
NÁVOD NA POUŽITIE SEWIT®

PRE REFERENČNÉ OBRÁZKY POUŽÍVAJTE SÚČASNÉ ORIGINÁLNE POKYNY

ZAPNUTIE

- Pred vložením batérií skontrolujte, či je ON/OFF v polohe OFF.

- Vložte 4 AA batérie do priestoru pre batérie, ktorý sa nachádza na spodnej strane šijacieho stroja.

- stlačením spínača A, ktorý zosúlaďuje so zariadením v polohe ON, OFF mierne vyčnieva. Zariadenie 
začne šiť okamžite, uistite sa, že je vložená niť a tkanina je správne pripravená vopred.

PRÍPRAVA ZÁVITU HLAVNEJ JEDNOTKY:

1. Nadvihnite držiak nite 
2. Vložte závit nite do držiaka
3. Niť vytiahnite zo závitu cez prvé vedenie nite (1) smerom k prednej časti stroja.
4. Vytiahnite niť cez druhé vodidlo (2), niť prechádza skrutkou na nastavenie napätia (Q) a musí 

byť medzi dvoma podložkami na skrutke na nastavenie napätia (Q). Tým je zaistené správne 
napätie.

5. Niť vytiahnite z nastavovacej skrutky napätia (Q) cez tretie vodítko nite (3) smerom k prednej 
časti zariadenia.

6. Pretiahnite niť cez štvrté vedenie nite (4) smerom k zavite nite (D).
7. Potiahnite niť nadol k vodiacemu prvku nite (5)
8. V prípade potreby niť stiahnite smerom k vodítku nite (6), ak je to potrebné, spustite ihlu ® 

otočením držadla do strany (K) proti smeru hodinových ručičiek.
9. Nite prevlečte uškom ihly (7) spredu dozadu. V prípade potreby zdvihnite ihlu
10. Zdvihnite nohu zariadenia (F) zdvihnutím zadnej páky (G)
11. Vytiahnite približne 15 cm nite cez nohu zariadenia (F) za zariadením, smerom od vás

VLOŽENIE ZÁVITKU NITI DO PRIESTORU 

1. Odstráňte kryt pod nohou zariadenia
2. Vložte navitu niť podľa vášho výberu do otvoru (J), pričom asi 15 cm nit je von.
3. Vložte loďku do priestoru pod nohou (H)
4. Otočte rukoväť na boku zariadenia (K) proti smeru hodinových ručičiek, ihla sa pohne a 

zachytí niť v loďke. Zastavte, keď je ihla v najvyššom bode.
5. Zdvihnite nohu a potiahnite niť nachádzajúcu sa v loďke pod nohou zariadenia. Oba vlákna 

pritiahnite k zadnej časti zariadenia.
6. Zatvorte kryt pod pätou zariadenia.



POUŽITIE BOČNÉHO VRETENIA (V)

1. Vložte navinute nite na bočné nastavce
2. Niť pretiahnite cez druhé vodidlo (2), niť prechádza skrutkou na nastavenie napätia (Q) a 

musí byť medzi dvoma podložkami na skrutke pre nastavenie napätia (Q). To zaisťuje správne
napätie.

3. Niť vytiahnite zo skrutky na nastavenie napnutia (Q) cez tretie vedenie nite (3) smerom k 
prednej časti zariadenia.

4. Niť natiahnite cez štvrté vedenie nite (4) smerom k zavitu nite (D).
5. Potiahnite niť nadol k vodítku nití (5)
6. V prípade potreby potiahnite niť smerom k vodítku nite (6), ihlu (R) spustite otočením 

rukoväte do strany (K) doľava.
7. Niť prevlečte cez ucho krajčírky (7) spredu dozadu. V prípade potreby zdvihnite ihly
8. Zdvihnite nohu zariadenie (F), pomocou zdvihnutia zadnýej páky (G)
9. Pretiahnite približne 15 cm nite cez nohu zariadenia (F) za zariadením, smerom od vás

POZNÁMKA: Bočné stavce sa používajú iba v prípade dvojitého šivu.

POUŽITIE ZARIADENIA (BEZ PEDÁLU):

1. Ihlu (R) zdvihnite nad chodidlo (F) otáčaním bočnej rukoväte (K) v smere hodinových ručičiek
2. Zdvihnite nohu (F) pohybom rukoväte na zadnej strane zariadenia
3. Umiestnite látku pod nohy, keď je vo zdvihnutej polohe. Dbajte na to, aby smer šitia 

smeroval k vám, zarovnaný s chodidlom a požadovaným miestom šitia pod ihlou (R).
4. Spodnú časť nohy spustite posunutím páky (G) na zadnej strane zariadenia
5. Otočte bočnú rukoväť v smere hodinových ručičiek, švom začínajú dve plné otáčky. Stop.
6. Rýchlosť zvoľte stlačením tlačidla rýchlosti (L). Ak je nastavená na vysokú rýchlosť, tlačidlo ju 

opustí zo stroju a pri nízkej rýchlosti je zarovnané so strojom.
7. Nastavením tlačidla zapnite spotrebič do polohy ON
8. Pomaly navlečte látku tak, aby šev bol vo vodorovnej polohe jemným tlačením látky cez stroj
9. Keď je šev hotový, stlačením tlačidla zapnite spotrebič do polohy OFF
10. Zdvihnite ihlu v smere hodinových ručičiek
11. Vytiahnite látku zo zariadenia a medzi zariadením a textíliou nechajte asi 10 cm nite

POUŽITIE ZARIADENIA (S PEDALOM):

Postupujte podľa pokynov v predchádzajúcom odseku (používajte zariadenie bez pedál s výnimkou 
bodov 6 a 7).

POZNÁMKA: Pri používaní pedálu musí byť zariadenie vždy v polohe OFF (VYPNUTÉ)

1. Zasuňte konektor nožného pedála (M) do zadnej časti zariadenia
2. Zapnite zariadenie stlačením pedálu
3. Po dokončení jemne stlačte pedál zariadenia a zdvihnite nohu z pedálu.



VÝMENA IHLY:

1. Otočte bočnú páku (K) v smere hodinových ručičiek, aby sa ihla (R) zdvihla do najvyššej 
polohy.

2. Uvoľnite svorku ihly otáčaním skrutky (O) proti smeru hodinových ručičiek. Možno budete 
potrebovať malé kliešte alebo skrutkovač

3. Odstráňte ihlu (R) potiahnutím nadol. Od ihlovej svorky (P)
4. Vložte novú ihlu tak, aby plochá strana smerovala k ihlovej svorke (P)
5. Zatlačte tak ďaleko, až to pôjde, uchyte ihlu
6. Dotiahnite upínaciu skrutku ihly (O), pričom ju držte na svojom mieste

POZNÁMKA: Veľkosť ihly by sa mala prispôsobiť typu látky

NAVYJANIE NITI NA SPINDLÁ

1. Odstráňte stavce (S) zo stroja
2. Položte vinutie nite (E) na nástavec (C)
3. Vložte kolík do otvoru na bočnej rukoväti zariadenia a rukoväť otočte mierne proti smeru 

hodinových ručičiek
4. V jednej ruke zoberte prázdne prázdne stavce a potiahnite nite z vinutia nite (E), potom nite 

prevlečte cez stavcovú dieru.
5. Zvyšok nite nechajte na vnútornej strane stavca, niekoľkokrát krútte stavce a nahromadite 

nejakú niť na stavci.
6. Vložte stavce na stavcový kolík na zariadení a uistite sa, že sa závit navíja proti smeru 

hodinových ručičiek.
7. Palcom a ukazovákom jemne uchopte niť
8. Keď sú stavce plné, vypnite zariadenie

UPOZORNENIE:

-Výrobok nie je hračka.
- Nikdy neopravujte prístroj svojpomocne.
- Používajte iba diely dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte prístroj vo vlhkých priestoroch, alebo vo vode.
- Ak je výrobok viditeľne poškodený, jeho použitie je nebezpečné.
- Nikdy nenechávajte zapnutý výrobok bez dozoru.
- Výrobok obsahuje ostré časti, preto Vám pri práci odporúčame byť opatrní.



Správna likvidácia odpadu
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku alebo na jeho obale znamená,
že s tým#to výrobkom sa v EÚ nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením 
správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné 
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto 
výrobkom. Recyklačné materiály pomáhajú chrániť prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie 
informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho občianske#ho úradu, služby likvidácie 
domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa 
požiadavky uplatniteľných smerníc EÚ.
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