
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

Elektromos berendezés használatakor mindig figyelembe kell venni az alapvetı biztonsági elıírásokat, az 
alábbiakat is beleértve: 
A varrógép használatba vétele elıtt olvassa el a használati útmutatót! 

Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében: 
1. Bekapcsolt elektromos készüléket soha ne hagyjon felügyelet nélkül! 

2. A készülék használata után, tisztítás elıtt mindig húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a fali 
dugaszoló aljzatból! 

3. Izzócsere elıtt mindig húzza ki a készüléket a fali dugaszoló aljzatból! A készülékbe mindig 5W-os 
izzót helyezzen be! 

A tőzveszély, áramütés és egyéb sérülés kockázatának csökkentése érdekében: 

1. Ha kiskorú gyermek van a közelben, akkor fokozott figyelemmel használja a készüléket,. Ne engedje 
meg, hogy a gyermek játsszon a készülékkel, mert a készülék nem játékszer! 

2. A készüléket kizárólag a használati útmutatóban található módon használja! Csak a gyártó által ajánlott, 
és ebben a használati útmutatóban szereplı tartozékokat használjon! 

3. Soha ne használja a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozója, a csatlakozó kábele, 
amennyiben a készülék rendellenesen mőködik, ha leesett vagy megsérült, vagy víz folyt bele illetve 
vízbe esett. Ezekben az esetekben a legközelebbi, kijelölt illetve felhatalmazott kereskedıhöz vagy 
szervizbe vigye vissza a készüléket felülvizsgálat, beállítás vagy javítás céljából. 

4. Szétszerelt állapotban soha ne használja a készüléket! Tartsa szabadon a varrógép és a lábkapcsoló 
szellızınyílásait a textildaraboktól, valamint a portól! 

5. Minden mozgó alkatrésztıl tartsa távol az ujjait! Különös figyelemmel dolgozzon a varrógéptő 
környékén! 

6. Mindig megfelelı tőlemezt használjon! A nem megfelelı vagy sérült tőlemez a tő törését okozhatja! 

7. Ne használjon elgörbült tőt! 

8. Öltés közben ne húzza vagy ne tolja az anyagot! Ez elgörbítheti a tőt, ami annak töréséhez vezethet! 

9. Kapcsolja ki a varrógépet, (“0” állásban!) ha a tővel kapcsolatos tennivalója van (tőbefőzés, tőcsere, 
orsó befőzés, talp, vagy az izzó cseréje. 

10. Mielıtt a burkolatot eltávolítja, a gépet olajozza, vagy a használati útmutatóban szereplı karbantartási 
mőveleteket végez, minden esetben húzza ki a varrógép csatlakozóját a fali dugaszoló aljzatból! 

11. A gép belsejébe soha ne dugjon be semmilyen tárgyat! 

12. A készüléket ne használja kültéren! 

13. A készüléket ne használja olyan helyen, ahol aeroszolos termékeket használnak! 

14. Használat után minden szabályzó elemet állítson („0”) pozícióba, és utána húzza ki a készüléket a fali 
dugaszoló aljzatból!  

15. Ne húzza ki a készüléket a csatlakozó aljzatból az elektromos vezetéknél fogva! Mindig a dugónál 
fogva húzza ki a készüléket! 

16. Kapcsolja ki, és húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját az aljzatból, ha bármilyen 
rendellenességet észlel, ha a készülék rendellenesen mőködik! 

17. Normál mőködési feltételek mellett a készülék által keltett zajszint 75dB(A) alatt van. 

MINDIG TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! 
A varrógépet kizárólag háztartási célra tervezték! 
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A GÉP LEGFONTOSABB ALKATRÉSZEI 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



A VARRÓGÉP GOMBJAI 

A. Mővelet kiválasztó gombok (lásd a 24/25 oldalakat) 

1. Start/stop gomb 
Ennek a gombnak a megnyomásával tudja elindítani vagy megállítani a gépet 

2. Vissza gomb 
Visszafelé történı lassú öltéshez tartsa lenyomva ezt a gombot. 

3. Automata zár gomb 
Ezt a gombot tartsa nyomva huroköltés azonnali vagy az aktuális minta utáni varrásához, majd 

automatikus leállításhoz. 

4. Tő alsó/felsı holtpontállító gomb (Tő fel/le) 
Nyomja meg ez a gombot a tő felemeléséhez vagy leengedéséhez. 

B. Funkció kiválasztó gombok (lásd a 24/25 oldalakat) 

5. Öltésszélesség állító gomb 
Ennek a gombnak a megnyomásával állítható a cikkcakk öltés szélessége. 

6. Öltéshossz állító gomb 
Ennek a gombnak a megnyomásával állítható az öltés hossza. 

 

 
 

 

 



A VARRÓGÉP GOMBJAI 

 

7. Üzemmód választó gomb 

Ennek a gombnak a megnyomásával tudja kiválasztani az alap üzemmódot, a segéd illetve a 
díszítıminta, a nyomtatott és írott bető és betőkontúr üzemmódokat! 

8. Nyújtó gomb 

Ennek a gombnak a megnyomásával akár a normál öltéshossznak az ötszöröséig nyújtható az 
öltéshossz. 

9. Tükör minta kiválasztó 

A tükör minta varrásához nyomja meg ezt a gombot. 

10. Ikertő gomb 

Ezt a gombot nyomja meg, hogy rögzítse a szélesség tartományt, amennyiben ikertőt használ. 

C. Programkiválasztó gombok (lásd a 24/25 oldalakat) 

11. Alapminta választás és szám gombok 

Az alapminta vagy a számgombok megnyomásával kiválasztható a kívánt öltésminta. 

12. Törlés gomb 

Amennyiben egy nem kívánt mintát választott ki, vagy tárolt a memóriában, akkor ennek a gomban a 
megnyomásával törölheti azt. 

13. Szerkesztı gomb 

Nyomja meg ezt a gombot a dekoratív öltések beállításához. 

14. Memória gomb 

Ennek a gombnak a megnyomásával mentheti el a létrehozott mintakombinációt a gép memóriájában. 

 

15. Végsebesség szabályozó gomb 

Ennek a gombnak az eltolásával állítható az öltési végsebesség. 

 



LCD KIJELZİ 
 
 

 
 



 LCD KIJELZİ 

Memória 

Öltésminták szerkesztése

A tárolt minta varrása 

 

 

 

 

 
 
Nyújtás 
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MINTA TÁBLÁZAT 

A mintaegységeket az alábbi táblázat mutatja be. 

Minták 

Alap minta -12 

 

A Csoport minta -100 
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B csoport minta-100 



MINTA  TÁBLÁZAT 
 

Betők 
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Nyomtatott 
betők 

Írott betők 



TARTOZÉKOK 

Alaptartozékok 
 

Opcionális tartozék (külön rendelhetı) 
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Általános célú talp Cipzár talp Gomblyuk talp 

Overlocktalp Vaköltés talp Selyemvarró talp Gombvarró talp 

Kefe/ Varratbontó Spulnirögzítı tányér Orsó (3db) Él/Steppelı sorvezetı 

Csavarhúzó Tőkészlet  Cérnatüske filc Második cérnatüske 

 

Stoppoló/Hímzı 
talp Zsinórozó talp Szegı talp Egyenesvarró talp 

Ráncoló talp Felsı anyagtovábbító talp Ikertő 



A VARRÓGÉP ELEKTROMOS HÁLÓZATRA 
CSATLAKOZTATÁSA 

 

 

!!! FIGYELEM!!! Mindig ügyeljen rá, hogy a gép kikapcsolt állapotban legyen, ha nem használja 

azt, illetve ha alkatrészeket cserél a gépen! 

 
 

A gép csatlakoztatása 

Mielıtt a tápegységet csatlakoztatná, gyızıdjön meg, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezik a 
gépen jelzettel! 

Helyezze a gépet stabil asztalra! 

1. Csatlakoztassa a készülék elektromos kábelét a készülék 2 érintkezıvel ellátott csatlakozójához! 

2. Csatlakoztassa az elektromos kábelen lévı dugót a fali dugaszoló aljzathoz! 

3. Kapcsolja be a gép kapcsolóját! 

4. Ha a gépet bekapcsolta, a gép lámpája világítani fog. 

Kikapcsoláshoz billentse a gép kapcsolóját “0” pozícióba, majd húzza ki a készülék kábelét a dugaszoló 

aljzatból! 

 

 

KI BE 

 
 

 



 

A VARRÁS MEGKEZDÉSE 

Start/stop gomb 

A START/STOP gomb megnyomásával a gép 
elkezd mőködni, a második megnyomásra pedig 
megáll. 

A gép a varrást lassú mozgással kezdi meg. 

A végsebességállító gombbal szabályozhatja a 
varrás végsebességét. Növeléshez a gombot 
jobbra, csökkentéshez pedig balra kell eltolni. 

 
 
 

 

Lábpedál

A kikapcsolt állapotban levı gépbe csatlakoztassa 
a lábpedált a varrógépen kialakított csatlakozó 
aljzatba. 

Kapcsolja be a gépet, majd a varrás 
megkezdéséhez lassan nyomja le a pedált.  

A varrás megállítása érdekében engedje fel a 

pedált! 

 

 

 

 

FIGYELEM: A végsebességbeállító gomb beállításával korlátozhatja a gép maximális varrási 

sebességét végsebességét.
 

Figyelem! Ha nem biztos a gép hálózatra csatlakoztatásában, akkor kérje ki elektromos szakember 
véleményét! Húzza ki a gép csatlakozóját a dugaszolóü aljzatból, ha már nem használja a gépet! 
A gépet kizárólag a C-9000 (gyártja: CHIEN HUNG TAIWAN., LTD.) típusú pedállal szabad 

használni!  
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A TALPNYOMÁS BEÁLLÍTÁSA 

A talpnyomás a gépen elıre be van állítva, és 
általában a beállított nyomóerı megfelel a legtöbb 
textil varrásához. 

Azonban néhány esetben szükséges lehet a 
nyomóerı állítása, amit a szabályzócsavar 
pénzérmével történı elfordításával tehet meg.  

Vastag anyagok varrásához az óramutató 
járásával ellenkezı irányban fordítsa el (lazítsa) az 
állítócsavart. Vékony anyagok varrásához pedig 
óramutató járásával megegyezı irányban kell a 
csavart elfordítani. (megszorítani) 

 

 

TALPCSERE 

Figyelem! A következı beavatkozások elıtt 

mindenképpen kapcsolja ki a készüléket a            

kapcsoló “0” állásba való helyezésével 

A talptartó felhelyezése 
Emelje fel a talprudat (a). A (b) ábrán látható módon 
csatlakoztassa a talpat. 

A talp felhelyezése 
Engedje le a talptartót egészen addig, (b) amíg a 
kivágás (c) közvetlenül a csap fölé kerül (d). 
Emelje fel a kart (e). 
Engedje le a talptartót (b) és a talp (f) 
automatikusan kapcsolódik. 
 
 

A talp eltávolítása 
Emelje fel a talpat. 
Emelje fel a kart (e)  és a talp le fog válni. 

 
A sorvezetı kar csatlakoztatása 
Az ábrán látható módon csatlakoztassa a 
sorvezetıt (g) szegélyezésnek illetve a ráncolásnak 
megfelelıen állítsa be azt.
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TŐCSERE

Figyelem! A következı beavatkozások elıtt 

mindenképpen kapcsolja ki a készüléket a 

kapcsoló “0” állásba való helyezésével 

Mindenképpen cserélje ki a tőt, ha azon kopás 
nyomai mutatkoznak, vagy ha bármilyen 
rendellenességet tapasztal. 

Az alább bemutatottak szerint helyezze be a tőt. 

 

A. lazítsa meg a tőszorító csavart és az új tő 
behelyezése után ismét szorítsa meg. 

 A tőszár lapos oldalának hátrafelé kell állnia. 

B. Ütközésig tolja be a tőt a tőrúdba. 

A tőnek a megfelelı pozícióban kell lennie. 

Problémát okozhat: 
- Görbe tő 
- Tompa tő 

- Sérülések 
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MEGFELELİ TŐ / ANYAG/ CÉRNA 

TŐ, ANYAG, CÉRNA KIVÁLASZTÁSI SEGÉDTÁBLA 
 

TŐMÉRET ANYAG CÉRNA 

9-11 (70-80) Könnyő anyagok – vékony pamut, fátyol, 
gyapjúszövet, selyem, muszlin, kötött 
pamut, lánchurkolt kelme, jersey, krepp, 
szıtt poliészter, póló és blúz anyagok. 

Vékony pamut, nylon, poliészter cérna 

11 -14(80-90) Közepesen vastag pamut, szatén, 
orkánanyagok, kettıs kötéső, könnyő 
gyapjúk 

14(90) Közepesen vastag pamut anyagok, merített 
gyapjú, vastagabb kötött ruhák, 
bársonyruhák, vásznak 

16(100) Vastag vászonanyagok, gyapjú, 
sátorvászon, steppelt anyagok, 
farmervászon, bútorszövet (vékony és 
közepesen vastag). 

A legtöbb foltozócérna vagy közepesen 
vastag cérna használható ezekhez az 
anyagokhoz és tőméretekhez. A 
legjobb eredmény érdekében mőszálas 
anyagokhoz, szıttesekhez és 
pamuthoz használjon poliészter cérnát. 
Mindig egyforma cérnát használjon alsó 
és felsı szálnak! 
 
 

18(110} Vastag gyapjú, kabátszövet, bútorszövetek, 
bır és mőbır. 

Vastag cérna, kárpitos cérna 

Figyelem! 

 

• Általában a vékony cérnát és tőt vékony textilek, vastag cérnát és vastag tőt vastag anyagok 
varrásához használják 

• Mielıtt varrni kezdene, mindig készítsen próbaöltést egy kis darab anyagon, hogy ezzel kipróbálja a 
cérnavastagságot és a tőméretet. 

• A tőhöz és az orsóhoz mindig ugyanolyan minıségő cérnát használjon. 
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TALPTÍPUSOK 
(Tipp: ikertővel sokkal látványosabb öltéseket készíthet!) 
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TŐ TALP ALKALMAZÁS TŐ  TALP ALKALMAZÁS 

Általános varráshoz, 

foltvarráshoz, díszítı 

varráshoz, 
munkásruhához, stb. 

Díszítı öltések 

Általános talp (T) | 

Díszítı öltés talp Cipzár varráshoz 

Cipzártalp (I) 

Steppelés  Gomblyuk varrás 

Steppelı talp (P) 
(Opcionális] Gomblyuktalp 

(D) 

Stoppolás, hímzés, 
monogramok 
varrása 

Zsinórozás 

Stoppoló/ 
Hímzıtalp 
(Opcionális) 

Zsinórozó talp 
(M] 
[Opcionális) 

Ráncolás Overlock varrás 

Overlock talp 
(E) Ráncoló talp 

(Opcionális) 

Gomb varrás 
Vaköltés  

Gombvarró talp 
Vaköltés talp (F) 

Ez a talp segít 

megelızni a 

problémás anyagok 

egyenetlen varrását 

Keskeny szegésekhez 

Szegı talp (K) 
(Opcionális) Felsı anyagtovábbító 

(Opcionális) 



AZ ORSÓ BEFŐZÉSE

 

 

Orsó befőzése 

Place the thread and spool bolder onto the spool pin. For 
smaller spools of thread, place spool holder with the small 
side next to the spool or use the small spool holder. 
Snap the thread into the thread guide 
Wind the thread clockwise around the Orsó csévélı tension 
discs. 

Place the thread end through one of the inner holes in the 
orsó as illustrated and place empty orsó on the spindle. 

Push the  orsó to right, 
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Helyezze a cérnaspulnit és az spulnirögzítıt az 
cérnatüskére. 
Kisebb cérnaspulni esetén az spulnirögzítıt a 
keskenyebb oldalával fordítsa a cérnaorsó felé, vagy 
használjon kisebb cérnaspulnit. 
 
 
 
Illessze a cérnát a szálvezetıbe. 
 
 
 
 
 
 
 
Óramutató járásával ellenkezı irányban hurkolja át a 
cérnát az orsózó szálfeszítı tányérjai közé. 
 
 
 
 
 
 
Főzze át a cérnát az orsó belsı furatán, és illessze 
az orsót tengelyre 
 
 
 
 
 
 
Nyomja jobbra az orsót. 



Az orsózó kapcsoló balra tolásával az LCD kijelzın az 
orsózás jele megjelenik, jobbra tolásával az animáció eltőnik, 
az LCD kijelzı mindig az aktuális mőveletet fogja kijelezni. 

 

 

 

 
Óvatosan fogja meg a cérna végét. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A varrógép elindításához nyomja meg a lábkapcsolót. 

Miután az orsó néhányat fordult, állítsuk le a gépet, és 
vágjuk el a cérnát, közel az orsó lyukjához. Ezután 
folytassuk az orsózást, amíg meg nem telik. Amikor az orsó 
megtelik, a motor automatikusan leáll. Állítsa le a gépet! 
Nyomja balra az orsót! 

 
 

Vágja el a cérnát és távolítsa el az orsót. 
 
 
 
 
 

Figyelem! Ha a orsózó jobbra van kapcsolva, az "orsózó pozícióba ", a géppel ne tud varrni, és a 
kézikerék nem forog. A varrás megkezdéséhez nyomja az orsózót balra a “varrás” pozícióba! 
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A ORSÓ BEHELYEZÉSE 

Figyelem! A következı beavatkozások elıtt 
mindenképpen kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló 
“0” állásba való helyezésével 
Ha behelyezi vagy eltávolítja az orsót, a tőnek mindig 
felemelve kell lennie! 

Helyezze be az orsót az orsótokba úgy, hogy a cérna 
óramutató járásával ellentétesen helyezkedjen el (ahogy 
a nyíl mutatja). 

 

Húzza át a cérnát az „A”-val jelölt nyíláson! 

 

 

 

 

Húzza a cérnát balra, és akassza be a rugóba, amíg a 
horonyba nem kerül (B). Ügyeljen arra, hogy a cérna ne 
bújjon ki a hasítékból. 

 

 

.

Balra húzzon ki kb 15 cm cérnát és helyezze vissza az 
orsótok fedelét. 

Pull out about 15 cm (6 inches) of thread  
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A felsı szál befőzése 

 

FONTOS! A szálbefőzést pontosan a leírtak szerint hajtsa végre, mert az ettıl való eltérés számos 
hiba oka lehet! 

A mővelet elején emelje fel a tőt a legfelsı pontba, és emelje 
fel a talpat is, hogy a szálfeszítés megszőnjön. 

Emelje fel a spulnitartó tüskét. Helyezze a cérnaspulnit a 
tüskére, így a cérna a spulni elején fog lefutni. Helyezze fel a 
spulnitartó tüskére az spulnirögzítı kupakot. 

Húzza át a cérnát a felsı szálvezetın. 

Az ábrán látható módon igazítsa a cérnaszálat a 
szálvezetıbe az elıfeszítı rugón keresztülfőzve. 
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A cérnát a szálfeszítı tányérok közé nyomva vezesse át a 
szálfeszítı egységen. 

Ezután húzza le, és főzze át a szálhúzó rugón. 

A felsı ponton balról jobbra haladva húzza át a cérnát az 
szálhúzókar furatán, majd újra húzza lefelé. 

Igazítsa a cérnaszálat a lapos, vízszintes szálvezetı mögé. 

Igazítsa a szálat a dróthurokba. 

Elölrıl hátrafelé főzzön át kb. 10 cm hosszú cérnát a tő végén 
lévı lyukon. 

A tőbefőzéshez használja a tőbefőzı szerkezetet. (ld. a 

következı oldalon) 
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A TŐBEFŐZİ HASZNÁLATA 

Figyelem! A következı beavatkozások elıtt 

mindenképpen kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló “0” 

állásba való helyezésével, emelje fel a tőt a legfelsı 

helyzetbe, és a talpat engedje a legalsó pozícióba. 

Lassan húzza le a tőbefőzı kart és az ábrán 
látható módon főzze át a cérnaszálat a 
tőbefőzın, majd húzza jobbra a szálat. 

A tőbefőzı automatikusan a befőzı pozícióba 
fordul, és a hurokszemet átvezeti a tőlyukon. 

 

 

 
Elılrıl főzze be a cérnaszálat. 

Tartsa lazán a cérnát, és lassan engedje fel a 
kart. A cérnahurok egy “o” alakot formázva fog a 
tőlyukon áthaladni. Húzza át a cérnaszálat a 
tőlyukon. 
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SZÁLFESZÍTÉS 
 

- Az alap szálfeszítı állás a "4" pozíció 

-A szálfeszítés növeléséhez forgassa el a gombot a nagyobb számok irányába. A szálfeszesség 
csökkentéséhez forgassa a kisebb számok irányába a gombot. 

- A jó és szép varrás érdekében fontos a megfelelı szálfeszesség beállítása. 

- Nincs elıre meghatározott szálfeszesség érték, ami minden funkcióhoz megfelelı lenne. 

- A varrási feladatok 90%-a elvégezhetı a "3" és az "5" állások között (a "4" az alapbeállítás). 

- Minden díszítıvarrás esetén szebb varrat és kevesebb hullámosodás érhetı el, ha a felsı szál az anyag 
közepére kerül. 

A jó szálbeállítás egyenes varráshoz. 

 

 

 
Lazít Szorít 

 

 

Színoldal 

Színoldal 

Színoldal 

Színoldal 

Laza a felsıszál (tőszál). 

Szoros a felsıszál (tőszál). 

A jó szálbeállítás cikk-cakk varrásnál. 

Hátoldal 

Hátoldal 

Hátoldal 

Hátoldal 

4 

Felsıszál 
Orsószál 

 

Felsıszál 
Orsószál 

 

Felsıszál 
Orsószál 

 

Felsıszál 
Orsószál 

 



AZ ALSÓ SZÁL FELVÉTELE

Bal kézzel fogja meg a felsı szálat. Forgassa 
maga felé a kézi kereket, (óramutató járásával 
ellentétes irányba) amíg a tő felemelkedik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óvatosan húzza fel a felsı szálat, hogy az 
orsószál elérje a tőlemez furatát. Az orsószál át 
fog bújni a hurkon. 

 
 
Mindkét szálat húzza hátra a talp alatt. 

A SZÁL ELVÁGÁSA 
 
 
Emelje fel a nyomótalpat. Távolítsa el az 
anyagot, húzza a szálat a készülék bal 
burkolatának (homloklap) oldalán található 
szálvágóhoz, és vágja el a szálat. 
A szál pontosan olyan hosszú lesz, amire a 
következı varrásnál szüksége lesz.
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KÉTÁLLÁSÚ TALPEMELİ KAR

A talpemelı kar segítségével tudja felemelni és 
leengedni a talpat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Többrétegő vagy vastag anyagok varrásánál a 
nyomótalpat második pozícióba emelje a 
kényelmes munkavégzés érdekében. 

A KELMETOVÁBBÍTÓ FELEMELÉSE ÉS 
LEERESZTÉSE

A tartozékdoboz eltávolításával a kelmetovábbító 
kar süllyesztı gombja hozzáférhetıvé válik a gép 
hátoldalán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kart a   (b) állásba tolva a kelmetovábbító 
lesüllyed. Így lehet pl gombot varrni. Ha ismét 
normál üzemmódban kíván varrni, akkor tolja a 

kart    (A) állásba, aminek hatására a 
kelmetovábbító felemelkedik. 
A kelmetovábbító nem emelkedik fel, ha a 
kézikereket nem forgatja el. Még akkor sem, ha a 
kart jobbra húzta. Teljesen tekerje körbe a 
kézikereket a kelmetovábbító felemelése 
érdekében.
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MŐVELET KIVÁLASZTÓ 
GOMBOK

 

 

 

 

 
Tő fent/lent gomb 

 
Auto-lock gomb  

 
Visszafelé varrást kapcsoló gomb 

Start/stop gomb 

Start/stop gomb 
 
A Start/Stop gomb megnyomására a gép elkezd 
varrni, újbóli megnyomásra pedig leáll. A varrás 
megkezdésekor a gép lassan kezd varrni. 
Az öltési végsebességet a végsebességállító 
gombbal lehet állítani.

Visszafelé varrást kapcsoló gomb 
Az Egyenes Minta 1-5, vagy a Csoport Minta 00 
kiválasztása után a gombot megnyomva a gép 
fordítva kezd el varrni. Az LCD kijelzın egy forduló 
nyíl " " jelenik meg, ami a hátrafelé varrást 
szimbolizálja. A gomb elengedésével a gép újból 
elıre fog varrni. Ha a gombot a varrás 
megkezdése elıtt nyomja meg, akkor a gép 
folyamatosan hátrafelé fog varrni. Az újból elıre 
történı varrás érdekében újra nyomja meg a 
gombot. 
Az Egyenes Minta 6-9, a Csoport Minta 01-13, 23-
99, és a B Csoport Minta 00-99 megnyomásakor 
lassú sebességgel megerısített öltéssel varr, és 
automatikusan áll meg a gomb elengedésekor. 
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ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ 
GOMBOK  

Auto-lock gomb 
Amennyiben az Egyenes Minta 1 -4, és a Csoport 
Minta 00-t választja ki, a gép azonnal 3 öltést 
végez az Auto-lock gomb megnyomásakor, utána 
pedig leáll. 
Ezt az LCD kijelzın a " " szimbólum jelzi, 

ameddig a gép áll.  
 
 
 
 
 
Ha az Egyenes Minta 5-9, vagy a Csoport Minta 
01-13, 28-99, és a B Csoport Minta 00-99 kerül 
kiválasztásra, az Auto-Lock gomb megnyomására 
a gép 3 öltést készít, és befejezi az éppen varrott 
mintát, majd automatikusan leáll. 
A gomb újbóli megnyomásával a funkció törlésre 
kerül, vagy másik minta kiválasztása válik 
lehetıvé. 

Mialatt a gép áll, az LCD kijelzı a   
szimbólummal figyelmeztet.

Tő fel/le pozíció állító gomb
 
 
A tő fel/le pozíció állító gomb segítségével a tő a 
varrás leállításakor a felsı pozícióban fog 
megállni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gomb megnyomásakor a tő - ha az LCD kijelzın 
felfelé mutató nyíl látható " " a varrás 
befejezésekor a legfelsı pozícióban fog megállni. 
Ha a gomb megnyomásakor az LCD kijelzın lefelé 
mutató nyíl látható, akkor a tő a legalsó pozícióban 
áll meg. 
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FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ 
GOMBOK

 

Üzemmód kiválasztó gomb 

Nyújtó gomb 

Tükör gomb 

Ikertő gomb 

 

 

 

Öltéshossz állító gomb 

Öltésszélesség állító gomb 

Öltésszélesség állító gomb 
 
 
Egy öltéstípus kiválasztásakor a gép 
automatikusan beállítja a javasolt öltésszélességet, 
aminek értékét az LCD kijelzın látható szám jelzi. 
Az öltés szélessége az öltés szélesség állító 
gombok megnyomásával szabályozható. 
Egyes öltéstípusoknál korlátozva van az 
öltésszélesség.  
 
 
 
 
Keskenyebb öltés érdekében nyomja meg a " —" 
gombot (bal oldali gomb). Szélesebb öltés 
érdekében a " + " gombot (jobb oldali gomb) kell 
megnyomni. 
Az öltés szélessége "0.0-7.0" értékek között 
állítható. 
Néhány öltéstípusnak korlátozott az öltés 
szélessége. 
 
 
 
Az Egyenes Minta 1-4, és a Csoport Minta 00 
kiválasztásakor a tőpozíció az öltésszélesség állító 
gombokkal szabályozható. A " — " gomb (bal oldali 
gomb) megnyomásával a tő balra, a " + " gomb 
(jobb oldali gomb) megnyomásával pedig jobbra 
fog elmozdulni. A kijelzın látható szám a bal 
pozíció esetén a "0.0", a jobb oldali végkitérés 
esetén "7.0" értékre fog változni. Az elıre beállított 
tőpozíció értéke "3.5".. 
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FUNKCIÓ GOMBOK 

Öltéshossz állító gomb 
 
 
Egy öltéstípus kiválasztásakor a gép 
automatikusan beállítja a javasolt öltéshosszt, 
aminek értékét az LCD kijelzın látható szám jelzi. 
Az öltés hossza az öltéshossz állító gombok 
megnyomásával szabályozható. 
 
 
 
 
 
 
Az öltéshossz rövidítése érdekében nyomja meg a 
" — " gombot (bal oldali gomb). Hosszabb 
öltéshossz érdekében a "+" gombot (jobb oldali 
gomb) nyomja meg. Az öltéshossz"0.0-4.5" 
értékek között szabályozható. Egyes 
öltéstípusoknál korlátozva van az öltéshossz. 

Üzemmód kiválasztó gomb 

Nyújtó gomb (ld. 59.o.) 

A gép elindításakor az egyenes varrás üzemmód 

van beállítva, amit a LED jelez. A gomb 
megnyomásával a LED lépésrıl lépésre ugrik a 
kiválasztott öltésmódnak megfelelıen. 
 

Egyenes öltés üzemmód kiválasztása 
 
Segéd és szatén minta üzemmód: 
A szám gombokkal tudja kiválasztani a kívánt 
öltéstípust. 
 
Díszítı minta üzemmód: 
A szám gombokkal tudja kiválasztani a kívánt 
öltéstípust. 
 
Nyomtatott bető üzemmód: 
A szám gombokkal tudja kiválasztani a kívánt 
öltéstípust. 
 
Írott bető üzemmód: 
A szám gombokkal tudja kiválasztani a kívánt 
öltéstípust. 

 
 
A Csoport Minta 28-51 segítségével a normál 
hossz maximum ötszörösére tudja megnyújtani az 

öltést a “  " gomb segítségével. 
Az öltés szélességének vagy hosszának 
megváltoztatásával számos új motívum alakítható ki. 
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FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ 
GOMBOK 

Tükör gomb (ld. 60.o.) 
Az Egyenes Minta 1-9, a Csoport Minta 00-13, 28-
99, és a B Csoport Minta 00-99 függıleges 
tükörképére váltható a " " gomb 
megnyomásával. A gép addig fogja a tükrözött 
mintával folytatni a munkát, ameddig újra meg 
nem nyomja a gombot. A Tükör funkció a minta 
megváltoztatásával automatikusan törlıdik. 
 
 
 
 
 
 
 
A tükör minta beállításakor az ábrán látható jel 
jelenik meg az LCD kijelzın. 

Ikertő gomb (ld 61.o.) 
Ikertővel az Egyenes Minta 1-9, Csoport Minta 00- 
13, 28-99, és B Csoport Minta 00-99 öltéstípusai 
két különbözı színő cérnával, két párhuzamos 
vonalban varrhatók. 

A" " gomb megnyomásával a gép 
automatikusan csökkenti az öltés szélességét, az 
ikertő használatának megfelelıen. A gomb újbóli 
megnyomásával újra visszaáll a normál tőnél 
használatos értékre.
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VÁLASZTÓ GOMBOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
Egyenes minta  
kiválasztó és szám 
gombok 
 

Törlés gomb 

Szerkesztés gomb 

Memória gomb 

Egyenes minta kiválasztó és szám gombok 
 
 
Egyenes minta kiválasztása 
Ha az üzemmód kiválasztó gomb Egyenes öltés 
üzemmódba van állítva, a gombok 
megnyomásával segédminták választhatók ki, a 
szám feliratok mellett látható szimbólumoknak 
megfelelıen.  
 
 
 
 
 
Szám gombok 
A számgombok segítségével a kívánt minta 
választható ki. 
Az Egyenes Minta üzemmód kivételével az 
üzemmódok a kívánt minta számának 
megadásával választható ki. Például a 60-nal az 
ábrán látható minta. 
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VÁLASZTÓ GOMBOK 

Törlés gomb 
 
 
 
 
 
Akkor használja ezt a gombot, ha nem a kívánt 
karaktert választotta ki. A gomb minden 
megnyomásával egy karaktert töröl ki. Akkor is ezt 
a gombot nyomja meg, ha el kíván távolítani egy 
mintakombinációból egy mintát.

Szerkesztı gomb 
Ha memória üzemmódban bármilyen beállítást 
módosítani kíván, használja az öltésszélesség 
állító "+" vagy " — " gombokat a kiválasztott minta 
módosítása érdekében, majd szerkesztés 

üzemmódban nyomja meg a " " gombot a 
kívánt minta beállítása érdekében. A szerkesztés a 
kijelzın látható. Itt lehetséges az öltésszélesség 
kézi beállítása, öltéshossz, tükör, nyújtó és 
automata rögzítés és auto-lock funkció 
memorizálása. A szerkesztés üzemmódból való 
kilépés és a normál üzemmódba való visszatérés 

érdekében újra nyomja meg a " " gombot. 
 
 
Figyelem: Az egyenes öltésminták és a 14-27 
számú csoportminták nem memorizálhatók.

Memória gomb 
 

 
 

Memória gomb 
A "  " gomb megnyomásával léphet memória 
üzemmódba, és tárolhatja a karakterek és díszítı 
öltések kombinációit. Ennek a gombnak a 
használatával tudja a memóriában rögzíteni az 
öltésszélesség " + " vagy " — " gombokkal 
beállított értékét. 
 
Figyelem: Az egyenes öltésminták és a 14-27 

 számú csoportminták nem memorizálhatók. 
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HASZNOS TULAJDONSÁGOK 

Sarokvarrás 

1. Állítsa le a varrógépet, ha elérte 
az anyag sarkát 

2. Engedje le a tőt az anyagba 
manuálisan, vagy nyomja le 
egyszer a Tő fel/le gombot 

3. Emelje fel a talpat. 
4. Forgassa el az anyagot 
5. Engedje le a talpat, majd 

folytassa a varrást

Hátrafelé varrás 

A hátrafelé varrást arra 
használják, hogy elerısítsék a 
varratot kezdésnél vagy a 
befejezésnél.  
Nyomja meg a hátrafele varrás 
gombját és varrjon 4-5 öltést.  
A gép újra elırefele varr, ha a 
gombot elengedi. 

Szabadkaros varrás 
 

A szabadkaros varrás kényelmes a csıszerő anyag varrásánál, mint például nadrágszegésnél 
vagy mandzsettáknál. 
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Vastag anyagok varrása

Ha a talp leengedése elıtt 
megnyomja talp jobb oldalán levı 
fekete gombot, akkor 
vízszintesen rögzíti a talpat. 
Ez segít elkezdeni a varrást, vagy 
ha többrétegő anyagot varr, 
például farmer beszegésénél.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha elérte a megfelelı 
vastagságot, engedje le a tőt és 
emelje fel a talpat.  
Nyomja meg a talp hegyét és 
nyomja be a fekete gombot, majd 
engedje le a talpat és folytassa a 
varrást. 
A fekete gomb automatikusan 
felenged néhány öltés után. 
 
 
Egy másik, ugyanolyan 
vastagságú anyagot is 
odahelyezhet.  
Vagy támassza meg a talpat, 
miközben kézzel továbbítja az 
anyagot és tovább varrja a 
felhajtott anyagot. 
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Az anyaggal 
azonos 
vastagságú 
kartonpapír 



EGYENES ÖLTÉSEK ÉS TŐPOZÍCIÓ 
  

 
 
 
 
 
Tőpozíció váltása 
Ezt a beállítást csak az Egyenes Minták 1-4, vagy 
az alapbeállítás ”3,5” értékő középpozíciónál lehet 
használni. Ha az öltés szélesség beállítása ”–” 
gombját megnyomja, akkor a tő balra mozdul. Ha 
az öltés szélesség beállítása ”+” gombot nyomja 
meg, akkor a tő jobbra mozdul. Az LCD kijelzın a 
pont és a szám mutatja a tő helyzetét. 

Öltéshossz váltása 
Az öltéshossz csökkentése érdekében nyomja meg 
a ”-” öltéshossz-beállító gombot. Hosszabb öltés 
érdekében nyomja meg a ”+” öltéshossz-beállító 
gombot. Általában hosszabb öltést kell beállítani 
vastagabb anyagoknál, cérnáknál és tőknél. 

 

 

CIKK-CAKK-ÖLTÉS 
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Öltésszélesség beállítása 

A legnagyobb cikkcakk öltés-szélesség 7,0, azonban a 
szélességet bármelyik mintánál csökkentheti. Az öltés 
szélesebb lesz, ha megnyomja a ”+” öltésszélesség-
beállító gombot 0,0–7,0-ig.  

Öltéshossz beállítása 
A cikkcakk-öltés sőrősége megnı, ha 0,2-nél nagyobbra 
állítja. Cikkcakk-öltéshez általában a 1,0-2,5 értéket 
szokás használni. A zárt cikkcakk-öltéseket (egymáshoz 
közeli) szaténöltésként is nevezik.  

 



 

RUGALMAS ÖLTÉS 
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Ez az öltés erıs és rugalmas, az anyag 
meggyőrıdése nélküli varratot biztosít. Kiválóan 
alkalmas foszlós szélő vagy kötött anyagok 
varrásához, valamint tartós szövetek, mint például 
farmerek varrásához. 
Ezeket az öltéseket felsı díszítéshez is lehet 
használni. 
 

A hármas cikk-cakk öltés kemény anyagok 
varrásához jó, mint például farmer, 
selyemszövet, vászon, stb. 

Az egyenes öltést arra is használható, hogy 
háromszoros megerısítést adjon a rugalmas és 
strapabíró varrásokhoz. 

Egyenes rugalmas öltés 

Egyenes öltés 



SZEGİ ÖLTÉSEK 

 
 

a. Cserélje ki a talpat az overlocktalpra.  
b. Az anyagot a szélénél varrja le, követve a talp vezetıjét.  

 
Figyelem! A szegı talpat csak az Egyenes Minta 5 és 8-cal lehet használni, és ne állítsa a szélességet 5-nél 
keskenyebbre. Elıfordulhat, hogy a tő beleüt a talpba, erre figyeljen, amikor másik mintával és szélességgel 
varr. 

 Az általános talp használata 

 
1. Cserélje ki a talpat általános talpra. 
2. A szegélyt az anyag széle mentén varrja úgy, hogy a tő túlvarrjon az anyag jobb oldalán.  
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Overlocktalp használata 



REJTETT SZEGÉLY/FEHÉRNEMŐ ÖLTÉS 
 

9: rejtett szegély/fehérnemő öltés 
kemény anyagokhoz 

A-03, 04: Rejtett öltés stretch 
anyagokhoz 

 
 
 

Figyelem! A rejtett öltéssel való varrás nagy 
gyakorlatot kíván! Mindig készítsen 
próbavarrástt! 
 

1. Hajtsa az anyagot az ábra alapján úgy, hogy a 
visszájával felül legyen  
 
 

2. Tegye az anyagot a talp alá. Forgassa a 
kézikereket addig, amíg baloldalt a tő az 
anyagba ér. Éppen csak az anyag hajtásába 
érjen a tő. Ha nem megfelelı, akkor igazítsa az 
öltés szélességét a kívánt mértékőre. 

3. Igazítsa a sorvezetıt (b) a recézett anyacsavar 
segítségével (a) úgy, hogy a sorvezetı a hajtás 
mellett legyen.  
 
 

4. Lassan varrjon, a sorvezetı szélénél vezetve az 
anyagot.  
 
 
 
 
 
 
 

5. Fordítsa meg az anyagot. 
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i i i 
Hátoldal     Overlock öltés Hátoldal 

 

 



GOMBFELVARRÁS 
  

1. Válassza ki a 25-ös mintát a Csoportos Minták 
közül a gombvarró öltéshez. Cserélje ki a talpat 
a gombfelvarró talpra és a gép hátulján található 
fogsüllyesztı gombbal süllyessze le a fogat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Helyezze az anyagot a talp alá. Helyezze a 
gombot a kívánt helyzetbe és engedje le a 
talpat. 

3. Válassza ki a cikk-cakk mintát. Állítsa be a 
szélességet 2,0-7,0 közé, attól függıen, 
mekkora a távolság a két gomblyuk között. 

4. Forgassa a kézikereket, hogy megnézze, a tő 
akadály nélkül belemegy-e a bal és a jobb 
gomblyukba.  
 
 
 
 

5. Varrás elıtt nyomja meg az Auto-lock gombot, 
hogy a varrás elején és végén megerısítse az 
öltéseket. Ha a gombfelvarrást szárral kívánja 
elkészíteni, helyezzen egy gombostőt a gomb 
tetejére, és így varrjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Négylyukú gomboknál elıször varrja meg az 

elsı két lyukat, majd fordítsa meg az anyagot és 
így varrja meg a másik két lyukat is. 
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M:  Vékony vagy közepes vastagságú 
anyagokhoz 

A-14: Vízszintes lyukakhoz vékony vagy 
közepes vastagságú anyagból 
készült pólókhoz vagy blúzokhoz. 

0:  Vékony vagy közepes vastagságú 
anyagokhoz 

A-15: Vízszintes lyukakhoz vékony vagy 
közepes vastagságú anyagból 
készült pólókhoz vagy blúzokhoz. 

A-T6:  Vízszintes lyukakhoz vastag 
anyagon 

A-17: Vékony vagy közepes vastagságú 
anyagokhoz 

C:  Öltönyökhöz vagy zakókhoz 

A- J 8: Vastag kabátokhoz 

A- J 9: Farmerekhez és nadrágokhoz 

A-20: Farmerokhoz vagy durva szövéső 
stretch anyagokhoz 

A-21: Stretch anyagokhoz 

Figyelem! Gomblyuk varrás elıtt gyakorolja a varrást egy hasonló anyagon!

1. Jelölje a gomblyuk helyét az anyagon. 
A leghosszabb gomblyuk 3cm (Ami 
változhat a gomb átmérıjétıl és 
vastagságától.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Csatlakoztassa a gomblyukazó 
keretet, ezután húzza ki a gombtartót 
és tegye bele a gombot. A gomblyuk 
mérete a gombtartó részbe tett gomb 
méretétıl függ.  
Főzze át a cérnát a gomblyukazó 
keret furatán, majd igazítsa a 
gomblyukazó keret alá. 
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        GOMBLYUKAZÓ ÖLTÉS 

  



GOMBLYUKAZÓ ÖLTÉS 

3. Válassza ki a gomblyuk öltéstípust. 
Állítsa be az öltés szélességét és a 
hosszát a kívánt szélességre és 
sőrőségre. 
 
 
 
 
 
 

4. Helyezze úgy az anyagot a 
gomblyukazó keret alá, hogy a rajta 
található jel egybeessen a gomblyuk 
középvonalával. 
Húzza le a „PUSH” jelő gomblyukazó 
átkapcsoló kart és gyengéden nyomja 
hátra. 

 

 

Figyelem! Amikor valamelyik gomblyuk mintát 

kiválasztja, az LCD kijelzın megjelenik 

egy jel, ami arra emlékeztet, hogy le 

kell engedni a „PUSH” jelő gomblyukazó 

átkapcsoló kart. 

 

5. Tartsa finoman a felsı szál végét és 

kezdjen el varrni. 

Figyelem! Finoman tolja kézzel az anyagot. 
Mielıtt befejezné, a gép automatikusan 
elerısítést varr, gomblyuk megvarrása 
után. 
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Starling 
point Kiindulópont 



 GOMBLYUKAZÓ ÖLTÉSTÍPUSOK 
 
 

6. Varrja a gomblyukakat az ábrán látható 
módon a gomblyukazó keret elejétıl a 
végéig. 

7. Tolja fel a „PUSH” jelő gomblyukazó 
átkapcsoló kart és vágja el a cérnát.  
Ha több gomblyukat akar varrni, a 
„PUSH” jelő gomblyukazó átkapcsoló 
kart ismételten gyengéden tolja hátra. 
Ezután megkezdheti a következı 
gomblyuk varrását.  
 

8. Vágja ki a gomblyuk közepét óvatosan, 
hogy ne vágja el az öltéseket egyik 
oldalon sem. Használjon egy 
gombostőt, hogy megállítsa a lyuk 
végénél, hogy ne vágja túl. 
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GOMBLYUKAZÓ ÖLTÉS 

Gomblyukvarrás rugalmas anyagokon 
Ha rugalmas anyagon varr gomblyukat, vastag cérnát főzzön be, vagy helyezzen zsinórt a gomblyukazó 
keret alá. 

1. Csatlakoztassa a gomblyukazó 
keretet és helyezze be a zsinórt a 
gomblyukazó keret hátuljába. 
Húzza elıre a zsinór két végét és 
illessze be ıket a mélyedésbe, és 
ideiglenesen csomózza meg. 
Engedje le a gomblyukazó keretet 
és kezdjen el varrni.  
Állítsa be az öltésszélességet, 
hogy illeszkedjen a zsinór 
szélességéhez.  

2. Ha elkészült a varrással, húzza 
meg a zsinórt, hogy ne legyen túl 
laza, majd a felesleget vágja le. 

 

 

Figyelem: Ajánlott az anyag hátoldalán merevítı anyagot (pl. vetex) használni. 
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 RETESZELİ ÖLTÉS 
  

Válassza ki a 22-es mintát a Csoportos Minták 
“A” közül a reteszelı öltést. Cserélje ki a 
nyomótalpat a gomblyukazó keretre. 

A gomblyukazó keret hátulján található 
gomblyuktartót teljesen húzza hátra. Így a 
reteszelés a legnagyobb gomb átmérıjével 
megegyezı hosszúságú lesz. 

Igazítsa az anyagot úgy, a tő 2 mm-re legyen a 
zseb tetejétıl, ezután engedje le a gomblyukazó 
keretet. 

 

 

 

Főzze át az alsó szálat a gomblyukazó keret 
lyukán. Húzza le a „PUSH” jelő gomblyuk 
átkapcsoló kart, majd gyengéden nyomja hátra.  
Finoman tartsa a felsı szál végét a bal kezében, 
majd kezdje el a varrást. 

 

 

A reteszelı öltések készen vannak. 

A reteszelı öltés jó például a zsebek sarkánál. 
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Kiindulópont 



 

FŐZİLYUK ÖLTÉS 

 

A-23: Főzılyuk öltés öveken, stb  

A-24; Főzılyuk öltés öveken, stb 

1. Válassza ki a 23-as vagy 24-es mintát a 
Csoportos Minták “A” közül a főzılyuk 
öltéshez. Csatlakoztassa az “A” talpat. 

 

 

2. Nyomja le a ”–” vagy ”+” öltés állító gombot 
a főzılyuk öltés méretének 
kiválasztásához. 

Főzılyuk mérete: 

A. Nagy; 7.0mm 

B. Közepes: 6.0mm 

C. Kicsi: 5.0m 

 

3.     Engedje le a tőt az anyagba az öltés       

kezdésénél, ezután engedje le a talpat. 

 Amint a varrás készen van, a gép  
automatikusan elerısítést varr, majd 
megáll. 

 

 

4.     Vágjon egy lyukat a főzılyuk közepébe 
egy főzılyuk lyukasztóval. 

A főzılyuk lyukasztó nem tartozéka a 
gépnek. 

Figyelem:Ha vékony cérnát használ, az 
öltés lehet, hogy rücskös lesz. Ha ez 
megtörténik, varrja át még egyszer a 
főzılyukat, az elızı öltésre. 
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STOPPOLÓ ÖLTÉS 

  

 

1. Válassza ki a 26-os vagy 27-es mintát az 
“A” Csoportos Minták-ból a stoppoló 
öltéshez. Cserélje ki a talpat a 
gomblyukazó keretre. 

 
 

 

2. Fércelje össze a felsı anyagot és az 
elerısítı anyagot. Válassza ki a minta 
szélességét a minta szélessége gombbal. 
Engedje le a gomblyukazó keretet a lyuk 
közepére. 

 
 
 
 
 

3. Határozza meg a folt kívánt hosszúságát 
majd  húzza hátra a gomb tartót a 
gomblyukazó kereten a kívánt 
hosszúságig. 

 
 
 
 
 

 

4. A stoppoló minta mérete változó. A 
legnagyobb minta méret 2,6 cm és a 
legnagyobb minta szélessége 7 mm 

a) A stoppoló minta hossza. 

b) A stoppoló minta szélessége. 
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STOPPOLÓ ÖLTÉS 

5. Helyezze az anyagot a stoppolandó terület 
elejére, engedje le a tőt 2 mmre és engedje 
le a gomblyukazó keretet. 
 
Figyelem: Amikor leengedi a talpat, ne 
nyomja meg elırıl a gomblyukazó keretet, 
különben a lyuk nem a megfelelı méretben 
lesz bestoppolva. 

 

6. Főzze át a felsı szálat a gomblyukazó keret 
lyukán. Húzza le a „PUSH” jelő gomblyuk 
átkapcsoló kart, majd gyengéden nyomja 
hátra.  Finoman tartsa a felsı szál végét a 
bal kezében, majd kezdje el a varrást. 
 
  Figyelem: Amikor kiválasztja a 
gomblyukazó vagy stoppoló mintát, az LCD 
kijelzın  jelenik meg, hogy 
emlékeztesse, hogy húzza le a gomblyukazó 
átkapcsoló kart. 

 
 

7. Stoppoló öltéseket elırıl hátrafele varrják, 
ahogy az ábra mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ha a varrási távolság túl nagy a varráshoz, 
akkor azt javasoljuk, hogy varrja át többször, 
vagy keresztbe a jobb eredmény elérése 
érdekében. 
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CIPZÁR BEVARRÁSA

Középsı cipzár bevarrása 

Figyelem: Cipzárazó varrást csak középre 
állított tővel és egyenes öltéssel szabad varrni. 
Ha más állásban akarja varrni, a tő 
beleszúrhat a talpba és eltörhet.

Fércelje össze a ruhát a cipzár elejénél. 

Hajtsa ki a varrásráhagyásnál. Fordítva tegye 
be a cipzárt a varrásráhagyásba a cipzár 
fogaival ellentétes irányba. Fércelje össze a 
cipzárt az anyaggal. 

 

Csatlakoztassa a cipzártalpat. Szúrjon be a talp 
jobb oldala mellett egy gombostőt, hogy a bal 
oldal varrása közben a helyén tartsa az cipzárt.  

Szúrjon a talp baloldalán egy gombostőt, hogy a 
jobb oldal varrása közben a helyén tartsa a 
cipzárt. 

 

 

A varrást a cipzár bal oldalán kezdje meg. 

Öltsön át az alján és a cipzár jobb oldalán varrja 
végig. Távolítsa el a fércelést és a rögzítéseket. 
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CIPZÁR BEVARRÁSA 

Takart Cipzár (slicc) bevarrása 

Fércelje össze a ruhát a cipzár elejénél. 

Hajtsa vissza a varrásráhagyást. Hajtsa a 
megfelelı varrásráhagyás alá a cipzárt 3 mm-re 
a fogaktól. 

Csatlakoztassa a cipzár talpat. Szúrjon be a talp 
jobb oldala mellett egy gombostőt, hogy a bal 
oldal varrása közben a helyén tartsa a cipzárt.  

A varrást a cipzár alsó oldalán kezdje meg. 

 

Miután végigvarrta, fordítsa át az anyagot a 
színoldalra, és varrja végig a cipzár másik 
oldalát. 

Álljon meg kb. 5 cm-re a cipzár tetejétıl. 
Távolítsa el a fércelést és húzza le a cipzárt. 
Varrja össze a többi részt is.
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KESKENY SZEGÉS 

A szegı talp tartozék nem kötelezı. Nem 

tartozik a géphez. 

  Hajtsa vissza az anyagot 3 mm-re, majd újból 
hajtson rá 3 mm-t kb. 5 cm hosszan az anyag 
szélétıl. 

  Helyezze be a tőt a felhajtásba a kerék kézi 
tekerésével és engedje le a talpat. Varrjon 
néhány öltést és engedje fel a talpat. 
 
 
 

Helyezze be a felhajtott anyagot a spirálos 
részbe a szegı talpon. Húzza vissza az 
anyagot addig, amíg a felhajtás feltekeredik. 

    Engedje le a talpat és kezdjen el lassan varrni 
az anyag eldolgozatlan szélét vezetve a szegı 
talppal szemben hogy egyenletesen hajtsa fel a 
szélét a talp. 
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ZSINÓROZÁS   

Varrjon egy szálas zsinórozással, hogy szalagvarrással szép mintát tudjon dzsekikre vagy mellényekre varrni, 
vagy varrjon három szállal szegélydíszítéseket. Gyöngypamutot, kötött szállat, hímzett selymet, csipke 
cérnát, finom gyapjút vagy liliomfonalat használhat. 

Egyetlen zsinórozás 

Rajzolja le a mintát az anyagra. Helyezze be a 
szálat a zsinórozó talp vájatába jobb oldalról. Húzza 
a szálat kb. 5 cm-re a talp mögé. 

A vájat a talp alatt megtartja a szálat a helyén, 
miközben felülrıl ölt a szálra. 

Válassza ki az öltésszélességet és állítsa be úgy, 
hogy éppen fedje a szálat. Engedje le a talpat, 
varrjon lassan a szálat vezetve a minta alapján. 

Tripla zsinórozás 

Nyomja a varrócérnát balra és helyezze a három 
szálat a talp vájatába és húzza kb. 5 cm-re a talp 
mögé a szálakat. Válassza ki a kívánt mintát és 
állítsa be az öltés szélességét úgy, hogy éppen 
fedje a szálakat. Engedje le a talpat és varrjon 
lassan, vezetve a szálakat. 
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SZATÉNÖLTÉS VARRÁSA 

  

Használja a szatén öltı talpat a szaténöltésekhez 
és dekoratív öltések varrásához. Ez a talp alul ki 
van könnyítve, hogy a sőrő öltésmintákban ne 
akadjon el, így biztosítva a könnyebb varrást. 

A szatén szabásához vagy dekoratív 
öltésmintákhoz állítsa be az öltés hosszát és 
szélességét a szélesség és hosszúság beállító 
gomb segítségével. Kísérletezzen hulladék 
anyagokon, amíg eléri a kívánt hosszt és 
szélességet.  

 

Figyelem: Ajánlott az anyag hátoldalán merevítı 
anyagot (pl. vetex) használni. 
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SAROKVARRÁS, STEPPELÉS 
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A steppelı talp nem tartozéka a 

gépnek. 

Helyezze be a sorvezetıt a talpra az 
illusztráció alapján és állítsa be a kívánt 
távolságot. 

Varrja le az elsı sort és helyezze át az anyagot a 
következı sorhoz úgy, hogy a sorvezetıvel követi az 
elsı sort. 



*   A ráncoló talp nem tartozéka a gépnek. 

Ráncolt anyagok 

Távolítsa el a nyomótalp tartóját és csatlakoztassa 

a ráncoló talpat, a szálfeszítést 2 alá állítva. 

Helyezze a ráncolnivaló anyagot a talp jobb 

oldalára. 

Varrja végig a sort úgy, hogy a talp jobb oldala 

kövesse a jelölést. 

Az öltések automatikusan ráncolják az anyagot. 

Alkalmas könnyő és középnehézségő anyagok 

ráncolására. 

 

 

Ráncolás és ráncolt anyagok másik anyagra 
való rávarrása egy lépésben 

Keresse meg a hornyot a ráncoló talp alján. 

Ha használja a hornyot, az alsó anyagot ráncolja, 
miközben a felsı anyaghoz varrja, mint az övek a 
nıi mellényeken. 

- Távolítsa el a nyomótalp tartót és 
csatlakoztassa a ráncoló talpat, 

- Helyezze a ráncolandó anyag jobb oldalát a talp 
alá. 

- Helyezze a felsı anyag jobb oldalát a horonyba. 

- Vezesse a két réteget az illusztráció szerint. 

Figyelem: Ha a próbavarrás beállításával elérte a 
kívánt  ráncolási sőrőséget, hogy 10 
százalékkal több anyagot használjon fel a 
ráncolt anyagból, így leegyszerősítheti a 
beállítást. Így könnyebben megállapíthatja, 
hogy mennyi anyagra van szüksége. Mindig 
készítsen próbavarrást a ráncolások 
megkezdése elıtt. 

 Figyelem: Lassan vagy közepes sebességgel varrjon, 
hogy könnyebben tudja az anyagot vezetni. 
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RÁNCOLÁS 



SZMOKING VARRÓ PROGRAM 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ha szeretné elıráncolni ujj, váll vagy derékvarrásnál az anyagot, 

használja a ráncoló talpat. 

*  A ráncoló használatának útmutatóját az 52. oldalon találja. 

 

 

 

 

Csomózással rögzítse a ráncolt varratot mindkét végén, nehogy 

kihúzódjon a cérna és elmozduljon a ráncolás. Ezt úgy tudja megtenni, ha 

a varrás kezdeténél és végénél hosszabbra engedi a cérnát, amit ott 

csomózni tud. 

 

 

 

 

 

A ráncolt területet a varrat szakadás elkerülése végett dekoratív 

mintákkal vagy szmoking öltéssel varrja át. 

  Húzza ki a ráncoló segédöltéseket. 

53 



SZABAD MINTA STOPPOLÁSA, HÍMZÉS ÉS 
MONOGRAMMOZÁS

 

Engedje le az anyagtovábbítót a “ ” helyzetbe 
a gép hátulján található gombbal. 

Távolítsa el a talpszárat és csatlakoztassa a 
stoppoló talpat a talpszár helyére. Az emelıkarnak 
(a) a tőrögzítı csavar (b) mögött kell lennie. 
Helyezze a talprúdra a stoppolótalpat és rögzítse a 
csavarral (c). 

Stoppolás 

           Figyelem: Szabad minta stoppló kiváló a varrógép belsı továbbítója nélkül. Az anyagot nem a gép 
mozgatja, hanem kézzel mozgatva lehet irányítani, ehhez szükséges a varrási végsebességet 
korlátozni. 

Elıször varrja körül a széleket (varrja el a szálat). 
Dolgozzon balról jobbra, varrjon keresztül a lyukon 
állandóan és folyamatos mozdulatokkal. Forgassa 
el az anyagot 25 %-kal és varrjon keresztül az elsı  
öltéseken, lassan mozgatva az anyagot úgy, hogy 
ne legyen túl nagy rés a cérnák között.
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SZABAD MINTA STOPPOLÁSA, HÍMZÉS ÉS MONOGRAMMOZÁS 

Hímzés 

Válasszon ki egy cikk-cakk öltést és állítsa be a 
kívánt öltésszélességet. Az öltés nyúljon túl a 
kirajzolt mintán. A hímzıkeret mozgatásával 
biztosítsa az egyenletes sebességet. 

Töltse ki a kirajzolt formát a vonalon túl, belülrıl. Az 
öltések legyenek közel egymáshoz. 

Hosszabb öltések lesznek, ha gyorsabban 
mozgatja a hímzıkeretet, rövidebb öltések, ha 
lassabban mozgatja a hímzıkeretet. 

Biztosítsa az öltések elerısítését a hímzés végén 

az Auto-lock gombbal. 

Monogramozás 

Válasszon ki egy cikkcakk öltést és állítsa be a 
kívánt öltésszélességet. Állítsa be a 
végsebességet, így azonos sebességgel tud varrni. 
A keretet lassan mozgatva a betők vonalát tudja 
követni a varrásnál. 

Ha a bető varrása befejezıdött, erısítse el a 
varrást az Auto-lock gombbal. 

* A hímzıkeret nem tartozéka a gépnek. 
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FELSİ ANYAGTOVÁBBÍTÓ TALP 

Egyszerőbb vezetni az anyagot és jobban 
látja, ha az alap talpakat használja a géppel.  
A felsı anyagtovábbító talp segíti az anyag 
alsó továbbítását. Vastagabb anyagok, foltok 
felvarrásánál vagy többrétegő anyag 
átvarrásánál. 

     

Emelje fel a talpemelıkart és vegye le az 
alaptalpat. Kicsavarozással (óramutatóval 
ellentétes irányba) távolítsa el a nyomótalp 
tartóját a 2. ábrán látható módon. 
 

     

 

Csatlakoztassa a felsı anyagtovábbító talpat a 
következıképpen: 

- A mozgató karnak (a) illeszkednie kell a 
tőrögzítı fejre (b). 

- Csúsztassa a mőanyag csatlakoztató fejet 
balról jobbra úgy, hogy az illeszkedjen a 
talprúdhoz. A rögzítı fület csavarja 
(óramutatóval megegyezı irányba) a 
talprúdhoz a felsı anyagtovábbítót  
 

- Engedje le a talpemelı kart. 

 

- Bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét 

tőrögzítı csavar és a felsı anyagtovábbító 

csavar elég szorosan van-e rögzítve. 

Az alsó és felsı cérnát húzza a felsı 
anyagtovábbító talp mögé. 
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Figyelem: A felsı anyagtovábbító talpat csak akkor 
használja, ha nélküle nem sikerül vastagabb 
anyagot megvarrni. Ennek a talpnak 
használatakor kevésbé láthatóak az öltések. 



ÖSSZEÖLTÉS 

Kb. 4 mm-re helyezze el egymástól az 
összehajtott anyagok széleit és fércelje rá ıket 
egy vékony papírra vagy zsírpapírra. 

Jelölje meg a nyomótalp közepét a két anyag 
között és kezdje meg a varrást. 

Varrás után távolítsa el a papírt. 

 

Patchwork öltés 

 

Helyezze a nyomótalp közepét az anyag 
szegélyéhez és a fenti ábrákon látható 
öltésmintákat használva varrja le. 
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Helyezze egymásra a két anyagot a jobb 
oldalnál varrjon egyenes öltéseket. 

Nyissa ki az anyagot a varrásnál és simítsa ki. 

Vékony papír 
Fércelés 



KAGYLÓÖLTÉS 

Kagyló szegély 

Hajtsa össze az anyagot és varrja végig a 
szélénél. 

Vágja le az anyagot 3 mm-es ráhagyással az 
öltésektıl. Vagdossa be a ráhagyást. 

Fordítsa meg az anyagot és nyomja ki az íves 
szegélyt majd vasalja ki. 

Kagyló szegélyezés 

Varrja végig a szegélyvonalat. 

Az öltésekhez közel nyírja le a felesleges 

anyagot, vigyázva, hogy ne vágja el a cérnát. 
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Hátoldal 



ÖLTÉSMINTÁK NYÚJTÁSA 
 

Az öltést ötszörösére meg lehet hosszabbítani 
a normál hosszánál a nyújtó gomb 
megnyomásával. 

Az LCD kijelzın van egy ikon a minták 
nyújtásához. 

Ha szélességet, hosszúságot vagy öltést vált, a 
mintáknak egy szélesebb skálája válik 
elérhetıvé. 

Figyelem: A Csoportos minták 28-51egyszerre lehet 
meghosszabbítani és tükrözni. 
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TÜKRÖZÉS 

Figyelem: 

- Az Egyenes minták és a Csoportos minták 14-27-et nem lehet tükrözni. 

- A tükrözött mintákat kombinálni lehet más mintákkal is. 
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Nyomja meg a tükrözés gombot. 

Válassza ki a mintát. 

Az LCD kijelzın feltőnik a kiválasztott 
minta. 

A: Normál minta 
B: Tükrözött minta 



AZ IKERTŐ HASZNÁLATA 
 

Helyezze be az ikertőt. 

Figyelem: Csak ikertő használata esetén 
(alkatrész kód: 006020008). Ha nem hozzávaló 
tőt használ, elhajlíthatja a tőt vagy tönkre teheti 
a gépet. Soha ne használjon görbe tőt. A görbe 
tő könnyen eltörik és sérülést okoz. 

Kövesse az instrukciókat a szimpla tő 
befőzésénél a vízszintes cérnatartót használva. 
A cérnának keresztül kell haladnia a bal tőn. 
Helyezze a függıleges cérnatartót (a gép 
tartozéka) a gép tetején lévı lyukba. A cérna 
haladjon keresztül a kijelölt pontokon. 

Főzze be külön-külön a cérnát a tőkbe. 

Figyelem: Bizonyosodjon meg róla, hogy a két 
cérna típusa és vastagsága egyforma. Egy vagy 
akár két színt is használhat. 

    Nyomja meg az Ikertő gombot és a gép 
automatikusan beállítja a maximális 
öltésszélességet. 

Válassza ki a mintát és kezdjen el varrni. Az 
egyenes öltések és az A csoportos minták 14-
27 kivételével mindegyik öltést lehet használni. 
Kétvonalú öltéseket egymással párhuzamosan 
varrja. 

Figyelem: Ha az ikertővel varr, lassan 

haladjon elıre, fenntartva a lassú sebességet a 
jó öltésminıség érdekében. 
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                     Figyelem: Ha az ikertőt használja, használja az “T” talpat függetlenül 
attól, hogy milyen varrással varr. 

2.0-5.0 

 

 



MEMÓRIA 

A kombinált mintákat el lehet menteni késıbbi használatra is. Az elmentett minták nem vesznek el 
azután, miután kikapcsolja a varrógépet, bármikor újból elıhívhatóak. Ez kényelmes olyan minták 
esetében, amiket gyakran használ. 

Figyelem: 
- Többrétő mintát kiválaszthat a minta fajták közül és kombinálhatja, összevarrhatja ıket. 

- Ennek a gépnek 4 memória modulja van és minden modul 20 öltésegységet képes tárolni. 

- A közvetlen mintamódok és az A csoportos 14-17 mintákat nem lehet bevinni a memóriába. 

- Minden egységet a memóriában szerkeszteni lehet, igény szerint az öltéshosszat, öltésszélességet, 
nyújtás, tükrözés, és Auto-lock. 

Kombinált minták vagy betők 

Nyomja meg a "MODE" gombot a kívánt mintacsoport 

kiválasztásához  

 

 

A LED jelezni fogja, hogy melyik csoportot választotta ki. 
Nyomja meg az " (M) " gombot a memóriamód indításához és 
feltőnik középen egy képernyı. Kiválaszthatja a memória 
számát, amint a kurzor elkezd villogni.  
 

 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a memóriamód számát (pl. 2) 
 

        

 

 

 A memória képernyıje automatikusan feltőnik. 
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MEMÓRIA 

Nyomja meg a kívánt minta számát (pl. 60) 
 

 

 

 

 

 

A kiválasztott minta megjelenik az LCD kijelzın. 

Ismételje meg az 5. és 6. lépést, hogy több mintát tároljon 
a memória. 

Figyelem: Ha a memória 20 egysége tele, a gép hangjelzéssel 
jelez. 

 

Nyomja meg az "(M)" gombot a memória menü elhagyásáért 
és menjen vissza  a normál menübe. 

Figyelem: A kiválsztott minta kitörlıdik a gép memóriájából a 
kikapcsolás után, ha nem nyomja meg az ”(M)” gombot 
amikor végzett a kiválasztással. 

 

 

 

Minták és betők hozzáadása 
 

Miközben a menüben a memória módban van, nyomja meg a 
az öltésszélesség beállító gombot miközben a kiválasztott 
szám megjelenik a képernyın, utána új öltést adhat hozzá. 

Nyomja meg a minta számát (pl. 31). A kiválasztott minta 
meg fog jelenni. 
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MEMÓRIA 

Használja az öltésszélesség beállító gombot a minta 
kiválasztásához, amit szeretne szerkeszteni a 
memóriamódban. 

 

 

Nyomja meg a " " gombot a minta szerkesztéséhez. Az 
öltéshossz, öltésszélesség, nyújtás, tükrözés és Auto-lock 
beállításokat kézzel tudja beállítani. 

 

 

Figyelem: Az öltéshosszt, öltésszélességet, nyújtást, tükrözést és 
Auto-lockot mintákat manuálisan be tudja állítani. 

 

 

Nyomja meg a " " gombot ha végzett és térjen vissza az 
alapöltésekbe. 

       

 

              Minták és betők törlése 

Miközben a memóriamódban van, nyomja meg az 
öltésszélesség beállító gombot és válassza ki a mintát, amit 
törölni szeretne.  

 

 

Nyomja meg a " " gombot a kiválasztott minta törléséhez 
és a következı minta elıbbre kerül. 
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 Minták szerkesztése 



MEMÓRIA

A tárolt minta elıhívása és varrása 

Nyomja meg a " " gombot a memória menübe való 
belépéshez és ezután írja be a memóriamodul számát, 
amikor a kurzor villogni kezd. 

 

 

 

 

Vigye be a memóriamodul számát (pl. 2) 

Az LCD kijelzı megmutatja az elsı mintát a kiválasztott 
mintamodulban. 

Válassza ki a mintát a ”--” vagy ”+” gombok megnyomásával. 

 

 

 

Nyomja meg a lábpedált vagy nyomja meg a Start/Stop 
gombot, hogy a gép elkezdjen varrni. 

A képernyı mutatja az aktuális varrat mintát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a " " gombot a memória menü 
elhagyásához és a normál képernyıhöz való 
visszatéréshez. 
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FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 

Ha kiválaszt egy gomblyukat vagy stoppoló öltést, az LCD 
 
 kijelzın megjelenik a " " minta, ami arra emlékezteti, hogy 
engedje le a gomblyukazó kart. 

 

Ha a varrógépnek hibája van 

Az ábra azt jelenti, hogy a cérna besodródott vagy elakadt 
és a kézikerék tengelyét nem lehet mozdítani. Figyelmesen 
nézze át a „Hibaelhárítási útmutató”-t a 72-73. oldalon. 
Miután a problémát megoldotta, a gép tovább folytatja majd 
a varrást. 
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Tájékoztató üzenetek megjelenítése 

Orsózás 
Az orsózó bekapcsolt állapotban van és felcsévéli a szálat. 



FIGYELMEZETİ JELZÉSEK 

Figyelmeztetı hangok 

- Üzemszerő mőködés esetén: 1 csipogás 

- Ha a memória megtelt 20 mintaegységgel: 2-rövid csipogás 

- Ha a mőködés nem üzemszerő: 3 rövid csipogás 

- Ha a varrógép hibás és nem tud varrni: 8 másodpercenként rövid csipogás 

Ez azt jelenti, hogy a cérna összecsomósodott vagy elakadt és a kézikerék tengelye nem mozog. Nézzen 
utána a „Hibaelhárítási útmutatóban” a 72-73-ik oldalon, hogy megtalálja a megoldást.  

Orsózó alaphelyzetbe való visszatérése 

Ha az orsó tele van, vagy az orsózó helyén van, 
nyomjon meg egy gombot, és a gép 3 rövid 
sípolással jelzi ha a beállítás nem megfelelı vagy 
rosszul van visszatéve az orsó. 

Figyelem: Ha a probléma még mindig nem oldódott meg, keresse meg az eladót, vagy a szervizt. 

Figyelem: A varrás alatt, ha a cérna összecsomósodik, vagy elakad a kampóban megállítva a tőt, és 
folyamatosan nyomja a lábpedált, a biztonsági kapcsoló leállítja a gép. A gép rendes elindításához a 
kapcsolót OFF pozícióba majd újból ON pozícióba kell kapcsolni. 
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BERREGİ HANG 

Nyomja meg a " " gombot és kapcsolja be 
a gépet. 

 

 

Kiválaszthatja a módot a ”+” vagy ”-” gombot. 

Válassza ki a kívánt módot; hang be ” ” vagy 

hang ki ” ”. 
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Nyomja meg a ” ” gombot. A berregı 

hangot beállító jelzés meg fog jelenni az LCD 

kijelzın, ha bekapcsolta. 



IZZÓCSERE 

Figyelem: kapcsolja ki a gépet és várja meg, amíg a lámpa lehől, mielıtt hozzányúlna. 

Távolítsa el a dugót (a) csavarja ki a csavart (b) 
és távolítsa el a homloklapot (c). 

 

 

 

Ha a gépbe 5 W-os lámpát tesz, a 
következıképpen cseréljen: 

Húzza lefelé az égıt. 

Cserélje ki azonos típusú 5 W-os égıvel. 

Tegye vissza a homloklemezt és szorítsa meg 

a csavart. 
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GONDOZÁS 

A kijelzés tisztítása 

Ha az elılap piszkos, tiszta, száraz ruhával törölje 
tisztája. 

Ne használjon szerves oldószert és tisztítószert a 
tisztításhoz. 

A varrógép felületének tisztítása 

Ha a varrógép felülete piszkos, finoman itasson át egy anyagot enyhe tisztítószerrel, csavarja ki alaposan és 
törölje át a felületet. A tisztítás után ugyanígy törölje át egy száraz anyaggal is. 

A hurokfogó tisztítása 

Ha a hulladék és cérnadarabok összegyőlnek a hurokfogóban, és összegyőlhetnek a gép különbözı 
részeiben. Rendszeresen ellenırizze és tisztítsa a varrógép mechanikáját, ha szükséges. 

Figyelem: húzza ki a gépet a falból mielıtt bármilyen 
tisztítást elvégezne. 

 
 
 
 

Távolítsa el az orsó takarólemezt és az orsót. 
 
 

 
 
 

. 
 

 
Tisztítsa meg az orsótokot a kefével. 
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GONDOZÁS 
 

 

Távolítsa el a tőt, a talpat és a talpszárat, 
tőlemezt és az orsót. Csavarozza ki a tőlemezt 
és távolítsa el. 

 

Emelje ki az orsótokot és távolítsa el. 
 

 

Tisztítsa meg a hurokfogót, a kelmetovábbító 
fogat és az orsótokot a kefével azután törölje át 
ıket egy puha, száraz anyaggal. 

 

Helyezze vissza a hurokfogóba az orsótokot 
úgy, hogy a hegye (a) illeszkedjen a fékhez (b), 
ahogy ábrázolva van. 
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HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ 

Mielıtt hívja a szervizt, vizsgálja át a következı részleteket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a 

szállítójával vagy a legközelebbi viszonteladóval. 

 

Hiba Lehetséges kiváltó ok Javítása Referencia 

1. Rosszul van befőzve a cérna 1. Újra főzze be jól a cérnát 18. o. 

2. A cérna túl feszes. 
2. Csökkentse a cérna feszítését 
(alacsonyabb számmal). 

21. o. 

3. A cérna túl vastag a tőhöz. 3. Cserélje ki a tőt egy nagyobbra. 13. o. 

4. A tő nem megfelelıen van behelyezve. 
4. Távolítsa el majd újból helyezze be 
a tőt (a lapos oldalával hátrafele) 

13. o. 

5. A cérna feltekeredett az orsótartó 
tüskére. 

5. Távolítsa el az orsót és tekerjen 
cérnát az orsóra 

18. o. 

Felsı szál 
elszakad 

6. Eltört a tő. 6. Cserélje ki a tőt. 13. o. 

1. Az orsótartó tok nincs megfelelıen 
behelyezve. 

1. Távolítsa el, majd helyezze vissza 
újból az orsótartó tokot és húzza meg 
a cérnát. A cérnának könnyedén kell 
mozognia. 

17. o. 

2. Az orsótartóban rosszul van elhelyezve 
a cérna. 

2. Vizsgálja meg az orsótartó tokot és 
a cérnát. 

17. o. 

Alsó szál 
elszakad 

3. Az alsó szál túl feszes. 
3. Lazítsa meg a szálfeszességet, 
ahogy ábrázolva van. 

21. o. 

1. A tő rosszul van felhelyezve. 
1. Távolítsa el majd újból helyezze be 
a tőt (a lapos oldalával hátrafele) 

13. o. 

2. Tönkrement a tő. 2. Helyezzen fel ez új tőt. 13. o. 

3. Rossz mérető tőt használ. 
3. A cérnához illı mérető tőt helyezze 
fel. 

13. o. 

4. A talp nem megfelelıen van 
csatlakoztatva. 

4. Vizsgálja meg és megfelelıen 
csatlakoztassa. 

74. o. 

5. Rosszul van befızve a cérna. 5. Főzze be újból a cérnát. 18. o. 

Kihagyott 
öltések 

6. A nyomótalp nem elég erıs. 6. Állítsa be a nyomótalp nyomását. 11. o. 

1. Megsérült a tő. 1. Rögzítsen egy új tőt. 13. o. 

2. A tő nem megfelelıen van rögzítve. 
2. Távolítsa el majd újból helyezze be 
a tőt (a lapos oldalával hátrafele) 

13. o. 

3. Nem passzol az anyaghoz a tő mérete. 
3. A cérnához illı mérető tőt helyezze 
fel. 

13. o. 

4. Nem megfelelı talp van rögzítve. 4. Rögzítse a megfelelı talpat. 74. o. 

5. A csavarszorító csavar nem szoros. 
5. Használja a csavarhúzót a csavar 
megszorításához. 

11. o. 

6. A nyomótalp nem alkalmas ahhoz az 
öltéshez, amivel varrni akar. 

6. Csatlakoztassa azt a talpat, 
amelyik alkalmas az adott öltéshez. 

74. o. 

Eltörik a tő 

7. A felsı szál túl feszes. 7. Engedjen ki a szál feszességébıl. 21. o. 

1. Nem jól van befőzve a cérna. 1. Vizsgálja meg a cérna befőzését. 18. o. 

2. Az orsótartó tokba nem megfelelıen 
van befőzve a tő. 

2. Főzze be a cérnát az ábra szerint. 17. o. 

3. Tő/anyag/cérna párosítás nem jó. 
3. A tő méretének passzolnia kell az 
anyaghoz és a cérnához. 

13. o. 

Szoros 
öltések 

4. Rossz a cérnafeszesség. 4. Javítsa ki a cérna feszességét. 21. o. 

1. A tő túl vastag az anyaghoz. 1. Válasszon egy vékonyabb tőt. 13. o. 

2. Az öltéshossz rosszul van beállítva. 2. Állítsa át az öltéshosszt. 27. o. 
Győri az 
anyag 
rétegeit 3. A cérna túl feszes. 3. Lazítson a cérnán. 21. o. 
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Hiba Lehetséges kiváltó ok Javítása Referencia 

1. A tőcérna túl feszes. 1. Lazítson a feszességen. 21. o. 

2. A tőcérna rosszul van befőzve. 2. Főzze be újból a cérnát. 18. o. 

3. A tő túl nehéz az anyaghoz. 
3. Válasszon egy tőt, ami passzol 
az anyaghoz. 

13. o. 

4. Túl hosszú az öltéshossz az 
anyaghoz. 

4. Állítsa kisebbre az öltéshosszt. 27. o. 

Győri az 
anyagot 

5. A nyomótalp nyomása nem 
megfelelıen van beállítva. 

5. Állítsa be a nyomótalp 
nyomását. 

11. o. 

1. Nem a megfelelı nyomótalpat 
használja. 

1. Válassza ki a megfelelı talpat. 74. o. 

2. A tőcérna túl feszes. 2. Lazítson a feszességen. 21. o. 
A minták 
eltorzultak 

3. Az öltéshossz nem megfelelı az 
öltésfajtához. 

3. Állítsa be az öltésfajtát 27. o. 

1.A cérna elakad a horogban. 

A gép nem 
mőködik 2. A kelmetovábbítóban elakadtak a 

szálak. 

Távolítsa el a felsı szálat és az 
orsótartót, kézzel forgassa 
visszafele a kézikereket majd 
elıre, és távolítsa el a 
cérnadarabokat. 

70. o. 

1. Anyagdarabok vagy olaj győlt 
össze a horognál, vagy a tő mellett. 

1. Tisztítsa meg a horgot és a 
kelmetovábbító talpat, ahogyan 
ábrázolva van. 

70. o. 

2. Rossz minıségi olajt használ. 
2. Csak jó minıségő olajt 
használjon a varrógéphez. 

13. o. 

3. Megsérült a tő. 3. Cserélje ki a tőt. 13. o. 
4. Halk berregı hang jön ki a 
motorból. 

4. Normális. -- 

5. Cérna győlt össze a horogban. 

A gép 
hangos 

6. A kelmetovábbítóban elakadtak a 
szálak. 

Távolítsa el a felsı szálat és az 
orsótartót, kézzel forgassa 
visszafele a kézikereket majd 
elıre, és távolítsa el a 
cérnadarabokat. 

70. o. 

1. Rossz minıségő cérna. 
1. Válasszon ki egy jobb 
minıségő cérnát. 

13. o. 

2. Az orsótartóba rosszul van 
befőzve a cérna. 

2. Távolítsa el az orsótartót, főzze 
be helyesen a cérnát, majd 
helyezze vissza. 

13. o. Rossz 
öltések 

3. Összegyőrıdött az anyag. 
3. Ne tolja az anyagot varrás 
közben, hagyja, hogy a gép 
továbbítsa azt. 

-- 

1. A gép nincs bekapcsolva. 1. Kapcsolja be a gépet. 9. o. 
2. A Start/Stop gomb nem volt 
bekapcsolva. 

2. Kapcsolja be a Start/Stop 
gombot. 

24. o. 

3. Nincs leengedve a nyomótalp. 3. Engedje le a nyomótalpat. 23. o. 

4. A Start/Stop gomb be volt nyomva, 
miközben csatlakoztatta a lábpedált. 

4. Ne nyomja be a Start/Stop 
gombot, ha csatlakoztatja a 
lábpedált. 

24. o. 

5. Cérna győlt össze a horogban. 

5. Távolítsa el a felsı szálat és az 
orsótartót, kézzel forgassa 
visszafele a kézikereket majd 
elıre, és távolítsa el a 
cérnadarabokat. 

71. o. 

A varrógép 
nem 
mőködik 

6. A gép nincs bedugva. 
6. Csatlakoztassa a gépet az 
elektromos hálózathoz. 

9. o. 
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BEÁLLÍTÁSOK TÁBLÁZATA 
 
Egyenes minták – 12 
 

 
 
 
Csoportos minták – 100 
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Szélesség (mm) Hosz (mm) 

Auto Auto Manuális Manuális 

Nyomó- 
talp 

F u n k c i ó k  

Vissza Auto-lock Nyújtás Tükör Ikertő Memória 

* Beállítható 



 

BEÁLLÍTÁSOK TÁBLÁZATA 
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BEÁLLÍTÁSOK TÁBLÁZATA 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Beállítható 
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BEÁLLÍTÁSOK TÁBLÁZATA 
 
 
 
B csoportos minták táblázata 
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BEÁLLÍTÁSOK TÁBLÁZATA 
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BEÁLLÍTÁSOK TÁBLÁZATA 
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* Beállítható 


