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Používateľská príručka



Tento šijací stroj pre domácnosť je navrhnutý tak, aby vyhovoval normám IEC/EN 60335-2-28 a 
UL1594.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických spotrebičov musíte dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, 
vrátane nasledujúcich:
Pred použitím tohto domáceho šijacieho stroja si prečítajte všetky pokyny.

POZOR - Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:
• Šijací stroj pripojený k elektrickej zásuvke nikdy nenechávajte bez dozoru. Šijací stroj okamžite 

odpojte z elektrickej zásuvky vždy po použití a pred čistením.

POZOR - Ako znížiť nebezpečenstvo popálenia, požiaru, 
úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:
•  Tento šijací stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak 
nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nie sú touto osobou poučené 
o používaní šijacieho stroja.

• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so šijacím strojom nebudú hrať.
• Šijací stroj používajte len na určený účel a podľa popisu v návode. Používajte len príslušenstvo 

odporúčané výrobcom v tejto príručke.
• Nikdy nepoužívajte šijací stroj s poškodeným prívodným káblom alebo vidlicou, keď 

správne nepracuje, po páde alebo poškodení alebo po namočení do vody. Šijací stroj odneste 
najbližšiemu autorizovanému predajcovi alebo servisnému stredisku na prehliadku, opravu, 
elektrické alebo mechanické nastavenie.

• Stroj nikdy nepoužívajte so zablokovanými vetracími otvormi. Vetracie otvory šijacieho stroja a 
nožný ovládač udržujte bez textilného prachu, prachu a zvyškov nite.

• Nesiahajte prstami na žiadne pohyblivé časti. Obzvlášť opatrne postupujte v okolí ihly šijacieho 
stroja.

• Vždy používajte správnu ihlovú dosku. Nesprávna doska môže spôsobiť zlomenie ihly.
• Nepoužívajte ohnuté ihly.
• Počas šitia netlačte ani neťahajte za látku. Môže to zmeniť smer ihly a následne ju zlomiť.
• Používajte bezpečnostné okuliare.
•  Pred vykonávaním akýchkoľvek prác v priestore ihly, ako navliekanie, výmenu ihly, 

navliekanie cievky, výmenu prítlačnej pätky, atď. vždy vypnite šijací stroj („0“).
• Pred každým demontovaním krytov, výmenou žiarovky, mazaním alebo vykonávaním 

akýchkoľvek iných používateľských servisných zásahov uvedených v používateľskej príručke 
odpojte šijací stroj od elektrickej zásuvky.

• Do otvorov v stroji nikdy nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety.
• Nepoužívajte vonku. (na voľnom priestranstve)
• Nepoužívajte stroj tam, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo kde sa používajú 

technické plyny.
• Pred odpojením stroja od elektrickej energie otočte všetky ovládače do vypnutej polohy („0“), 

potom vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
• Pri odpájaní neťahajte z kábel. Na odpojenie uchopte zástrčku, nie kábel.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE
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Úv
od

1 Hlavný vypínač

2 Zásuvka „nožný ovládač s elektrickým 
káblom“ 

3 Disk na uvoľnenie ručného kolesa

4 Ručné koleso

5 Manipulačná rukoväť

6 Navíjač cievok

7 Veko so stehmi

8 Náhradný kolík cievky

9 Kolík cievky s krytom cievky

10 Odoberacia páčka

11 Volič napnutia ihlovej nite

12 Dráha navliekania

13 Odstrihávač nite

14 Svetlá LED

15 Zdvihák prítlačnej pätky

Časti vášho šijacieho stroja select™

16 Odnímateľná priehradka s 
príslušenstvom

17 Základná doska

18 Ihlová doska

19 Volič dĺžky stehu

20 Tlačidlo „reverzného šitia“

21 Výber stehu

22 Navliekač ihly (4.2)

23 Vedenie nite

24 Systém IDT™ /integrované duálne 
podávanie (4.2/3.2)

25 Držiak ihly s upevňovacou skrutkou

26 Držiak prítlačnej pätky s prítlačnou 
pätkou

27 Volič šírky stehu

28 Volič polohy ihly
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Úvod

0 Štandardná prítlačná pätka
 So systémom IDT™ (na obrázku) 

select™ 4.2 a 3.2

 Bez systému IDT™  
select™ 2.2

1 Dekoratívna prítlačná pätka
 So systémom IDT™  

select™ 4.2

1 Priehľadná pätka
 (Dekoratívna pätka bez systému IDT™)

3 Pätka na neviditeľný lem/prešívanie
 So systémom IDT™ (na obrázku) 

select™ 4.2 a 3.2

 Bez systému IDT™  
select™ 2.2

4 Pätka na zipsy
 So systémom IDT™ (na obrázku) 

select™ 4.2 a 3.2

 Bez systému IDT™  
select™ 2.2

Štandardné príslušenstvo
Ďalšie informácie o príslušenstve získate od svojho predajcu značky PFAFF®.

5 Pätka na gombíkové dierky
6 Pätka na plátanie
 select™ 4.2

7 Pätka na zrolovaný lem, 3 mm
 So systémom IDT™  

select™ 4.2

8 Vedenie okraja/vedenie na 
prešívanie
9 Plstená podložka
10 Kryty cievky, malý/stredný/veľký
11 Ihly
12 Náhradný kolík cievky 
13 Párač švov
14 Kefka
15 Cievky
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Tabuľka stehov - neelastické stehy

Steh Prítlačná 
pätka

Aplikácia
4.2 3.2/2.2
A/B/C A/B/C 5 Štandardné gombíkové dierky pre blúzky alebo 

posteľnú bielizeň.

D D 0/3 Na šitie neviditeľného lemu súbežným švom/
zapošívaním. Zvlášť pre strečové materiály.

E E 0/1 Tradičný dekoratívny steh napr. na obruby uterákov.

F F 0/1 Tradičný dekoratívny steh napr. na obruby uterákov.

Prehľad stehov
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Úvod

Steh Prítlačná 
pätka

Aplikácia

4.2 3.2/2.2

G G 0/1 Na všetky práce s priamym a prešívacím stehom do 6 mm 
Na obnitkovávanie a našívanie ozdôb. Vhodné tiež na 
zužovanie, vyšívanie očiek a lemovanie.

0/1 Priamy steh: Na všetky práce s priamym a prešívacím 
stehom, pri ktorých sa vyžaduje ľavá poloha ihly.
Cikcakový steh: Na obnitkovávanie, našívanie ozdôb a 
zužovanie.

0/1 Priamy steh: Na väčšinu šitia a prešívacích prác.
Cikcak: na väčšinu cikcakových prác.

0/1 Priamy steh: Na všetky práce s priamym a prešívacím 
stehom, pri ktorých sa vyžaduje pravá poloha ihly.
Cikcakový steh: Na obnitkovávanie, našívanie ozdôb, 
zužovanie a lemovanie.

H H 0/3 Na šitie neviditeľného lemu na tkaných materiáloch.

I I 0/1 Tradičný dekoratívny steh.

K K 0/3 Na ploché prekladané švy.

L L 0/1 Na zapošívanie, šitie elastických látok, plátanie 
zatrhnutých odevov a našívanie záplat

M M 0/1 Na zapošívanie, šitie elastických látok, plátanie 
zatrhnutých odevov a našívanie záplat

IG - 0/1 Tradičný dekoratívny steh.

LC - 0/1  Jemný dekoratívny steh.

LG - 0/1 Jemný dekoratívny steh.

LI LI 0/1 Tradičný dekoratívny steh.

MDF - 0/1 Tradičný dekoratívny steh.
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Tabuľka stehov - strečové stehy

Steh Prítlačná 
pätka

Aplikácia
4.2 3.2/2.2
D D 0/1 Elastický koncový a obnitkovávací šev. Materiál sa musí 

otočiť o 180°.

E E 0/1 Na prešívanie a obnitkovávanie strečových materiálov, 
napr. manžiet, lemov a panelov.

F F 0/1 Dekoratívny steh na prešívanie alebo obtáčanie lemov, 
napr. pyžám a teplákových súprav.

G G 0/1 Na strečové švy, napr. vnútorné švy a švy na športovom 
a pracovnom oblečení. Na prišívanie elastických pások 
k elastickým materiálom alebo švy na strečových 
materiáloch.

0/1 Na elastické švy, ktoré vyžadujú ľavú polohu ihly.

0/1 Na elastické švy, ktoré vyžadujú stredovú polohu ihly.

0/1 Tradičný dekoratívny steh napr. na obruby uterákov.

H H 0/1 Elastický koncový a obnitkovávací šev na žerzej. Materiál 
sa musí otočiť o 180°.

I I 0/3 Koncový a obnitkovávací šev na materiály, ktoré sa 
ľahko strapkajú.

K K 0/3 Koncový a obnitkovávací šev na odolné materiály, ktoré 
sa ľahko nestrapkajú.

L L 0/1 Na spájanie dvoch hotových okrajov s medzerou, napr. 
stehovanie lemov. Tiež na bláznivé prešívanie.

M M 0/1 Na prišívanie elastickou niťou, obnitkovávanie froté 
látok.

IG - 0/1 Dekoratívny steh používaný aj ako krycí steh.

KM KM 0/1 Voľný dekoratívny steh.
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Úvod

Steh Prítlačná 
pätka

Aplikácia

4.2 3.2/2.2
LC - 0/1 Dekoratívny steh, napr. na bytové textílie.

LD - 0/1 Dekoratívny steh, napr. na bytové textílie.

LG - 0/1 Dekoratívny steh, napr. na tradičné výšivky.

LI LI 0/1 Ornamentálny steh, napr. na kúpeľňové príslušenstvo.

EK - 0/1 Dekoratívny steh, napr. na bytové textílie.

EL - 0/1 Na prešívanie a obnitkovávanie strečových materiálov, napr. 
manžiet, lemov a panelov.

FG FG 0/1 Prešívací steh na patchwork a prešívanie.

ID - 0/1 Dekoratívny elastický steh, napr. na športové oblečenie.

IF - 0/1 Dekoratívny elastický steh. Na obtáčanie lemov, napr. na 
pyžamách a teplákových súpravách. Materiál sa musí otočiť 
o 180°.

LK   LK 0/1 Dekoratívny elastický steh.

LMK LMK 0/1 Dekoratívny elastický steh.

MG - 0/1 Dekoratívny elastický steh.
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Veko
Veko (7) otvorte smerom nahor. Stehy 
šijacieho stroja sú znázornené z vnútornej 
strany veka.

Pripojenie nožného 
ovládača
Zástrčky nožného ovládača zasuňte do 
prípojnej zásuvky (2) na šijacom stroji 
a sieťovej zásuvky. Stlačením nožného 
ovládača sa reguluje rýchlosť šitia.

Rýchlosť šitia môžete regulovať 
posúvaním bežca v prednej časti nožného 
ovládača.

Poloha    = polovičná rýchlosť 
Poloha  = plná rýchlosť

AE023 - 120V, USA a Kanada

AE020 - 230V, Európa

AE024 - 240V, Austrália

Hlavný vypínač
Stlačte hlavný vypínač (1), čím zapnete 
napájanie a svetlo. Šijací stroj je teraz 
pripravený na použitie.

Poznámka: Váš šijací stroj select™ je 
nastavený tak, aby poskytoval najlepší 
výsledok šitia pri normálnej izbovej teplote. 
Extrémne vysoké a nízke teploty môžu 
ovplyvniť výsledok šitia.

V USA a Kanade
Tento spotrebič má polarizovanú 
zástrčku (jeden kolík je širší ako druhý). 
Na zníženie rizika zásahu elektrickým 
prúdom sa môže táto zástrčka zastrčiť 
do polarizovanej zásuvky len jedným 
spôsobom. Ak zástrčka úplne nesedí 
v zásuvke, otočte ju naopak. Ak stále 
nesedí, kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikára, aby nainštaloval vhodnú 
zásuvku.

V žiadnom prípade NEUPRAVUJTE 
zástrčku. 
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Používanie vášho šijacieho stroja

Priehradka s 
príslušenstvom
Váš šijací stroj PFAFF® select™ má 
odnímateľnú priehradku na príslušenstvo 
(16), ktorá sa používa aj ako rozšírenie 
pracovnej opory. 

Model 4.2 má v špeciálny odnímateľný 
organizér príslušenstva. Priložené 
príslušenstvo je označené číslami. 
Priložené príslušenstvo si roztrieďte 
do príslušných oddielov organizéra 
príslušenstva.

Používanie voľného 
ramena
Na šitie s použitím voľného ramena 
vyklopte priehradku na príslušenstvo 
doľava a vyberte ju z otvoru smerom 
nahor. 

Keď vraciate priehradku späť, uistite 
sa, že je v rovine s voľným ramenom 
šijacieho stroja.
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Navíjanie cievky
Príprava stroja na navíjanie 
cievky
Pevne podržte ručné koleso (4) a otáčajte 
diskom na uvoľnenie kolesa (3) v 
smere šípky, kým sa nezastaví. Ihla sa 
vďaka tomu nebude pri navíjaní cievky 
pohybovať.

Vkladanie cievky

 Vypnite hlavný vypínač (1).

Prázdnu cievku nasaďte tak, aby malý 
kolík (A) na navíjači cievky (6) zapadol do 
otvoru v cievke. Logo PFAFF® je otočené 
nahor.

Cievku potlačte doprava.

Poznámka: Cievka sa dá navíjať len vtedy, keď 
je posunutá úplne doprava.
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Používanie vášho šijacieho stroja

Navíjanie cievky z kolíka cievky
Na kolík cievky (9) nasaďte šijaciu niť. Na 
cievku s niťou nasaďte kryt vyhovujúcej 
veľkosti, aby ste zabezpečili voľný pohyb 
nite a spevnili cievku s niťou.

Navliekanie nite
Niť natiahnite do vedenia A, pretiahnite 
ju cez otvor B a doprava pod háčik C. Niť 
niekoľkokrát oviňte okolo cievky v smere 
hodinových ručičiek.

Navíjanie
Zapnite hlavný vypínač (1). Pevne 
podržte koniec nite a stlačte nožný 
ovládač. Keď bude cievka plná, navíjanie 
sa automaticky zastaví. Odrežte niť, 
potlačte cievku doľava a vyberte ju.

Nezabudnite:
Znovu utiahnite disk na uvoľnenie 
ručného kolesa (3) späť až na doraz. 
Ručné koleso (4) potom otáčajte smerom k 
sebe, kým nezapadne na miesto.
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Navíjanie cievky z druhého 
kolíka cievky
Zatlačte druhý kolík cievky (8) do jeho 
otvoru. Nasuňte kryt cievky a cievku nite 
umiestnite na kolík cievky.

Navliekanie nite
Niť natiahnite do vedenia A, pretiahnite 
ju cez otvor B a doprava pod háčik C. Niť 
niekoľkokrát oviňte okolo cievky v smere 
hodinových ručičiek.

Navíjanie
Zapnite hlavný vypínač (1). Pevne 
podržte koniec nite a stlačte nožný 
ovládač. Keď bude cievka plná, navíjanie 
sa automaticky zastaví. Odrežte niť, 
potlačte cievku doľava a vyberte ju.

Nezabudnite:
Znovu utiahnite disk na uvoľnenie 
ručného kolesa (3). Ručné koleso (4) 
potom otáčajte smerom k sebe, kým 
nezapadne na miesto.

Tip: Ak je niť už navlečená v stroji, môžete niť 
navinúť jednoducho z druhého kolíka cievky 
bez toho, aby ste museli vyvliecť niť zo stroja.
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C

Používanie vášho šijacieho stroja

Navíjanie cez ihlu
Cievku dokážete navinúť aj vtedy, keď je 
niť navlečená do kompletne celého stroja. 
Najskôr zabezpečte ihlu proti pohybu pri 
navíjaní cievky (pozrite na strane 12).

Navliekanie nite
Zdvihnite zdvihák prítlačnej pätky (15). 
Ihlovú niť pretiahnite cez prítlačnú pätku 
a nahor cez pravú navliekaciu štrbinu 
(12). 

Teraz niť potiahnite do odoberacej páčky 
zľava doprava (10). Odoberacia páčka sa 
musí nachádzať v úplne hornej polohe.

Potiahnite niť doprava pod háčik C. 
Potom ju niekoľkokrát oviňte okolo 
cievky.

Navíjanie
Zapnite hlavný vypínač (1) a stlačte nožný 
ovládač. Keď bude cievka plná, navíjanie 
sa automaticky zastaví. Odrežte niť, 
potlačte cievku doľava a vyberte ju.

Nezabudnite:
Znovu utiahnite disk na uvoľnenie 
ručného kolesa (3). Ručné koleso (4) 
potom otáčajte smerom k sebe, kým 
nezapadne na miesto.
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Výmena cievky
 Vypnite hlavný vypínač (1)

Odstránenie puzdra cievky a 
cievky
Otvorte dvierka cievky na ľavej strane 
tak, že ich vyklopíte smerom dopredu. 
Zdvihnite západku (E) puzdra cievky a 
vytiahnite ho zo stroja. Uvoľnite západku 
a prázdnu cievku vyberte z puzdra cievky,

Vkladanie cievky
Celú cievku (s logom PFAFF® otočeným 
smerom k puzdru cievky) vložte do 
puzdra cievky. Niť pritom pretiahnite 
nabok cez štrbinu A, potom pod napínaciu 
páčku B, kým sa nedostane do otvoru 
(pozrite šípku).

Skontrolujte: Podržte puzdro cievky s cievkou 
otočenou smerom k sebe. Keď potiahnete niť, 
cievka sa musí otáčať v smere hodinových 
ručičiek.

Vkladanie puzdra cievky
Zdvihnite západku E a puzdro cievky 
nasuňte na doraz na kolík s háčikom C. 
Otvor D v puzdre cievky musí smerovať 
nahor.

Skontrolujte: Prudko potiahnite cievkovú niť. 
Puzdro cievky nesmie spadnúť z háčika.
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Používanie vášho šijacieho stroja

Navliekanie nite
Navíjanie ihlovej nite

 Vypnite hlavný vypínač

Zdvihnite zdvihák prítlačnej pätky 
(15) a otáčajte ručným kolesom, kým 
sa odoberacia páčka (10) nedostane do 
hornej polohy. Umiestnite niť na kolík 
cievky (9) a na cievku nasuňte kryt 
správnej veľkosti.

Teraz obomi rukami natiahnite niť do 
vedenia A a pod vodiaci háčik nite B. 
Pretiahnite ju cez ľavú navliekaciu štrbinu 
C a dole. Pretiahnite niť okolo zarážky D 
do pravej navliekacej štrbiny a nahor E do 
odoberacej páčky F. 

Niť sa musí opäť navliecť do odoberacej 
páčky F zľava doprava a nadol do pravej 
navliekacej štrbiny.  Zboku zachyťte niť 
za jedno z dvoch vedení nite H.

Na navlečenie ihly pretiahnite niť cez 
ucho ihly spredu dozadu.

Informácie o navlečení ihly pomocou 
navliekača ihly nájdete na nasledujúcej 
strane.
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Navliekač ihly (model 4.2)
Na uľahčenie a urýchlenie navliekania 
nite do ihly použite navliekač ihly 
PFAFF® (22). Spustite prítlačnú pätku 
dole. Otáčajte ručným kolesom, kým 
sa ihla nedostane do najvyššej polohy. 
Ihlovú niť potiahnite popod háčik A 
napnite ju. Navliekač ihly posuňte úplne 
nadol a otočte ho smerom k ihle tak, aby 
malý háčik B prešiel cez ucho ihly. Niť 
zachyťte zospodu za háčik.

Navliekač ihly otočte smerom dozadu, 
opatrne uvoľnite niť a nechajte ho 
vystúpiť nahor. Teraz môžete niť 
pretiahnuť cez ucho ihly.

Navliekanie dvojitej ihly
Vložte dvojitú ihlu

Nasaďte druhý kolík cievky a na každý 
kolík nasaďte jednu cievku s niťou.

V ľavej navliekacej štrbine (12) nájdete 
napínací kotúčik C. Pri navliekaní nite 
sa uistite, že cez napínací kotúčik C 
prevlečiete jednu niť vľavo a druhú 
vpravo.

Pokračujte v navliekaní obvyklým 
spôsobom, ale dávajte pozor, aby sa nite 
navzájom nezamotali.

Nite potiahnite doprava a doľava do 
vedenia nite (23) a navlečte ich do ihiel.

Poznámka: Pri dvojitej ihle sa nedá používať 
navliekač ihly.
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Používanie vášho šijacieho stroja

Vyťahovanie cievkovej nite

 Vypnite hlavný vypínač (1)

Zdvihnite prítlačnú pätku. Podržte ihlovú 
niť a ručné koleso otáčajte smerom k 
sebe, kým sa ihla nedostane do najvyššej 
polohy a cievková niť nevytvorí slučku. 
Potiahnite ihlovú niť, aby ste vytiahli 
cievkovú niť.

Zatvorte puzdro cievky/kryt háku a niť 
pretiahnite pod prítlačnou pätkou doľava.

Odstrihávač nite
Niť potiahnite zozadu dopredu cez 
odstrihávač nite (13).
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Zdvihák prítlačnej pätky
Prítlačná pätka sa znižuje alebo zdvíha 
pomocou zdviháka prítlačnej pätky (15).

Výmena prítlačnej pätky
Odstránenie prítlačnej pätky

 Vypnite hlavný vypínač (1)

Ihlu dajte do najvyššej polohy. Prítlačnú 
pätku potlačte vpredu smerom nahor 
a súčasne vzadu smerom nadol, aby sa 
odpojila od držiaka prítlačnej pätky (26).

Pripojenie prítlačnej pätky
Prítlačnú pätku dajte pod držiak prítlačnej 
pätky (26) tak, aby kolíky pätky pri 
spustení zdviháka prítlačnej pätky (15) 
zapadli do držiaka prítlačnej pätky.

Skontrolujte: Skontrolujte riadne pripojenie 
prítlačnej pätky zdvihnutím zdviháka 
prítlačnej pätky.
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Používanie vášho šijacieho stroja

Systém IDT™ (integrované 
duálne 
 
podávanie)
Na presné šitie akejkoľvek látky 
poskytuje šijací stroj PFAFF® ideálne 
riešenie: systém integrovaného duálneho 
podávania 
 
IDT™.

Ako na priemyslových strojoch, systém 
IDT™ podáva látku zároveň zhora aj zdola 
s rovnakou dĺžkou stehu. Podávanie látky 
je veľmi presné.

Na ľahkých látkach, ako napríklad 
hodváb alebo umelý hodváb, bráni 
duálne podávanie zvrásneniu švu.

Rovnomerné podávanie zabezpečuje 
tiež perfektné lícovanie károvaných a 
prúžkovaných látok. Systém IDT™ drží 
všetky vrstvy prešívaných projektov 
zarovnané, aby sa zabránilo naťahovaniu 
horných vrstiev.

Zapnutie systému IDT™

Zdvihnite prítlačnú pätku. Tlačte systém 
IDT™ dolu, pokým sa nezapne.

Dôležité! Pri každej práci s integrovaným 
duálnym podávaním IDT™ používajte 
prítlačnú pätku so stredovým zadným 
výrezom (F).

Vypnutie systému IDT™

Uchopte systém IDT™ dvoma prstami pri 
rebrovanom kĺbe. Potlačte systém IDT™ 
nadol, potom ho pomaly ťahajte od seba 
nahor a uvoľnite ho.
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Výmena ihly
 Vypnite hlavný vypínač

Pri vyberaní: Spustite prítlačnú 
pätku a ihlu zdvihnite do najvyššej 
polohy. Teraz uvoľnite skrutku ihly 
(25) a ihlu potiahnite nadol.

Pri nasadzovaní: Plochá strana 
ihly A musí byť otočená dozadu. 
Spustite prítlačnú pätku a vložte 
ihlu. Zatlačte ju čo najvyššie až 
na doraz. Podržte ihlu a pevne 
utiahnite skrutku ihly (25).

Nastavenie napnutia 
ihlovej nite
Potrebné napnutie ihlovej nite (11) sa 
nastavujte pomocou značky B.

Normálne nastavenie pre šitie je 4 až 5.

Pri šití s voľným pohybom, plátaní a 
vyšívaní gombíkovej dierky nastavte 
napnutie medzi 2 a 3.

Zníženie podávača
Pri niektorých šijacích prácach, napr. 
plátaní alebo šití s voľným pohybom, sa 
musí znížiť podávač.

Urobíte to tak, že otvoríte puzdro cievky/
kryt háku a posúvač C posuniete úplne 
doprava. Podávač je teraz spustený.
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Používanie vášho šijacieho stroja

Volič šírky stehu
Týmto voličom (27) sa dá nastaviť šírka 
stehu. Pri zmene šírky sa ihla nesmie 
nachádzať v materiáli.

Základné nastavenie: Točte gombíkom 
voliča šírky stehu (27) smerom k symbolu 

 (maximálna šírka stehu).

Výnimka: Priamy steh sa šije pri šírke 
stehu 0.

V kapitole „2.  Pomocné stehy a praktické 
šitie“ nájdete tabuľky s odporúčanými 
nastaveniami šírky jednotlivých stehov. 
Šírku stehu môžete zmeniť aj počas šitia.

Volič polohy ihly
Pri ihle v stredovej polohe 14 môžete 
nastaviť iné polohy ihly tak, že budete 
stupňovito točiť voličom polohy ihly (28) 
doprava a lebo doľava.

Poloha ihly úplne vľavo  sa dá 
dosiahnuť otočením voliča (27) až na 
doraz doprava. Poloha ihly úplne vpravo 

 sa dá dosiahnuť otočením voliča až 
na doraz doľava. Počas zmeny polohy 
ihly sa ihla nesmie nachádzať v materiáli. 

Poznámka: Ak ste zvolili pravú polohu ihly, 
môžete teraz voličom šírky (27) zväčšiť alebo 
zmenšiť šírku stehu na ľavej strane. Pri ihle v 
ľavej polohe to platí naopak.
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Reverzné šitie
Stroj bude šiť v opačnom smere len 
dovtedy, kým bude stlačené tlačidlo 
reverzného šitia (20).

Volič dĺžky stehu
Nastavenie dĺžky stehu
Voličom dĺžky stehu (19) môžete otáčaním 
regulátora s bodkou nastaviť požadovanú 
dĺžku stehu od 0 do 6 mm.

Gombíková dierka
Medzi číslami 0 a 1 nájdete symbol 
„gombíkovej dierky“ (A). Táto oblasť 
predstavuje optimálnu hustotu stehov na 
šitie gombíkových dierok a vyšívanie.

Čím viac otočíte volič smerom k 0, tým 
bude hustota stehov vyššia.

Strečové stehy
Na šitie strečových stehov (tmavé 
pozadie) musíte otočiť volič dĺžky stehu 
(19) čo najďalej do šedej oblasti.
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Používanie vášho šijacieho stroja

Výber stehu 
Systém jednoduchého 
výberu
Pomocné stehy
Každému stehu bolo priradené jedno 
písmeno, ktoré nájdete na ovládacích 
tlačidlách. Stlačením správneho tlačidla 
zvolíte príslušný steh a stroj je pripravený 
na šitie. Stlačené tlačidlá sa vypnú 
tlačidlom B.

Pod vekom (7) nájdete tabuľku stehov 
so všetkými pomocnými stehmi a 
kombináciami stehov.

Strečové stehy
Všetky stehy s farebným pozadím sú 
strečové stehy, tzn. sú vhodné na strečové 
materiály. Stlačte zvolené tlačidlo a volič 
dĺžky stehu (19) otočte čo najviac do šedej 
oblasti (A).

Už stlačené tlačidlo sa vypne tlačidlom B.

Kombinácie pomocných a 
strečových stehov
Stlačením dvoch alebo viacerých tlačidiel 
môžete vytvárať kombinácie z radu 
pomocných stehov. 

Volič dĺžky stehu môže byť v rozsahu 
normálnych stehov aj strečových stehov.

Všetky kombinácie stehov sú zobrazené 
v tabuľke stehov na veku. Už stlačené 
tlačidlá môžete uvoľniť tlačidlom B.
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Steh Číslo stehu

Šírka stehu v mm

Dĺžka stehu v mm

Systém IDT™

zap=
vyp=

Napnutie nite

Číslo prítlačnej pätky

Steh
Vysvetlivky k tabuľke šitia
Nasledujúce tabuľky obsahujú 
odporúčané nastavenia pre každý steh 
alebo techniku.

Tieto tabuľky vám poskytujú aj pokyny 
potrebné pri šití zvolenými stehmi.

Výber šijacej pätky, nastavenie napnutia 
ihlovej nite a či použiť alebo nepoužiť 
systém IDT™.

Ak pokyny neuvádzajú inak, vždy 
používajte ihlu v „stredovej“ polohe .

Niektoré látky obsahujú nadmerné množstvo farbiva, čo môže spôsobiť zmenu 
farby iných látok, ale aj šijacieho stroja. Táto zmena farby sa môže odstraňovať 
veľmi ťažko alebo sa nemusí dať odstrániť vôbec.

Plstené a denimové látky, obzvlášť červené a modré, často obsahujú nadmerné 
množstvá farbív.

Ak máte podozrenie, že vaša látka/oblečenie obsahuje nadmerné množstvo 
farbiva, vždy ho pred šitím/vyšívaním najskôr predperte, aby ste predišli zmene 
farby.
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Napnutie ihlovej nite 
Aby ste pri šití dosiahli najlepšie 
výsledky, napnutie ihlovej a cievkovej 
nite musí byť navzájom dokonale zladené. 
Normálne nastavenie pre pomocné stehy 
je v rozsahu 4-5.

Napnutie skontrolujete širokým 
cikcakovým stehom. Nite sa musia 
preplietať medzi látkami.

Ak je napnutie ihlovej nite príliš silné, nite 
sa preplietajú nad hornou látkou. Ak je 
napnutie ihlovej nite príliš slabé, nite sa 
preplietajú pod dolnou látkou.

Nastavenie napnutia ihlovej nite je 
popísané na strane 22.

Prešívanie
Priamy steh G sa dá šiť použitím 
ktorejkoľvek z 15 polôh ihly tak, aby ste 
mohli šijaciu pätku vždy viesť pozdĺž 
okraja prešívanej látky. Poloha ihly na 
prešívanie sa určuje voličom polohy ihly. 
Ak si želáte prešívať ďalej od okraja látky, 
jednoducho veďte látku po vodiacich 
značkách na ihlovej doske alebo použite 
vedenie okraja (štandardné príslušenstvo 
č. 8). Vedenie okraja sa vkladá do otvoru 
A a zaisťuje sa upevňovacou skrutkou B.

Príliš silné napnutie

Príliš slabé napnutie

Dokonalé napnutie
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3.2 G 0 2,5 3-5 0/1

2.2 G 0 2,5 – 3-5 0/1

4.2 G 2- 1-2 3-5 0/1

3.2 G 2- 1-2 3-5 0/1

2.2 G 2- 1-2 – 3-5 0/1Po
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Priamy steh
Steh G je základný priamy steh. Dĺžka 
stehu sa dá zvýšiť až na 6 mm. 

Niektoré druhy šitia sa vykonávajú 
jednoduchšie, keď zmeníte polohu ihly, 
napr. prešívanie goliera alebo všívanie 
zipsu. Môžete si zvoliť až 15 rôznych 
polôh ihly.

Pri nastavovaní polohy ihly nezabudnite 
dať ihlu do najvyššej polohy.

Cikcakový steh
Okrem obnitkovávacieho stehu je na 
obnitkovávanie rôznych materiálov 
vhodný aj cikcakový steh G, šírka stehu 
5 . V takom prípade by sa mal materiál 
umiestniť do polovice šijacej pätky.

Pri obnitkovávaní okraja sa uistite, že ihla 
prechádza striedavo do materiálu a cez 
okraj.

Šírka na obnitkovávanie sa dá zmenšiť až 
na 2 mm.  

Pri obnitkovávaní náročných materiálov je 
veľmi užitočná pätka neviditeľného stehu 
č. 3. Niť pri šití leží nad kolíkom C, čím 
zabraňuje krúteniu okraja látky. Týmto 
spôsobom dokážete šiť krásne jemné švy.

Hrubý okraj sa musí viesť pozdĺž vedenia 
okraja B. Toto vedenie okraja môžete 
nastaviť nastavovacou skrutkou A.

Dôležité! Keď sa na obnitkovávanie 
cikcakovým stehom použije pätka 
neviditeľného stehu, zvoľte polohu ihly 
vpravo. Zvoľte šírku stehu v rozsahu 3-5 
mm (nepoužívajte žiadnu inú polohu ihly).

Steh

Steh
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4.2 D/H 5- 1-2 3-5 0/3

3.2 D/H 5- 1-2 3-5 0/3

2.2 D/H 5- 1-2 – 3-5 0/3
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Steh H Steh D 

Steh neviditeľného lemu 
Steh neviditeľného lemu sa hodí najviac 
na neviditeľné lemy, takže nie je viac 
nutné šiť ich v rukách. Steh neviditeľného 
lemu H použite na vlnené látky a steh 
neviditeľného lemu D na strečové látky. 
Pri stehu neviditeľného lemu D sa lem 
súčasne šije aj obnitkováva.

• Obnitkujte okraj lemu (potrebné len 
pri stehu H).

• Prehnite okraj dovnútra o šírku lemu.  

• Teraz lem opäť rozložte tak, aby okraj 
lemu prečnieval približne o 1 cm

• Umiestnite látku pod šijaciu pätku tak, 
aby zloženie bežalo pozdĺž vedenia 
okraja B.

• Pomocou voliča polohy ihly (28) 
nastavte polohu ihly doprava .

• Keď ihla vnikne do zloženia, musí 
zachytiť len jedno vlákno látky.

Pamätajte!
Ak je na lícovej strane vidieť stehy, 
otáčaním nastavovacej skrutky A nastavte 
vedenie okraja B. 

Tip:  Ak sa rozhodnete šiť steh neviditeľného 
lemu H alebo D so šírkou stehu menšou ako 5, 
použite pätku č. 0.

Steh
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4.2 K 5- 3-5 0/3

3.2 K 5- 3-5 0/3

2.2 K 5- – 3-5 0/3

4.2 I 5- 3-5 0/3

3.2 I 5- 3-5 0/3

2.2 I 5- – 3-5 0/3
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Obnitkovávací steh
Čo je to obnitkovávací steh?
Pri strečových látkach ponúkajú modely 
select™ obnitkovávacie stehy, ktoré 
súčasne zošívajú dve vrstvy látky aj 
obnitkovávajú. Sú elastickejšie ako bežné 
švy, veľmi odolné a šijú sa rýchlo.

Tip: Pri šití obnitkovávacích stehov 
odporúčame použiť pätku stehu neviditeľného 
lemu č. 3. Má mimoriadne dobré vedenie 
a zabraňuje vrásneniu aj širokých švov. 
Nezabudnite tiež nastaviť červenú značku do 
správnej polohy. Slúži na vedenie okraja látky.

Otvorený obnitkovávací steh (K)
Týmto stehom sa dajú dokonale zošívať 
hrubšie látky a látky, ktoré sa príliš 
nestrapkajú.

Tip: Uistite sa, že ihla vpravo od látky 
prechádza tesne okolo okraja a nie cez neho.

Zatvorený obnitkovávací steh (I)
Zatvorený obnitkovávací steh je výborný 
na šitie žerzejových pletenín. Môžete 
prišívať aj manžety rukávov a úpletové 
goliere, ktoré majú dobrú kvalitu a dlhú 
výdrž.

Tip: Nezabudnite, že manžeta rukávu musí 
byť pri prišívaní natiahnutá.

Pamätajte! 
Ak pri obnitkovávaní zvolíte šírku stehu 
inú ako 5 , uistite sa, že ihla nezasiahne 
tyč šijacej pätky 3.

Steh

streč

streč

streč

Steh

streč

streč

streč
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4.2 M 5- 1-2,5 3-5 0/1

3.2 M 5- 1-2,5 3-5 0/1

2.2 M 5- 1-2,5 – 3-5 0/1

4.2 G 0 3 3-5 7

3.2 G 0 3 3-5

2.2 G 0 3 – 3-5
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ocné stehy a praktické šitie

Elastický steh 
Keďže je veľmi elastický, dá sa tento steh 
používať na prišívanie gumy k plavkám, 
sukniam a spodnej bielizni.

• Označte si gumu a látku v štvrtinách.

• Na miestach značiek v štvrtinách 
prišpendlite gumu k látke.

• Vložte látku a gumu pod šijaciu pätku.

• Natiahnite gumu tak, aby vyhovovala 
látke. Začnite šiť.

Poznámka: Pri naťahovaní gumy nezabudnite 
naťahovať spredu aj zozadu šijacej pätky.

Steh

Spevňujúce stehy
S pätkou na zrolovaný lem môžete ľahko 
lemovať blúzky, hodvábne šály a volány 
bez potreby najskôr zažehliť okraj látky. 
Lemovanie zabraňuje strapkaniu okrajov 
a jeho výsledkom je čistý, odolný okraj.

• Dvakrát preložte začiatok okraja látky 
(cca 2 mm)

• Zložený okraj látky položte pod 
lemovač a prešite zopár stehmi.

• Ihlu nechajte v látke, zdvihnite 
prítlačnú pätku a látku vložte do 
závitovky pätky na zrolovaný lem. 

• Znížte prítlačnú pätku a látku 
rovnomerne zavádzajte do pätky na 
zrolovaný lem.

Dávajte pozor, aby látka nevošla pod 
pravú polovicu prítlačnej pätky.

Tip: Pri hodvábe, batiste a šifónových látkach 
je zrolovaný lem mimoriadne atraktívny s 
cikcakovým stehom.

Steh

voliteľný
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4.2 G 0 3 3-5 0/1

3.2 G 0 3 3-5 0/1

2.2 G 0 3 – 3-5 0/1
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Lemovanie dvojitou ihlou
Na vytvorenie krásnych prešívaných švov 
použite dvojitú ihlu.

Pomocou dvojitej ihly môžete dať rýchlo 
a jednoducho profesionálny vzhľad 
lemom na strečových látkach ako tričká s 
krátkym rukávom, pletené výrobky alebo 
cyklistické šortky.  

Dvojité ihly sú dostupné v rôznych 
šírkach. Tradičná šírka na prešívanie 
je 4 mm. Aby ste predišli nárazu ihly 
do ihlovej dosky, nezabudnite nastaviť 
stredovú polohu ihly .

• Najskôr zložte a zažehlite látku na 
šírku požadovanú na lem.

• Lem potom prešite z lícovej strany.

• Na koniec odstrihnite prečnievajúci 
okraj lemu až po šev.

Pri šití strečových látok používajte len 
ihlu na strečové látky!

Tip: Pri náročných látkach ako pleteniny s 
výrazným reliéfom odporúčame lem pred 
prešívaním nastehovať.

Steh
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4.2 CBA 5- 5

3.2 CBA 5- 5

2.2 CBA 5- – 5

Pom
ocné stehy a praktické šitie

Steh
Gombíkové dierky
Šitie gombíkových dierok je veľmi 
jednoduché so všetkými modelmi s 
ovládaním tlačidlami, pretože látka sa 
nemusí otáčať.

Gombíkové dierky sa vo všeobecnosti 
šijú na kus dvakrát preloženej látky. Pri 
niektorých látkach, ako napr. hodváb, 
organdy a viskóza, je dôležité použiť 
spevňovač, aby ste predišlo zmršteniu 
látky pri šití.

Na vytvorenie krásnych švov sú ideálne 
vyšívacie alebo plátacie nite.

Označte si počiatočný bod gombíkovej 
dierky perom s miznúcim atramentom 
alebo krajčírskym špendlíkom a vždy 
si najskôr vyšite skúšobnú gombíkovú 
dierku. 

Poznámka: Pred začatím šitia každej 
gombíkovej dierky potlačte pätku na 
gombíkové dierky vždy úplne dopredu, tzn. 
tak, aby červená šípka bola na prvej červenej 
značke. Červené značky majú rozostup 0,5 
cm. Slúžia ako pomôcka pri určovaní dĺžky 
gombíkovej dierky.

Štandardná gombíková dierka
• Vložte pätku na gombíkovú dierku a 

posuňte ju čo najďalej dopredu.

• Zvoľte steh 1 (C) a vyšite pravú stranu 
gombíkovej dierky na požadovanú 
dĺžku. Po pár stehoch odrežte hornú 
niť.

• Zvoľte steh 2 (B) a vyšite niekoľko 
šicích zátvoriek. Pritom držte tlačidlo 
dole.

• Zvoľte steh 3 (A) a vyšite ľavú stranu 
gombíkovej dierky tak, aby dĺžkou 
zodpovedala predchádzajúcej strane.

• Zvoľte steh 4 (B) a vyšite niekoľko 
šicích zátvoriek. Pritom držte tlačidlo 
dole.
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Opatrne rozstrihnite gombíkovú dierku nožnicami 
alebo páračom švov.

• Uvoľnite tlačidlo B a vyšite niekoľko 
stehov na zaistenie vašej gombíkovej 
dierky.

• Opatrne prerežte gombíkovú dierku. 

Tip: Pri malých gombíkových dierkach môžete 
zmenšiť šírku gombíkovej dierky voličom 
šírky stehu (27) na približne 3 mm. Použite 
stredovú polohu ihly .

Štandardná gombíková dierka s 
vlascom
Na vyšitie odolných gombíkových 
dierok v hrubých látkach, pletenine alebo 
športovom oblečení odporúčame použiť 
vlasec.

Vlasec je zvlášť dôležitý pri pleteninách, 
pretože bráni gombíkovej dierke v 
roztiahnutí.

• Vlasec zaveste za zadný výčnelok A 
a konce pretiahnite popod prítlačnú 
pätku dopredu.

• Konce vlasca zachyťte do svorky 
vľavo a vpravo od výčnelku B.

• Bežec gombíkovej dierky nasuňte čo 
najďalej dopredu a vyšite gombíkovú 
dierku podľa popisu pre váš model 
select™.

• Zatiahnite slučku z vlasca do 
gombíkovej dierky a odrežte konce.
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B

4.2 G - - 2-3 6

3.2 G - - 2-3

2.2 G - - – 2-3

Pom
ocné stehy a praktické šitie

Šitie voľným pohybom
Vložte plátaciu pätku:
Uvoľnite skrutku D. Ihlu nastavte do 
najvyššej polohy a kolík plátacej pätky 
zatlačte úplne do otvoru C na držiaku 
šijacej pätky. Vodiaca vidlica G by sa 
pritom mala sama dať do polohy okolo 
prítlačnej tyče. Páka E musí byť za 
upevňovacou skrutkou F. Teraz utiahnite 
skrutku D.

Poloha pre voľný pohyb:
Znížte zdvihák prítlačnej pätky (A), 
pritom ju mierne tlačte dozadu. Zdvihák 
prítlačnej pätky pritom zaskočí do drážky 
(B) na zadnej strane šijacieho stroja do 
polohy pre voľný pohyb.

• Znížte podávač.

• Zvoľte priamy alebo cikcakový steh.

• Udržujte rovnomernú rýchlosť, látkou 
pohybujte ručne.

Tip: Pre rovnomerné stehy pohybujte látkou 
hladkým plynulým pohybom. Pohybujte látkou 
tak, aby sa stehy nekrížili.

Prišívanie gombíkov
Cikcakovým stehom G (šírka stehu 4 
mm) môžete prišívať dvojdierkové a 
štvordierkové gombíky.

• Odstráňte šijaciu pätku a znížte 
podávač.

• Ručné koleso otočte smerom k sebe a 
posuňte gombík tak, aby ihla vošla do 
ľavej dierky v gombíku.

• Teraz znížte zdvihák prítlačnej pätky. 
Gombík sa tak udrží na mieste.

• Prišite gombík. Nezabudnite sa 
uistiť, že ihla vstupuje aj do pravej 
gombíkovej dierky.

Steh

voliteľný
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3.2 G 0 3 3-5 4

2.2 G 0 3 – 3-5 4

4.2 G 4 - 2-3 -

3.2 G 4 - 2-3 -

2.2 G 4 - – 2-3 -
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Prítlačná pätka v ľavej polohe

Prítlačná pätka v pravej polohe

Steh

Steh

Zaistenie
• Otočením voliča šírky (27) do polohy 0 

zvoľte priamy steh.

• Voličom polohy ihly (28) zmeňte 
polohu ihly tak, aby ihla vstúpila do 
jednej z dierok.

• Vyšite pár zaisťovacích stehov.

Našívanie zipsov  
Existujú rôzne metódy našívania zipsov. 
Pri sukniach odporúčame úplne skryté 
zipsy, na pánske a dámske nohavice 
čiastočne skryté zipsy. Dostupné sú 
rôzne zipsy. Na pevné látky, ako denim, 
odporúčame používať kovové zipsy. Na 
všetky ostatné látky odporúčame plastové 
zipsy.

Pre všetky druhy zipsov je dôležité šiť 
veľmi blízko okrajov zubov zipsu. Preto 
je možné vložiť pätku na zipsy doprava aj 
doľava od držiaka prítlačnej pätky.

Ihlu môžete nastaviť tak, aby vnikala v 
blízkosti zubov zipsu, pomocou jednej 
z 15 dostupných polôh ihly. Ak je pätka 
pripojená na pravej strane, ihla sa musí 
pohybovať len doprava. Ak je pätka 
pripojená na ľavej strane, ihla sa musí 
pohybovať len doľava.
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Údržba a riešenie problém
ov

Výmena ihlovej dosky

 Vypnite hlavný vypínač (1) 
 
Veľmi dôležité je čistenie vášho šijacieho 
stroja, pretože sa tak zabezpečí jeho dlhá 
životnosť. Čím častejšie stroj používate, 
tým viac starostlivosti vyžaduje.

Demontáž:
• Zdvihnite šijaciu pätku a odstráňte 

odnímateľnú priehradku na 
príslušenstvo.

• Do otvoru medzi ihlovou doskou a 
šijacím strojom zatlačte hrot malého 
skrutkovača. 

• Mierne ho skrúťte doprava a ihlová 
doska vyskočí do polovice zo svojho 
miesta. Skrutkovač teraz zatlačte do 
ľavého otvoru a vyberte ihlovú dosku.

Nasadenie:
• Položte ihlovú dosku naplocho 

dozadu a zatlačte ju nadol obomi 
rukami v prednej časti, až začujete, 
ako zapadla na miesto. Pred začiatkom 
šitia skontrolujte, či ihlová doska leží 
naplocho.

Čistenie a olejovanie

 Vypnite hlavný vypínač (1)

• Odstráňte ihlovú dosku a znížte 
podávač.

• Kefkou vyčistite oblasť podávača a 
háku.

• Hák ošetrite kvapkou oleja (každých 
8 hodín používania), ako vidíte na 
obrázku. 

Poznámka: Používajte len kvalitný olej na 
šijacie stroje!



38Úd
rž

ba
 a

 ri
eš

en
ie

 p
ro

bl
ém

ov

Stroj preskakuje stehy
Ihla nie je vložená správne. Potlačte ihlu úplne nahor, plochou 

stranou ihly smerom dozadu.
Vložená je nesprávna ihla. Použite ihlový systém 130/705 H.
Ihla je ohnutá alebo tupá. Vložte novú ihlu.
Niť nie je správne navinutá v stroji. Skontrolujte navlečenie nite v stroji.
Ihla je pre danú niť príliš malá. Použite väčšiu ihlu.

Ihlová niť sa trhá
Pozrite príčiny vyššie. Pozrite vyššie.
Príliš silné napnutie nite. Nastavte napnutie nite.
Niť je slabá alebo má klky, alebo sa 
vysušila po príliš dlhom skladovaní.

Používajte len dobré nite.

Niť je príliš hrubá. Použite ihlu s väčším uchom (systém 
130 N).

Ihla sa láme
Ihla nie je úplne zasunutá. Vložte novú ihlu a zatlačte ju až na 

doraz.
Ihla je ohnutá. Vložte novú ihlu.
Ihla je príliš tenká alebo hrubá. Vložte novú ihlu.
Ihla je ohnutá a narazila do ihlovej dosky, 
pretože ťaháte alebo tlačíte látku.

Podávanie látky nechajte na stroji. 
Látku len mierne veďte.

Puzdro cievky nie je nainštalované 
správne.

Keď vložíte puzdro cievky, zatlačte ho 
úplne až doraz.

Šev sa šije nerovnomerne
Musí sa nastaviť napnutie. Skontrolujte napnutie hornej a dolnej 

časti.
Niť je príliš hrubá, klkovitá alebo tvrdá. Používajte len dokonalé nite.
Cievková niť nie je navinutá rovnomerne. Niť nenavíjajte voľnou rukou, nechajte 

ju prebehnúť cez navíjací napínač.
Zhlukovanie nite nad alebo pod látkou. Naviňte niť správne. Skontrolujte 

napnutie ihlovej a cievkovej nite.

Riešenie problémov
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Údržba a riešenie problém
ov

Stroj nepodáva alebo podáva nepravidelne
Medzi radmi zubov podávača sa 
nahromadil textilný prach z šitia.

Odmontujte ihlovú dosku, kefkou 
odstráňte textilný prach.

Podávač je znížený, bežec A (pozrite 
stranu 22) je v pravo.

Bežec B (pozrite stranu 22) posuňte 
doľava.

Stroj má problémy počas chodu
V štrbine háku sú zvyšky nite. Vytiahnite nite.

Pamätajte na to, že pri likvidácii sa tento výrobok musí 
bezpečne recyklovať v súlade s príslušnou národnou 
legislatívou týkajúcou sa elektrických/elektronických 
výrobkov. V prípade pochybností požiadajte o radu 
svojho predajcu.

Dôležitá poznámka!
Pred výmenou šijacej pätky alebo ihiel musíte vypnúť hlavný vypínač. 
Nespúšťajte stroj sa navlečenou niťou bez látky. 
Ak od stroja odídete, hoci aj na krátky čas, nezabudnite vypnúť hlavný vypínač. Je to 
dôležité, ak sa v okolí pohybujú deti. 

Vyhradzujeme si právo na zmenu výbavy stroja, súčastí 
príslušenstva, vykonanie úprav funkcií alebo dizajnu bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Zmienené úpravy však vždy budú ku prospechu 
používateľa a produktu. 

Duševné vlastníctvo
PFAFF a IDT (obrázok) sú registrované 
známky spoločnosti KSIN Luxembourg II, 
S.ar.l.

CE - autorizovaný zástupca

VSM Group AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, ŠVÉDSKO
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