
NÁVOD K POUŽITÍ SEWIT® 

PRO REFERENČNÍ OBRÁZKY MŮŽETE POUŽÍT PŘILOŽENÝ ORIGINÁLNÍ NÁVOD

SPUŠTĚNÍ

-Před vložením baterií se ujistěte, že je tlačítko ON / OFF v poloze OFF.

- Vložte 4 AA baterie do přihrádky na baterie na spodní straně šicího stroje.

- Stiskněte tlačítko A, v poloze ON je na úrovni povrchu zařízení, v poloze OFF mírně vyčnívá. Zařízení 
okamžitě začne šít, proto se musíte nejprve ujistit, že je vložena nit a látka je připravena na šití.

PŘÍPRAVA NÍTĚ HLAVNÍ JEDNOTKY:

1. Zvedněte držák cívky s nití
2. Umístěte cívku s nití na držák
3. Nit z cívky protáhněte prvním vodítkem nitě (1) směrem k přední části přístroje.
4. Nit přetáhněte přes druhé vodítko (2), nit vede přes napínač nitě (Q) a musí procházet mezi 

dvěma podložkami na napínači nitě (Q). Tím je zajištěno správné napnutí.
5. Protáhněte nit směrem napínače nitě (Q) a provlékněte ji skrze třetí vodítko nitě (3) směrem 

k přední části přístroje.
6. Protáhněte nit přes čtvrté vodítko nitě (4) směrem k niťové páce (D)
7. Protáhněte nit směrem dolů k vodítku nitě (5)
8. Protáhněte nit směrem dolů k vodítku nitě (6), pokud je to nutné, spusťte jehlu ® otáčením 

spínače na straně (K) proti směru hodinových ručiček.
9. Nit provlékněte uchem jehly (7) ve směru zepředu dozadu. V případě potřeby nadzvedněte 

jehlu
10. Nadzvedněte patku přístroje (F) zvednutím zadní páčky (G)
11. Protáhněte patkou přístroje (F) přibližně 15 cm nitě dozadu za přístroj směrem pryč od vás.

VLOŽENÍ CÍVKY S NITÍ DO SPODNÍHO ČLUNKU

1. Sejměte kryt pod patkou přístroje
2. Vložte cívku s nití podle vašeho výběru do člunku (J), přičemž ponechte přibližně 15 cm nitě 

venku.
3. Vložte člunek na určené místo pod patkou (H)
4. Otáčejte spínačem na boční straně přístroje (K) proti směru hodinových ručiček, jehla se 

bude pohybovat a zachytí nit v člunku. Zastavte otáčení, když je jehla v nejvyšším bodě.
5. Nadzvedněte patku a protáhněte nit, která se nachází v člunku pod patkou přístroje. Obě nitě

protáhněte směrem k zadní části přístroje.
6. Zavřete kryt pod patkou zařízení.



POUŽITÍ BOČNÍHO DRŽÁKU CÍVKY (V)

1. Umístěte cívku s nití na boční držák
2. Nit přetáhněte přes druhé vodítko (2), nit vede přes napínač nitě (Q) a musí procházet mezi 

dvěma podložkami na napínači nitě (Q). Tím je zajištěno správné napnutí.
3. Protáhněte nit směrem od napínače nitě (Q) a provlékněte ji skrze třetí vodítko nitě (3) 

směrem k přední části přístroje.
4. Protáhněte nit přes čtvrté vodítko nitě (4) směrem k niťové páce (D)
5. Protáhněte nit směrem dolů k vodítku nitě (5)
6. Protáhněte nit směrem dolů k vodítku nitě (6), pokud je to nutné, spusťte jehlu ® otáčením 

spínače na straně (K) proti směru hodinových ručiček.
7. Nit provlékněte uchem jehly (7) ve směru zepředu dozadu. V případě potřeby nadzvedněte 

jehlu
8. Nadzvedněte patku přístroje (F) zvednutím zadní páčky (G)
9. Protáhněte patkou přístroje (F) přibližně 15 cm nitě dozadu za přístroj směrem pryč od vás.

POZNÁMKA: Boční držák se používá jen v případě šití dvojitého stehu.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ (BEZ PEDÁLU):

1. Nadzvedněte jehlu (R) nad patkou (F) otáčením bočního spínače (K) ve směru hodinových 
ručiček

2. Nadzvedněte patku (F) pohybem páčky na zadní straně přístroje
3. Látku umístěte pod patku, když je ve zvednuté poloze. Ujistěte se, že je při šití směrem 

k sobě okraj zarovnán s patkou a požadované místo šití je pod jehlou (R)
4. Pohybem páčky (G) na zadní straně zařízení snižte patku. 
5. Otočte boční spínač ve směru hodinových ručiček, dvě plné otáčky zahájí steh. Zastavte se.
6. Vyberte rychlost stisknutím tlačítka pro volbu rychlosti (L). Pokud je nastavena vysoká 

rychlost, tlačítko vyčnívá z přístroje, při nízké rychlosti je na úrovni přístroje.
7. Tlačítko pro zapnutí uveďte do polohy ON
8. Mírným pohybem látku skrze přístroj posouvejte tak, aby vznikl rovný šev.
9. Jakmile je šev kompletní, stisknutím tlačítka pro spuštění uvedete přístroj do polohy OFF
10. Zvedněte jehlu ve směru hodinových ručiček
11. Vytáhněte látku z přístroje a ponechejte asi 10 cm nitě mezi zařízením a látkou

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ (S PEDÁLEM):

Postupujte podle pokynů v předchozím odstavci (použití zařízení bez pedálu, s výjimkou bodů 6 a 7)

POZNÁMKA: Při použití pedálu musí být zařízení vždy v poloze OFF

1. Zasuňte konektor nožního pedálu (M) do zadní části zařízení
2. Stisknutím pedálu zapněte přístroj
3. Jemně sešlápněte pedál přístroje, když ukončíte šití, zvedněte nohu z pedálu.



VÝMĚNA JEHLY:

1. Otočte boční spínač (K) ve směru hodinových ručiček, abyste jehlu (R) zvedli do nejvyšší 
polohy.

2. Uvolněte svorku jehly otáčením šroubu (O) proti směru hodinových ručiček. Možná budete 
potřebovat menší kleště nebo šroubovák

3. Vyjměte jehlu (R) vytažením směrem dolů pryč od jehlové svorky (P)
4. Na příslušné místo umístěte novou jehlu plochou stranou směrem ke svorce jehly (P)
5. Zatlačte ji až na doraz směrem nahoru ke svorce jehly
6. Zašroubujte šroub jehlové svorky (O), přitom jehlu držte na místě

POZNÁMKA: Velikost jehly by měla být přizpůsobena druhu tkaniny

NAVÍJENÍ NITĚ NA CÍVKU

1. Odstraňte cívku (S) ze zařízení
2. Umístěte hlavní cívku s nití (E) na nástavec (C)
3. Zasuňte kolík do otvoru bočního spínače zařízení a otočte spínačem mírně proti směru 

hodinových ručiček
4. Vezměte prázdnou cívku do jedné ruky a popotáhněte nit z hlavní cívky (E) směrem dolů, nit 

poté provlékněte otvorem v cívce.
5. Ponechte zbytek niti na vnitřní straně cívky, několikrát cívkou otočte, aby se na cívku 

namotalo určité množství nitě.
6. Umístěte cívku na kolík na přístroji, předem se ujistěte, že se nit navíjí proti směru 

hodinových ručiček
7. Palcem a ukazováčkem jemně uchopte nit
8. Když je cívka plná, vypněte zařízení

UPOZORNĚNÍ

 Výrobek není hračka.
 Nikdy nespravujte zařízení sami.
 Používejte pouze součásti dodané s výrobkem.
 Nepoužívejte zařízení ve vlhkých prostorech nebo vodě.
 Pokud je výrobek viditelně poškozen, je jeho používání nebezpečné.
 Nikdy nenechávejte zapnutý výrobek bez dozoru.
 Výrobek obsahuje ostré části, proto Vám při jeho použití doporučujeme obezřetnost.

Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU 
pokládán za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním 
dopadům na okolí a lidské zdraví. Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a 
přírodních virů. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v 
centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v ob#chodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. 
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic EU. 
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