σας
8. Όταν οι σπόνδυλοι είναι γεμάτοι, απενεργοποιήστε τη συσκευή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

• Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
• Ποτέ μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.
• Χρησιμοποιήστε μόνο τα ανταλλακτικά που παρέχονται με το προϊόν.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά σημεία ή νερό.
• Εάν το προϊόν είναι εμφανώς κατεστραμμένο, είναι επικίνδυνο να το 

χρησιμοποιήσετε.
• Μην αφήνετε ποτέ ένα προϊόν σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
• Το προϊόν περιέχει αιχμηρά εξαρτήματα, επομένως σας συμβουλεύουμε να είστε 

προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιείτε.

Για τη σωστή απόρριψη αποβλήτων

Το σύμβολο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν ή στη συσκευασία του 
υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα στην ΕΕ. 
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες 
διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. 
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για 
πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες, το Κέντρο απόρριψης οικιακών 
απορριμμάτων ή το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του 
κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών 
της ΕΕ. 


