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1. A tészlléL oztÍnbc helyczése el&t t&jok dlar&üze, hogy 8z ad.üt.{blin Íidtonlc{rÍt üzgni
fesaltr$ érié&e mqes'ÉziL-. áz ozÉÍfle[€{é. hely& lévó hálóuali fedlt8* éÍt&érd

2' A vrrógQ háló?ái csatlakozó <üryój& rninderr esdben ki kell húmi a órgaszoló aljzatból
. lra a varrógQ hacrráldor bvol val
. iatoz&ccer&él (pL üi vag talpcsere),
- ha káÍb8li4tá8i' 59r{Éri munkát v*€z s gfoeÍ\
. izócser&é|.
A gshtz hagúlhdó 1úb8$,lzÁ teljesítnáry.fdváele 15 W.

3. cmdoabn ngeljot ! c.í|.Lq'óYue.éL +Éé8&e'
sérült rzige{elésú' vagy tol<lott csa rkozóY€ze{&tél sdra ne harzrrálja 8 kógzolé&€{.
Á meghibásodott $dlskozóv€záé&€{ javtÍ.uri nern rzabad' hananr @ cÍed€{ivel meg€gyezó
ű'n'rú új cg"'llt.ozdruáéLÉ* teu 8 hibág hebd beg€Ígli
A csdlakozóvezd* a !íbkacsolóval e$óeflt€.t tíYitehr,
Á ldbkapcsoló flpurv&na Yc.l90

4. }!&IJo€' Ys$' i&ött húoldtal a vrrógQd hagrÁlni tiloe!

5. MeghibÁsodfu €sd& cssL Ia.trenber l*ez}rd jsgttá8t a tég]i&eÍL
6. Trtea távol ujjait a vrrógb tno4ó eeitól lí öno8.n a tútóL

7. Ügydjar arra hogy a túIap tiszra é* jól beillEd€tt hebzáb€ít I€gyEL kolt{rb€n 8 tű k&lnyqr
dtótiL
Ne }uuuíljott me88ó{tÉlt túL
vt!:rá6 s6&l e' ery8got rc hrúza, illáve ne rágassa, rnEi a tú el8oÍüüthd' eltóúeÍ.

8. K4crolja ti a g$d' h8 a tú tóavdlen telyezdéóe r5rÓt pl. befia c(!ót ci€Íél, rtb.

9. Ne hasarÁja a lé*0lékd Puhs' 80!pedó8 feloláar (pt. fuyon), mely a g{ vellözóny0ásait
elt€krn.ó&

Erdész László
Szövegdoboz
TOYOTA

Erdész László
Szövegdoboz
TOYOTA

Erdész László
Szövegdoboz

Erdész László
Írógép
T O Y O T A
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l. Á Bh |ó r{eEí
2. Tgtoaétd(

3. Vards elóü
Á toldal& 'cí.l|.a eltávottlás8
Á lábedál c'íl.l-oa|atjsa
Bdptt€ü Teűer48
Á lábp€dÁl
A felsógjl beffbáe
Áz slsó dt fe|húzása
A varrár megtezrlése
Á fel6ó .?jl lidieá* E8báiyoáBs

4. Áz dó lzÁl
or8ózjr
Áz oró üdrcbzése
Á varrótalp co<éje
T[crerp
Á'r}.4' c&nF és rí ébr&d
tlt.{ Go8ÍrÍn) hivó|Avló 8onb
Á varág intry&ral megv}ttozaAa
Il&s-vrtás
vagtag aÍlysgok varásg

5. tliér (progran}váladát
E5'enes óltéo
cfl&{ll* ölté6
vsköltds
Eltieu'áá
.ovqlocl.-oltéÉ
Sa+gJugro oüéoej<
C'onbtyut&is
Á gornblyuk bvd&a
I\bés (depPel&)
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1iEürá8
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FoBrdlt
Az d|&b eÁwalqe
I.bÍ.&Eí-.mdö
rdr6a1l f..2í6
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Egyszerűbb v8r.ási ml.nrlkhoz s l4s toldslékasdaltiÍ
hÁ("nÁb||.. Ezel !'gyobbodit a nuDtafchld és
B€Lfuyiti 8 vrÍn{sl

-:>
Á ToI'ÁLtI.AszTÁLKÁ ElTÁvolÍrrisÁ:

Hú2z6 lc s tolddét.síÁ|k& 4 !y ÍáúyÁbs el.Tre és 8 gfu
glbádksÍof modellé változit

A.lúeáa hozjf&üaó he}yel.' nior a n.n&rdáJ.'
ujialq lse&EjrEt' só. E Erbadkslm lfuya
voarhalóvÁ vÁhat. nem jeleat röt'bd PrólélÍár a zJebek
fetv8Í!áss' kabáo( steppelésc.

A t'rtozétok 8 told8lék'dirkába r.|{lh''ó!k A doboz
kiryíÁsáboc caeJje o íede|el s ryIl ifbyábs.

Á IáIPEDÁL csÁTI.ÁxozIAT]isA:
A übpedÁl Lábeléo€t csdlrtÍ'ir'Á.s 8z ó'br8 szfi.ifrt
törtáft Elóbb nindig a v8ÍÍógQ felóIi csdlskodríást
tel clv*(ztli (D é8 .qt gtjls EabEd E Yi ásógót 8
kcmcktotöa csalatca.mi K&ap<soláskg fod'lur
sqÍrldb€a keü fli{Íni

IlE rE l'GI <i
r.llc4pcsoló . BEfotrETT IJMPÁ:

A vurfoslánpa a hcnldrl4öa lm bcfoÍtve oeJy
cssk 8 nEksfcbldí vil&4. Ecg. A ló&pór a
varrógQpcl cg't}d a táüo& oHaláo lhó tapcsolóval
kád Eiltödt€fui

A lánpabó csoéjével trycsol.elc tdoivalók a
h!.7tÁl.ri ússftís v&á tslÁjbatóL



Á IÁBPEDÁI.:

^ 
bbPcdállal &!bá'c@tt ü v8Író5 scbcss*éÍ" A

|ÍbpcdAlt ú8y bc|y-r'nk d bo6/ téryeheses eléÍüeló
lcgct Laro varrÁsboÍ gyogcn' gors varrdshoz
eÍó6e!' c'n|..lg esaén mtözÁ! r1onjut a |ÁbFdát.

Á r.EI.STSZÁL BEr(zÉsE:
EEeljtt fe| e tálp€&eló k!ÍL A táí.etét tesÚnk felé
tü.téoó f€{Bí-{táv8l áü1ts8 a gÁlQnclő t{t &
lcgmagosdtb állÁsbo.
A bdizés soÍreüdje (l) - (6).

Fűze Ál e|óge e pÁhczd& (1).

vczesse 8 gírÍ s fedl&jrcsÁn te.ed e)'
Áhltl fcí'elé !|.mo'l. a fcaatrevíó rugttra (3).

HÚz8 ár e hurotfogó eae!.5n (4).

Ffua & a g]álat 8 gÁlvtzdókfu (5} najd clólrsl hálrka
s úfo&@ tctesál (6).

Kb. l0 q! fÚaj8t húzco hátr8

ÁzÁIsT szÁr FrLHÚzisAi
A fclsó r"jl v*d t€Ít's a bal kgével8z ábI8 szqill
F6Bssss' lssse a kéat€Íe}d t€ste ireyáb4 Elg 8
szilcoeló isná' a leoaggs€bb Áü{sba teÍüI

HÚz8 |neg s/(!géa u febóv"áb1és ezel sz 8lsó s"j'I b5
hurú fcÍn{iáóe felj.&



lffi
WÍ/_s.--.i<<\

HíE{n |.' mindtét gdból |ó. 15 o!.t .s hclye?r
babl a tlb alá.

A vÁRRÁs MEcKEh)ÉsE:
Mivel t vm az elsó l+ésc!ca' jáÍtar t gfu tezel€sóeo
& 8 t8rtraAok h'@ÁlAtóhe

K€zdjea veÍ Új vuT&fuével

K€zdJe rr €g.€ü€.'ütésú Y8rrÁssa!

l. ÁllÍsa be a g@ e ábro eeriú
2. csav8'j8 e pÍog.r&tivál&iáó goÍnbot 8z ábrs

gefi!1i áüá6b&
3. A felsó gál f€dtéEt állttsg (5}re
4 . ,fe'@e 8z úyalo| a varrólÁb 8ü"

Á huÍolfcgó €eel& lc&eq.e felsó átlásba5.

6. Esgcdje Ie 8 vsÍrótsb8t

?. KczJjca larso, cryalaoo voroi Kqlvcl
tfuyedén ve?5E€ sz eysg.t s di €tá soba !e
hiiaA i€y goÍitss az eysgc{' ncrt n€váltosl4i8
e eyEg továtst.á't Mitrél €Íó6€bbea !yo!rj8 a
lábpcdál1 mál gyasabb a vorrLs.

8. Baha vcgrc ki oz aryogd a gfob& Ao&o
Ebbúrg,d& a v&rád 8 fÚstreszíívlor s
lem{g..dbb á' áó8o lcs'a. v€Ésse E felsó 6 sbó
t?ál.ú bÁeafelé s vsÍÍ&Áb ú & !ízs |.i tb.
15 (m-L

9. vágia el a gjlrú a cé@&vágóvsl

PIúöá{on m6t nbátEÍdéÍ v8rm|:

lo'Elógó{ verjcD cs'€acsöt&sd cl&€.
M61 Íyooj8 ID.g s táü.&vsrÍÁs gy@ógonbot cs
socddig !y@jr' 8 gh hÁb8felé ver.

l ljts bdcje?í. E níveldd' wrz.ÍÚo ogodje el &
!yolnógoEb01.
A báÍrs.v8ÍIó6t ebó6o{be a vurás &czdésáá és
befejezéséDél 8 verÁ5v* elvErá5áb@
(ucgoőoi|lshe) bonnáljuk'



PtóbáÜa }d r d!t-€}t v8rrást:

12. Álíss 8 ProgrsEkivólasáó 8mbot sz áöra szeÍilti
állásba

13. Klv.sse @ .s,ocs-öItésocl a 4.9. pcríim lcklot'd.

A FELST szÁLrEsá-fÉs szÁBÁrYozÁsÁ:
fubóIj8 ti e r!y8g kis drrsjáo az oltés min&{ét A
hclycs gá.fcgüésnél az atsó & felsó fcúst fegíésc
wcr'lő (á)
H8 E felsó f68l túl6zoíos (lrza)' útor a fclsó (alsó)
szÁl 8z Ey8g ghéD (visg4h) !l.Ef.sd ' njg 8 násft
vil hurt* (b), (c).

szabályoza s gÁtreszlss€ft 8 bejlí&kcs8
ffrg81fuával

J8v8soh' hoBy Ez 8dotr eysg' fi' cáls & öItéstipushoz
& lzÁ'rcszcss€d előüe €s/ kis dEó nyag.o próbália
ki
(Figyehébe ajánljuL a ll. oldalco rqlÁlhirÁ súyag.,
cáDÁ. és tütáblázald)



4. ||z N,sT s?Á', ÍI,.)F{: 'Í].!is,í

%,

oRSTZÁs:
Á kéata& forgdásával a korábbol lejrt mMon
ioozá a tll a lqfelróbb hdyzeíbe.

Nyissa fel a esbsdkaÍ ?/lÍpnjáÚ.,

Nyissa Li oz oeÓtok Lapujál ét ernelje lr az
oÍsótolrc{.

Eng4i; el 8 kaput és az oÍBó köÍmy€Ít bcslszik á
tokból.

otsózáshoz hajtr8 le a fog8'6ntt és húzá ki teljeágr
a céÍnaoEsó tEtó1' for&.trá meg és heJy€z. Yi^g!-

Heiyzen ery ceauorsót iEÍtor& es húz8 E!ói
száal a gászoritón kae*ul Q) és (2)'

lGXv
t
&

TekeÍje s eild né$árygor @ oIEóÍs sz ó.Únutátó
járÁsával meges/gó ireryban helyezze az orsót a
tatótr&
Áu1ts8 a lda}eÍé& álkrPcooló 86Itbjá e "68ózás".
helpefbe.

Soha ne ryrtljon u át'apceoló goanbhoz, ha a gQ
működik.



A'f\
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Tolja u oÍsÓt jobtE 8z ürkozóig ée hautálja a
lÁbpedalL

Áz oró2ár ..lái8 |trl.onlg c csó megteliL-
Ámoutyib<rr clsk lci!áb mgÍryis*e{ a&EuÍtk
orsómi' bármitm negállhdunk & Iiézd
titapeolhaljut-

Veg,ol le z onót' és vágjut le a fonalaL

Fogiut meg 8 meghdlóleÍ€Ler és állitrú YiegÁ
'vaÍrá8'+e|\zatbe.

Az oRsT BTiTELYE2ÉSE:

Het!@E a oÍÍtéÍ' a grsótolha ús|, hos/ a céÍns e
áüra aerint a ryil ir&ryÁba mutsssoJl

vaesse a c&n!l e oÍsótok (a) h'sitétlb&

Bírzza g clmá beha' a fe.Easr{8.álutó m8ó 9l.í
egéeen a (b) n1ilÁsíg.

T€t6j6 a tút íi'tó á!i6b&
Ila5jon az mrótolból tb.l0 cÍn c&ú blósni.
TEtra e otgót sz oÍrótató Lryuj&tÁl és hdyz-e r
trtóra' lÍa bdrelyede c onó{úo{ elesrze el anruk
tryujár
Fipelan: csak áeddi ToYorÁ.oÍsót hágÍtáljo]L
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A vÁajttl.ÁJ-P csERÉJE;
A-kÍ tnbözó t8lPakat a talptrÍtÖhc (2) 6ó€ltjü}. Á
ta}p helye* fdhdyea&ez 8 Í8}FÍneló k'ryt (i) felső
Á ásba hetYezdk.

s@-/

Nyomja a kart a u$ iráryáb€' hos' a talp
lcioldódjon (a).

n------_---

I{elyezan egy új talp* a talpta"tó mélyedése alÁ
Engo{e le az arryag lev'rttít8Í! dní8 a YaÍrótslp
ÉattrÍL

TÚcstnr:
T€&eÍje m€8 felé a Léa}et&d' anlg a tú
legfelsóbb Ál|Ásjba k€'tl

l,edtra rneg a tútartó csav8Ít és yes/e ki 8 tút

A tű lapoe fele 1egan hául és í5l helyeze be a tút
a tútÚtóba

ToUa a tút ot*özésig felíelé (a), mqjd EorItEa meÍ!
isná a' tüt8tó cEaYeL

..:.€

-c€
*

CraL e6lenes, hraábt tüt hára|álj6l
A hibás' vary el}rararálódott í1 ngncs€k
ólléihibÁr'd, trteÉ8q vagy a cérru bealadA,á
okdrdjg hmsn a tűl+ol ir ionhdr*i
Minós csák l5x1'05 €Íós5*ú tút hacrráljorr.



AlfYAc*' cfRNA. És TÚ TÁBLÁZAT

I

Al.lYÁo
-cÉRNA--- E.-_--*-

EufóPai prfiú Mó..'Pa Í
P&'rú . polió6áÜÍ,

r'ly'ÍD,nyIon
EÜ.óp!i

105
u.s.A.
méÍ't TUhoS'

MEGJBG! ZÉs

Na€!'o'r vókoíry: csiPko,
liÍbrl Hlóst'Íí ayagok
vókooy: klpp blúz, bdis4
orgadi,@
K6oÚ''íL kÍDPP' s/'Pjí!
brok&, panrlb&ooay
Kö''p6!: 6/pj( solyom,
l'!' bíÍrony,Piké, ps'Dú
N€!Úz: dRnim, vitorlÍvírDí
Ertan.úóri l!,r!{ Ps!ru!.
kaffivász

10

5&70

30

30

30

JO

ó0

60

JO

50

no!óz

not62

!'lyod.íylon

rolycm,rylon

Boly6m

solyoÍí

fuíso|ycelPaÚü

65-70

65-10

7J-80

8C90

100

120

9

9

ll

ll-14

t6

l9

ooÍmál

noroál

noÍfud

lormól

loÍoál

trofinál

l3ltg!"!' Glsó Jzút
f.r.{ését 1.2
íokozdtal

Köt,óü rnya8ok
xóm'.ű: ntgallnsr tikó
Kót'P6!: jofsoy, úT|áí
kötöü' fue'lrla!
Noiól óPt6 kölóü,

MilszónBo' volíE

50-70

30

30
30

60

JO

50
aéW'

tolyoo, nylon
rolyom,nylon

mllsolyom
eolycm, nylon

nísolyoo

10

7G8o 
\

8G90
9&t00

9

9-10

ll-14
l4-16

onyhó!
gömbolylbí

6!yhéo-kö'.p6rotr
göúbölyltóu

közoP.rt.l óÍőlon
gÜDb0|yl|.I

Pó&bBőÍ
MíIi'yrg-fólia
Kö!ts'úól-kö'r'p6Big
NohÚz bóf

30
30
30

50
50

tr|llsolyol|r
ütosoly'm
m{lsö|vdm

90
9(L100
100-ll0

14
t+16
r 6-18

b6rvrÍró,
h&omsraglodl

D.koÍ{.ió
csipko-oltós kózimudlol golyqE 100-lt0 lGlS íoítnill
HlozJs a gúppol J&7&.. nórct 65-80 9-11
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14

t5
l6
l',?

tITÉs (PRoGRÁlÍ) KIvÁIÁsZTl GoMB:
Á.kézikerék 8e8it5é8ével virye a tűt a legmagasabb

il]*ba. Ea:tÍot te*e9'e g F r8Ín.jdválÁpíót bal-, vag'
jobb a&rybs' a l.irál"oMott öltése.

l-4 Go'nblyú
5'6,7,8 Eryenes ólté$] va.niÁ 3

k0lonbo-zó hos€dl8á8bÜl
9'10'11 citk-c€kk ólt& 3 h!ön.

bóző Páessr8b€t
valólté6
Rllg8bnar öltés
Lépé6 0lté5 b(4l
Rugglmsá Yatölt&
Kss[órhés
Il&omacoo-rugalmae-
es/enes ólt*

lE Rw8Írnar ovalock ö1tes19 fugó ött&
20 Rombug óltés
2l overlgck zegözés

ÁvÁBsÁsmÁNYÁlvAI(
]uEGYÁITozrÁTÁsÁ:
Állítsa meg a g?a a forgásPont'b.ÚL l.özbeÍl a tü
mara{or az myagbol
Ernelje fel a varótalpd és fordtsa sz ary88ot a lÍv&ú
:Í,Íyb& EÍlgedje virr?l 8 veróta|Pd és YsÍrjon tovább a
rJ9g r.íryD&

-/\

, 
--\-

EÁTRÁ.vARRÁs:
Hely€ze az any88ot géláól kb. 1 (írrcl be]jebb g
va.róialp alá (Iárd átra).

A ve|ás Íneg€Íó€itése céljából varrjon az 8Íryag véléig
h'álr8felé. v8Írás Ltlbfn tsÍha ÍrycÚnYs a hfu&'YsÍrá€
ÍIyoÍnógomboi.

Á'nl8 a hjí.&'vaÍ|ás gcrnbot nyonjq a gfo viscafelé
9gÍr. Ámlao! bdg-edé a múveldd" argedje el a h.&ra-
Yerás 8gnbot eirozb<rr kezlvel lazár aezqge g'
arysgoL
Soha ne húz-a' veg ráryássá sz Útyagot!



Á h&ra.valá.e gomb leginLáöb 8 vs!ásvfu elvarás{ra
rzolgá.l.

A YaráE befejaése utát a anyegot bal oldalon veg}'ok
ki o gépMl.

vÁsTÁG ANYAGoK vAnaÁsA &ülrnöse{l
denim):

Áz ányagot{eltála0l kisimtka teg1,tlk a g@q ill. a
tűl'apra. Á ÍrÍ mtrólegea irá4óorr állor a vsfrás fólöí és
!l.!d.|b' nákol ha1oljoÍl az anyagba

E qú€zó e8ltbm a tű e1csú6dÚú' elgöÍÜülhd' Ya8y el
ir tfdrel. A vadag arryagot rnindig naryon figelnescn
varja es a&tu hfogástalarr vanást Lrp.
4.16 16'6ge fftn Ín 19al.i' harre1n eg'érte&núerr tezelési
IUOA

JelÖlés: "x" tű irfuy
Y myag irery

Áffuk éÍdekés€Í\ hos/ Y8dr8 ery8goj. vsÍrás&rÁl e
varrótalp és a túlq) k&öÍ miná 

'ás/obb 
legyen 8 hely'

anelje fel a vanóta1p-<rneló! arneruryiÍe .ut ldra
He}y€ue @ EÍyago{ o vanótalp olÁ éa arg{le visva a
v8ÍrótsiD.{ÍnelöL



14

5. tr,TÉ's (xRoGIdÁM]-vÁÍ 'Ás?-f í<

1 !:Tl"}Í ",rg"trvalaao gornt forgalásával válaajú ki Ügyelje'k ar'4 hog a
8cEno lor8aáljÚlÁl a tÚ 

'runóg 
a legfelsóbb Állísban legyen.

EG}B{ES ÖLTÉS;
Arüb8 be o 8Q€{ z áüconak mefeleJóerr 3 krrlönbozó
hosgllgi8t] e8y4es öhé6 LÖal váJa.dlrdrrú:
hograÍnvál,c4ó tltéshosa

5 2mm
6 2mm
t 5l mIn
I 5 rmn

CIKK-CÁKK tLTÉ's;
Állttsa be a g6a az Átr.áraj< megfelelóerr-
Mielótt elkezdené a cil&<att ohés! qietldo8 hjtr8felé-
var&sal n&áry e$lerres ötést tgBli sz &lyás széleig'
hory ne bonoljorr fel a varás.

3 különbözó eáessfoú c&k'cakk óltér kfurl
válaúhárrnt-
ProgmÍnYáiadó szé1€s8* Ho6e.

9 2 Íun l mm
l0 3 Ínrn 2 rrEÍl
ll 5 ÍÍn 4 

'rÍrtSzób leg a cikt.ca&k Tltéá' ha a fels6gál.fedtést
tazátüra áuttja' mint az egyare+{1tésrrá.
Jelólés: "x" risv{|a }" rdne

vÁKtLTÉs:
Á 8fu'eÍ áz ÁttrríÍrk Ínegfe]eló€a állítE8 be.

t14tÁa ö6ee 8z áb'ra .zquú 8z eÍyagot e€ helyeze a
v8Íótaip 8]á A kü'Ílyób varrás &d*éior ajrinlott az
glya8ot i[€*ve felh{iáet dótte megvasqini Yas/

Jdölés: "r' nrv{-a }' adne



vsrjon gmdo€€íL

.LI B'E'q
o)Y*Ffí

-réa. éL

(a) hetye
(b) hibrís, a rri ful rnesaire olr
(c) lu.bás' a tl n6n ölt á
Jelóléa: ix" behq 11 6on1

ELTIszTÁZÁs:
lciuDyü arfagolo!át:

Aüitsá be a 8q)€{ az áIníruk rndelelóet

o}yan gondogsn vsrdor! hos/ 8z &Íya8 úh& tévó
ö€&cd ölté{ *pen e E ya8 eélá8 {Íj.ÍL

v&'tag és n|ga|E4' a4lagobúl:
Álitra be a g6er az É'tráaak megfelelrel
Á vErá8 ü$'Erú$, tó.rtán.' 

'ni'ú 
a teul$ 8ryagobÁl.

',ovERLoCI{' ÖLTÉs;
E2 e öltés ldláó!é t€e! hory Eegiünk {s rigl-n!ú
eSyszen'e.

Állttsa be a g6a sz ábÍának megfelelóeíL



ffi
szLIPER.I1As2?{os ÖLTÉsErc
Á grpcr{Baatoe es a h.&o'tl6zorcs v&rások külónó€€Ír
fÍó6 YsÍnict tte&n&ryeaek. Mig a normál varások
nytljtlsnal aakadaa! ezek a varrások rugalmasak.
fuóeoóm a rugaüno atyogolnÁ| rpoftnlhÁk verás.
m€8c{trtá&él' illdve e e!íor hrra!ál'tlak lite*t
varrásolrrál h8qáljuk.

v .x. ÍugalmasoY€Íloc&.Öltés

1/ lúroÍnEolor egy€nes ölté5

,t oYcÍlocrk Ee8&éE

coMBLYuKÁzÁs:

Átütss be ábr-a 6zEiIú s 8@.

Á 8ombtnk b6('6nek beáuttásr
Mtrje rneg a gomb ábn&ójá és vast'ogaá8Í é8
szánoljon É m{ 0'3 on-t
Jelolje be a 8o'nbiyú hoseá oz arryagol
Jelölé* L = gorrblpt hoeea

d = &néÍó
t = Y'8t888á8

m = jelöléá

. Elaglikus Útya8nál heb,€dnk €gy peiÍt az 8Íly88r4
ahová a gomblyúrú el bvrhjú helyezru.



.í- @' ltril
^---ii:lh \fllfl.\(L1{úÁ ̂  E.]]]rl

Ns-"\qEtil\\z. -- ürrt}i-
--,"/ 'ip'

r.qye tci s 8oÍnblyukYa:ró talpd. Tolja a vezéó
l4oc*e egéaan htbo (a).
Fddesse e eryagot a 'otp. alá úgy' hogi a bejelrlt
8ornb}yüL ponÍor€'l 6 "lp kÚzgáél helyezke{cn el. A
nÉ a go'nbtyuL Lezdrrá jeloti.

A Íolabt hel'caé a btP alá balra rE$' lÁttB.

Gomb}yuk egrik vége:

ÁIttga a mínla b"abuó 8onbot sz (l}re és vrrjon !
6 ófést.

Bal oldal:

Átütsa 8 tnfuls Livólrdó 8ombot 8 (2>Íe. varrj8 Y*ig
a gonblyú bel olclalá el6lról b&afelé.

Firyeljerr cr8' ho5l a nyll jelzi a gomblyuk v{4. Tdrá1
nem tell a gombl1'rrL Y€á külön jdöLu.

Gombl'uk lrísik Yége:

ÁllJtg a rninra kilÁlasdó gombot a (3}re éa valcrr 16
oliért.

Jobb oldal:

ÁIltlss a mi'úa tivlt".íó gonbot a (4}ra Varja v{ig
a gonbl1rrk jobb oldalá' mlg a v{é el nan éri

€rí:] Á gonblyuk lriÉgísa:
Túrarrk a gombtyut t& l{'&a.l-l 8oÍnMút
ndrogr trll hotaar ber&iú u a'v8got
Mqid a ká tú tozott ás'ra vrrinl vágjult lci a
gornblirrkvágóval'
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I TŰTZÉS (*$pele):

i Árur"" t. . 64a gz á!,ra g'ednl

Férceljok Ösge elóeör az oryogota! hog vocrás
közb6 ne tudiauk elcqigÍli

e. o-.a*ectot u$rarrugy Lell bcállrte'ü' rÍrll.lr s
ótplavorrásrái

CTZÁR.BEYÁRRÁS'
ÁIlitra be rg@ oz ribra uain|
Á speciilis cipe vanóta}p haor.ál'dával a aryag
megfordílsa nélhl valhaijú be a cipzárr

Heiyue fel a cipz-ár v8rrótdpd u$,' ho6/ s tü jobb
oldaldn hetyezl{or el.

Va.rja le a cipa.árjobb oldalát ügyelve 6ra' hos' a
cipár fogai pon1osan párlrrrz,arnosak legyerrek a talp bal
széléYel.

rÍÚ-'e 6 a ialpat úrsy' hogy baira leger a tútóL

Á cipaá" bal olá.lJí warrugy varrjul minÍ a jotód.

JÁvtrÁs;

sE|€dt átÍJrrg javÍfása

Á'[ítsa be a gép* az ábra eainr



l9

vaÍdú o€er elóe'óÍ a E'&8dÁ! közfpéí' majd
m€ÍljÍtnl rfuis mindgr egyes old8lorl

Á .zúadáE alÁ 1e{ rávasaBrao folia' vary eryeb anyag
me8eÍóslti á vsÍ!Ást.

Foltorás

Te$n]nk sz .|F-|et.a.* !éeÍe egr foltot. Varg'u} le ez
alyag dnén a folt Mélát Áz atyag viso'ij&r vfuú ki
gz el-E^a}sd' réd e8ég€Íl a YaÍrás Eáéi8.

Rug8lmar rtyog foltozás&tÁl jobb ere&n@ k4tnL'
ha az arryag alá e9 darab papin tevon! rnajd lanár
ú6t aá elLivolltjuk.

RÁTÚzÉsEs vÁRRÁs: 1applika{ás)

Álltsa be a gsd az ábra arrinr

Vágja !í a !ívrÉrrt minlát és fercelje z aryagra

Vrrjon a rátúzott minia Pélei mglt& c.itli-cakk
öIté8sel

Á cikk-c€kt öhéí a mirrla forrn{iána| nss/ságeuk és
a2 .troryagna& megfelelógr állit.sá be.

Á naryorr hcei vélelne| Ya$' lYeknél . miköát't Á tlt
berrne ha$juk u orys8bsn. a v€Eótalpal feloneljú és
az oysgot 8líI&tt iÍányba elfordítjuk.
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E[Más;
Álütsa be a g@ oz ábra werbú'

TIl.volilsa eI a ta]Pd e6 a ta!$ögzíó csaÍaÍt.

Ldtrs m€B a G|.só e-ál íee€s6*é{

Á megíeleló t] és céflu haztá].aa tgeÍlfontos €hhoz,
hogy E{ hj'nzégt Lédihessü'k FeIeó g.ólnak 6ngn
hiÍr'zó€ebln€{ hasaláljo'' a|só uálrr'ak pedig
u$anolyet minó6é8]l rle valanivel vékonyabbat.

TűínéÍ€{ céÚlá
No. 9n0 120 -100
No. ll/80 100-80
No. 14,90 60 - 50

Rq|zolja meg elóelr az arryagot a mintát m{d
híÍEókE.*tél fedátse b az arryagot

I{ttza fel az alsógjj-a.

varja körbe gdenóltéssel a minla LrÍvonalá'

A Íni''i4 hitöltés&ez G.Á[Ífli cik}..ákt öltést
hasaÁljon-

v&oty arryagnÁl elórryÓs a l 
'n"ls 

alÁ pqpllt teÍIÍli.

ÁNYÁGTovÁBBfrT LÁP:
Egyea vorási múvelddnél e1fuyö6' h8 €z
uryagtovábbllást 8qid ÍnáguÍ't i'áryitjuL
Allttsut a tút a legfelsöbb hebzábe, fÍneljol fel a
varót.lPd és z Átlr&rat rnegfeleló<rr he}yeátk az
aryagtovábblró |apot a tű!4ra. Eartbr Lézel
mozgdhd'jú e elysgol

Á YÁRRTTÁLP-TÁRTT ELTÁvoLfIÁsÁ:
co{Yajú ki a csavet €s. css9eíúá 8€8it8é8ével és
uieora elüívolíthaiiú a veTótslD-trÍtóL
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6. A (;'É,P 'Á!tot .1.] 1

A g{ jó és leLór rnútödlr.íet
elófeltáele a rgrdgges tidtás és
oldoás.

TIszÍfrÁs
TÁvoli|sa el a Y6ló1.slpd' €s a tüL
Távolttra el a t6lrpoL
Ecs€üel g áb'ra gcÍint tÁ9olltsa el 8
pdt'

ves'e ti e Úrótokd.

Vepe ki a huro}íogót és üEít88 m€g.

oll|JozÁs
csat ryeciÁIie rlarógfuol{d
ha&hdjoL mós oluj ngn m€engedÉit.
Cscpegtessan néráry csep? olsid 8
httrotíogó házába
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7. r'ÁsiiTios |ANÁCSí)K I{.q 
^ 

F.sll1.t:í

HIBÁ OK OLDAT

AI8ó 5zál szak'd

A céÍn8 nincs e8yeÍúá€s4 felt*efve, y6gy
ÍoBgrl Ym b.fÚzve

Áz aJsó gál tíl feges

céoEd8Í8b k€ÍNr a crrótotba ésfuagy a
f€&ítfou!ó 8lÁ távoliisú el

Rosg az oltés

A ttl roea var bdrelyzve

,l' ht roosa góÍbe

Rose tüüpu6, Y8s/ sz any88hoz neín me8feleló
tű' ill. cánr
A felgó cál rorq va'l befizve

Tul ro! gz olai a hrrro|docób'ÍL

l0
10

It

szábál''t8l''' öltés
Rocsz hit hasrá
Á feIr6 cál non el{ fecea -

Az a'lró gál fe€z€*sé{e nincg iól b€állltva

l0
'7

24

Áz $ysgtováöbÍtá5

'reltt 
ery€íIldeg

Áz ÖttédFo8ran}válsdár nan megfeleló

Áz rívdoYabbíió tul rnage, vag tul alacsony

Céorr' vag aryagrnaadék ter0lt z
ElveltovÁbbllób.

12

20

A gQ hE gor
Ellen6rize, hory nincr.e c&l1í.níf.úA}' a'
ú8ótokbÚL Tidtsa b z ors{rtotot g |aÍtozl&
ecadel racY erv 6ÍoÍn D6nut dsrsbbrl.

2,24

Áz alygg erüródik
Á felrfi vagr olsóo1l tul fceee

Túl hosd! u olté6

T\ Y8drg B cána

A fe|rö. recv 
'lró 

Eál nince iót bcfizve

'1,24

8, 12

II

5.9

Á tú tórt

Á trl nincs jól rógdtve

A tf g&be

A t&ö8zitó c58ve. le8
Tul feges a felrógÁl

Tul Y&ony 8 fil sz !ÍÍysghoz

Áz olté{FogÍan) l.iv!íládó gonb állítlos&or a
hi a aryagban volt

Gornb' illáve gonboatü kerolt a tú glá

lkertúvel tórtáró vorárnál a cilt-csl&
géletsé{e 2.'.nél ngaobb

l0
l0
l0
1

ll

12

14
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AL$T szÁLFEszTÉs

szÁ3ÁLYozÁsA
Árnerrry'itcn g#e öltéeel'd hasy ta vag.v

hurLot kepea az al'só gál ellenózésátez
verye Li az orró| az omótotot es a
sziLtfoaóL Mindig qedlti orsói haotáljon.
yqyekézbe @, qEótokot' majd má6ik
LezÉvel hÍr:za a cém& állosa't hÁÍukól
elóre az ríbra szcinl.
\'Ía'd állitsa a felsó eáfedtétt 4, 5, vagy
6 áliÁgbs.
(l) Biliqllsé kifelé a Íó8r'ii*el'
(2) v€ve ti a tetó3ylÍűt a válÍogöból
(3) veg.ye lj a eÁ$%ót'
(4) x 0Í6ó .á aÍsólok

y e,áro8ó
(A réo'* erryíre ellerúJlást mutatna!:.)

--t-- 
^

-\'l>ryF;
Á rnegfeldó v-álfevesafu bálllt&ához
e6l hs csavarh{rzóval for&tsa el a
íeglss*áll]ió Iugó c€svejÁl'

A 62jÍfo8ó YiE€?déiele.

A könrr1ebb L?Élé€ éÍd*éb{fl bi!dl'!.
Lirsé hátÍa a gépel.

Hety€dk YiEvá 8 Eárogó tató$'ÚÍ6jé{.



A fó8dtókd íoIdtsuk beli!é'

Á' orsótok elÍárltÍtása

Árnerrnyib€n a eáíogóba i etve sJÁ
szálrnáÍadék k€Íül a gQ hirtele*r
felgosnlhal ragy megdlhat. Ebber az
e8etbeÍt
(l ) Tágout6a el a varótalPd é6 8 tút.
(2) Billodse biíelé a ro3átókd (a) és

vegye li a válíogó ia-tfuytlrüjá és a
&álfogót

(3) Tiszdtsa ti a w,álíog& é8 8 t.rtTsdrú!
tndd hely-e vire&

^ 
LÁIWNIaő csERÉ.IE

Fi5leleln! Á rnúvele{' megkezdbe elótt
oLvdlerrül hrba ki a Y8ró8h
Yilh6ó''gójál a ólgavotó aljzatbóL
Á fedól4ot tetó csaYgrotd 8z áb[8 e'6in1
eltávoll$ú. A havnált izzót orgnutaÍó
járásával ellaú&es irtryöar haavarju!
msjd e8y mrx i5 w.os' új izlt óranutao
játár ireryábat b€cstvdltÍ't.

JTTÁu,/is

1...............' TpYOT| Rs 2000 sD^J ttpueu va.ró5Q* valarrrauryi űpurára a törv&ryea 12 honap
jótálláson ful t9vribbi 48 hon'ry díjtalan vev.o"zoIg. dor ti"t*ih'Í'& rrrrdelrááverű' hráztartísi
h.asználd mell€t|. Á tóbbl€fvátl€láE idó18rt6rn' al'tt kizárólag dijtalarr javitást vll|llun!
té*dl&cser&e nincr ldre{&{.
A jÓtlltági feltáel*d' val.aniú a javitást vfuzó szervizek list{e a jótállási jeg rrrtaÍrn"-l.
Á tétzüi& meghibrisodíoa eset&r for&:ljorr bizalommal a jótá[ári jegy 6ze.int ill€*&e6
v?'.virhfz..


