ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

RX-270 / RX-390

PUSH

RU

Âàæíûå èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðîïðèáîðà ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñíîâíûå ìåðû
ïðåäîñòîðîæíîñòè.
Ïåðåä ðàáîòîé ñ ìàøèíîé ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè ïî ïðàâèëüíîé
ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû.

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈß

- ä ë ÿ óì å í ü ø å í è ÿ ð è ñ ê à

ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì:
1. Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà ìàøèíó ïîäêëþ÷åííóþ ê
ýëåêòðîñåòè.
2. Âñåãäà îòêëþ÷àéòå äàííîå óñòðîéñòâî îò ýëåêòðîñåòè ñðàçó ïîñëå
èñïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ïåðåä ÷èñòêîé è äðóãèì îáñëóæèâàíèåì.
3. Øâåéíàÿ ìàøèíà îñíàùåíà ñâåòîäèîäíîé ïîäñâåòêîé. Â ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ ñâåòîäèîäíîé ëàìïî÷êè åå äîëæåí çàìåíèòü
ïðîèçâîäèòåëü èëè àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð âî èçáåæàíèå
îïàñíîñòè ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

- äëÿ óìåíüøåíèÿ ðèñêà îæîãà, ïîæàðà,
ýëåêòðè÷åñêîãî øîêà èëè ðàíåíèÿ ëþäåé:
1. Íå äîïóñêàéòå èñïîëüçîâàíèå äàííîé ìàøèíû íå ïî íàçíà÷åíèþ.
Áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû, åñëè îáîðóäîâàíèå èñïîëüçóåòñÿ
äåòüìè èëè ðÿäîì ñ äåòüìè.
2. Èñïîëüçóéòå ìàøèíó òîëüêî äëÿ øèòüÿ, êàê îïèñàíî â äàííîé
èíñòðóêöèè. Ïðèìåíÿéòå òîëüêî òå ïðèñïîñîáëåíèÿ, êîòîðûå
ðåêîìåíäóþòñÿ èçãîòîâèòåëåì, è èíôîðìàöèè î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â
äàííîé èíñòðóêöèè.
3. Íå èñïîëüçóéòå ìàøèíó, åñëè ó íåå ïîâðåæäåíà âèëêà èëè øíóð, åñëè
îíà íåèñïðàâíà, óïàëà èëè ïîâðåæäåíà, èëè íà íåå ïîïàëà âîäà.
Îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé ñåðâèñíûé öåíòð èëè ê óïîëíîìî÷åííîìó
äèëåðó äëÿ ïðîâåðêè, ðåìîíòà, ýëåêòðè÷åñêîé èëè ìåõàíè÷åñêîé
ðåãóëèðîâîê.
4. Íå èñïîëüçóéòå ìàøèíó, åñëè ó íåå îòêðûòû êàêèå-ëèáî ÷àñòè.
Äåðæèòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ ìàøèíû è íîæíóþ ïåäàëü
÷èñòûìè, ÷òîáû â íèõ íå ñêàïëèâàëñÿ ïóõ, ïûëü è îñòàòêè òêàíè.
5. Íå äåðæèòå ïàëüöû âîçëå äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé ìàøèíû. Áóäüòå
îñîáåííî îñòîðîæíû â ðàéîíå ðàáîòû èãëû.
6. Âñåãäà èñïîëüçóéòå ñîîòâåòñòâóþùóþ èãîëüíóþ ïëàñòèíó.
7. Íå èñïîëüçóéòå ïîãíóòûå èãëû.
8. Íå òÿíèòå òêàíü âî âðåìÿ øèòüÿ. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê èçãèáó èëè
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ïîëîìêå èãëû.
Âûêëþ÷àéòå øâåéíóþ ìàøèíó ("ÎFF") ïðè çàïðàâêå è ñìåíå èãëû,
çàïðàâêå øïóëüêè, ñìåíå ïðèæèìíîé ëàïêè è ò.ï.
Âñåãäà îòêëþ÷àéòå øâåéíóþ ìàøèíó îò ñåòè ïðè ñíÿòèè êðûøåê, ïðè
ñìàçêå è äðóãèõ ðåãóëèðîâêàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äàííîé èíñòðóêöèåé.
Çàïðåùàåòñÿ âñòàâëÿòü êàêèå-ëèáî ïðåäìåòû â îòêðûòûå ÷àñòè
ìàøèíû.
Íå ïîëüçóéòåñü ìàøèíîé íà îòêðûòîì âîçäóõå.
Íå ïîëüçóéòåñü ìàøèíîé ïðè ðàñïûëåíèè àýðîçîëåé èëè òàì, ãäå
èñïîëüçîâàëñÿ êèñëîðîä.
Äëÿ îòêëþ÷åíèÿ ïåðåêëþ÷èòå âñå ðåãóëÿòîðû â ïîëîæåíèå ("ÎFF"),
çàòåì âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè.
Ïðè îòêëþ÷åíèè îò ñåòè íèêîãäà íå òÿíèòå øíóð. Ïðè îòêëþ÷åíèè
äåðæèòåñü çà øòåêåð, à íå çà ýëåêòðîøíóð.
Çâóêîâîé óðîâåíü øóìà ïðè ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû 75dB.
Ïðè íàëè÷èè íåèñïðàâíîñòåé ó ìàøèíû îáÿçàòåëüíî îòêëþ÷èòå åå îò
ñåòè.
Íå êëàäèòå íèêàêèå ïðåäìåòû íà ïåäàëü.
Íå èñïîëüçóéòå ïåäàëü, åñëè ó íåå ïîâðåæäåíà âèëêà èëè øíóð, åñëè
îíà íåèñïðàâíà, óïàëà èëè ïîâðåæäåíà, èëè íà íåå ïîïàëà âîäà.
Îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé ñåðâèñíûé öåíòð èëè ê óïîëíîìî÷åííîìó
äèëåðó äëÿ ïðîâåðêè, ðåìîíòà, ýëåêòðè÷åñêîé èëè ìåõàíè÷åñêîé
ðåãóëèðîâîê.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìàøèíó ëèöàì ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.
Ìàøèíà íå ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èãðû ìàëåíüêèõ äåòåé.
Õðàíèòå èíñòðóêöèþ â ïîäõîäÿùåì ìåñòå íåäàëåêî îò ìàøèíû, à â
ñëó÷àå ïåðåäà÷è ìàøèíû òðåòüèì ëèöàì ïåðåäàéòå èì òàêæå
èíñòðóêöèþ.
Âñåãäà îòêëþ÷àéòå ìàøèíó îò ýëåêòðîñåòè, åñëè âû îñòàâëÿåòå åå áåç
ïðèñìîòðà, âî èçáåæàíèå ñëó÷àéíîãî âêëþ÷åíèÿ ìàøèíû.
Íå èñïîëüçóéòå ìàøèíó âî âëàæíûõ óñëîâèÿõ ñðåäû è âëàæíûõ
ïîìåùåíèÿõ.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÅ ÝÒÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÞ
Áûòîâàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà òîëüêî äëÿ äîìàøíåãî
èñïîëüçîâàíèÿ!

UKR

Âàæëèâ³ ³íñòðóêö³¿ ïî òåõí³ö³ áåçïåêè

Ïðè âèêîðèñòàíí³ åëåêòðîïðèëàäó ñë³ä äîòðèìóâàòè îñíîâí³ çàïîá³æí³
çàñîáè. Ïåðåä ðîáîòîþ ç ìàøèíîþ ïðî÷èòàéòå ³íñòðóêö³¿ ç ïðàâèëüíî¿
åêñïëóàòàö³¿ ìàøèíè.

ÇÀÑÒÅÐÅÆÅÍÍß

- äëÿ çìåíøåííÿ ðèçèêó ïîðàçêè
åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì
1. Í³êîëè íå çàëèøàéòå áåç íàãëÿäó ìàøèíó ï³äêëþ÷åíó äî
åëåêòðîìåðåæ³.
2. Çàâæäè â³äêëþ÷àéòå öåé ïðèñòð³é â³ä åëåêòðîìåðåæ³ îäðàçó ï³ñëÿ
âèêîðèñòàííÿ, à òàêîæ ïåðåä ÷èùåííÿì òà ³íøèì îáñëóãîâóâàííÿì.
3. Øâåéíà ìàøèíà îñíàùåíà ñâ³òëîä³îäíèì ï³äñâ³÷óâàííÿì. Ó ðàç³
ïîøêîäæåííÿ ñâ³òëîä³îäíî¿ ëàìïî÷êè ¿¿ íåîáõ³äíî çàì³íèòè ó âèðîáíèêà
÷è â àâòîðèçîâàíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ íåáåçïåêè
óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì.

ÓÂÀÃÀ

- äëÿ çìåíøåííÿ ðèçèêó îï³êó, ïîæåæ³, åëåêòðè÷íîãî øîêó
àáî ïîðàíåííÿ ëþäåé:
1. Íå äîïóñêàéòå âèêîðèñòàííÿ äàíî¿ ìàøèíè íå çà ïðèçíà÷åííÿì. Áóäüòå
îñîáëèâî óâàæí³, ÿêùî óñòàòêóâàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ä³òüìè àáî
ïîðÿä ç ä³òüìè.
2. Âèêîðèñòîâóéòå ìàøèíó ëèøå äëÿ øèòòÿ, ÿê îïèñàíî â äàí³é ³íñòðóêö³¿.
Çàñòîñîâóéòå ëèøå ò³ ïðèñòîñóâàííÿ, ÿê³ ðåêîìåíäóþòüñÿ âèðîáíèêîì, ³
³íôîðìàö³¿ ïðî ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ â äàí³é ³íñòðóêö³¿.
3. Íå âèêîðèñòîâóéòå ìàøèíó, ÿêùî ó íå¿ ïîøêîäæåíà âèëêà àáî øíóð,
ÿêùî âîíà íåñïðàâíà, âïàëà àáî ïîøêîäæåíà, àáî íà íå¿ ïîòðàïèëà
âîäà. Çâåðíåòåñÿ â íàéáëèæ÷èé ñåðâ³ñíèé öåíòð àáî äî
óïîâíîâàæåíîãî äèëåðà äëÿ ïåðåâ³ðêè, ðåìîíòó, åëåêòðè÷íîãî àáî
ìåõàí³÷íîãî ðåãóëþâàíü.
4. Íå âèêîðèñòîâóéòå ìàøèíó, ÿêùî ó íå¿ â³äêðèò³ ÿê³-íåáóäü ÷àñòèíè.
Òðèìàéòå âåíòèëÿö³éí³ îòâîðè ìàøèíè ³ íîæíó ïåäàëü ÷èñòèìè, ùîá â íèõ
íå ñêóï÷óâàâñÿ ïóõ, ïèë ³ çàëèøêè òêàíèíè.
5. Íå òðèìàéòå ïàëüö³ á³ëÿ ðóõîìèõ ÷àñòèí ìàøèíè. Áóäüòå îñîáëèâî
îáåðåæí³ â ðàéîí³ ðîáîòè ãîëêè.
6. Çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå â³äïîâ³äíó ãîëêîâó ïëàñòèíó.
7. Íå âèêîðèñòîâóéòå ïîãíóò³ ãîëêè.
8. Íå òÿãí³òü òêàíèíó ï³ä ÷àñ øèòòÿ. Öå ìîæå ïðèâåñòè äî âèãèíó àáî
ïîëîìêè ãîëêè.
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Âèìèêàéòå øâåéíó ìàøèíó ("ÎFF") ïðè çàïðàâö³ ³ çì³í³ ãîëêè, çàïðàâö³
øïóëüêè, çì³í³ ïðèòèñêíî¿ ëàïêè ³ òîìó ïîä³áíå
Çàâæäè â³äêëþ÷àéòå øâåéíó ìàøèíó â³ä ìåðåæ³ ïðè çíÿòò³ êðèøîê, ïðè
çìàùåíí³ ³íøèõ ðåãóëþâàííÿõ, ïåðåäáà÷åíèõ äàíîþ ³íñòðóêö³ºþ.
Çàáîðîíÿºòüñÿ âñòàâëÿòè ÿê³-íåáóäü ïðåäìåòè ó â³äêðèò³ ÷àñòèíè
ìàøèíè.
Íå êîðèñòóéòåñÿ ìàøèíîþ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³.
Íå ïðàöþéòå òàì, äå çàñòîñîâóþòüñÿ ðå÷îâèíè â àåðîçîëüí³é óïàêîâö³
àáî ÷èñòèé êèñåíü.
Äëÿ â³äêëþ÷åííÿ ïåðåìêí³òü âñ³ ðåãóëþâàëüíèêè â ïîëîæåííÿ ("ÎFF"),
ïîò³ì âèéì³òü âèëêó ç ðîçåòêè.
Ïðè â³äêëþ÷åíí³ â³ä ìåðåæ³ í³êîëè íå òÿãí³òü øíóð. Ïðè â³äêëþ÷åíí³
òðèìàéòåñÿ çà øòåêåð, à íå çà åëåêòðîøíóð.
Çâóêîâèé ð³âåíü øóìó ïðè ïðàâèëüí³é åêñïëóàòàö³¿ ìàøèíè 75äÁ.
Çà íàÿâíîñò³ íåñïðàâíîñòåé â ìàøèíè îáîâ'ÿçêîâî â³äêëþ÷èòå ¿¿ â³ä
ìåðåæ³.
Íå êëàä³òü æîäí³ ïðåäìåòè íà ïåäàëü.
Íå âèêîðèñòîâóéòå ïåäàëü, ÿêùî ó íå¿ ïîøêîäæåíà âèëêà àáî øíóð,
ÿêùî âîíà íåñïðàâíà, âïàëà àáî ïîøêîäæåíà, àáî íà íå¿ ïîòðàïèëà
âîäà. Çâåðíåòåñÿ â íàéáëèæ÷èé ñåðâ³ñíèé öåíòð àáî äî óïîâíîâàæåíîãî
äèëåðà äëÿ ïåðåâ³ðêè, ðåìîíòó, åëåêòðè÷íîãî àáî ìåõàí³÷íîãî
ðåãóëþâàíü.
Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ìàøèíó îñîáàì ç îáìåæåíèìè
ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Ìàøèíà íå ïðèçíà÷åíà äëÿ ãðè ìàëåíüêèõ ä³òåé.
Çáåð³ãàéòå öþ ³íñòðóêö³þ ó íàëåæíîìó ì³ñö³ íåïîäàë³ê â³ä ìàøèíè, à ó
ðàç³ ïåðåäà÷³ ìàøèíè òðåò³ì îñîáàì ïåðåäàéòå ¿ì òàêîæ ³íñòðóêö³þ.
Çàâæäè â³äêëþ÷àéòå ìàøèíó â³ä åëåêòðîìåðåæ³, ÿêùî âè çàëèøàºòå ¿¿
áåç íàãëÿäó, äëÿ çàïîá³ãàííÿ âèïàäêîâîìó óâ³ìêíåííþ ìàøèíè.
Íå âèêîðèñòîâóéòå ìàøèíó ó âîëîãîìó ñåðåäîâèù³ ÷è ó âîëîãèõ
ïðèì³ùåííÿõ.

ÇÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÖÞ ²ÍÑÒÐÓÊÖ²Þ
Ïîáóòîâà øâåéíà ìàøèíà ïðèçíà÷åíà ëèøå äëÿ äîìàøíüîãî
âèêîðèñòàííÿ!

KAZ

Қауіпсіздік техникасы бойынша маңызды нұсқаулар

Электрлі құралды пайдаланған кезде, негізгі қауіпсіздік шараларын
сақтаған жөн. Машинамен жұмыс жасауды бастамас бұрын,
машинаны дұрыс пайдалану бойынша нұсқаулықты оқыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

– электр тогымен зақымдану
қаупін азайту үшін:
1. Электр желісіне қосылған машинаны ешқашан қараусыз
қалдырмаңыз.
2. Аталмыш құралды пайдаланып болған соң, сондай-ақ тазалаудан
кейін және өзге профилактикалық жұмыстардан кейін әрқашан
сөндіріңіз.
3. Тігін машинасы жарық диодты шаммен жабдықталған. Жарық
диодты шам сынған жағдайда, оны өндірушіде немесе арнайы
сервис орталығында қауіптің алдын алу үшін ауыстыру қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

– күюдің, өрттің, электр
шогының немесе адамдардың жарақаттануының тәуекелін азайту
үшін:
1. Аталмыш машинаның тағайындалмауы бойынша пайдаланылуына
жол бермеңіз. Егер жабдық балалармен немесе олардың қасында
пайдаланылатын болса, ерекше мұқият болыңыз.
2. Машинаны аталмыш нұсқаулықта сипатталғанай, тек тігу үшін
пайдаланыңыз. Дайындаушымен ұсынылатын және мәліметтері
аталмыш нұсқаулықта болатын жабдықтарды ғана қолданыңыз.
3. Егер машинаның ашасы немесе сымы бүлінсе, егер ол
жөнделмесе, құласа немесе бүлінсе немесе егер оған су тисе, оны
пайдаланбаңыз. Тексеру, жөндеу, электрлік немесе механикалық
реттеу үшін жақын маңдағы сервис орталығына немесе уәкілетті
дилерге жүгініңіз.
4. Егер машинаның қандай да бөліктері ашық болса, оны
пайдаланбаңыз. Машинаның желдеткіш тесіктерін және аяқ тепкісін
онда мамық, шаң немесе матаның қалдықтары жиналмас үшін таза
ұстаңыз.
5. Машинаның қозғалатын бөліктерінің маңында саусақтарыңызды
ұстамаңыз. Иненің жұмыс аймағында ерекше абай болыңыз.
6. Сәйкес ине пластинасын әрқашан пайдаланыңыз.
7. Майысқан инелерді пайдаланбаңыз.
8. Тігудің барысында матаны тартпаңыз. Бұл иненің майысуына
немесе сынуына әкелуі мүмкін.

9. Жүктегенде, инені ауыстырғанда, шпульканы жүктегенде, қысқыш
табанды ауыстырғанда және т.б. кезде тігін машинасын сөндіріңіз
("OFF").
10. Қақпақтарын шешкенде, майлағанда және аталмыш нұсқаулықта
алдын ала қарастырылған өзге реттеулер кезінде тігін машинасын
әрқашан сөндіріңіз.
11. Машинаның ашық бөліктеріне қандай да заттарды қоюға тыйым
салынады.
12. Машинаны ашық ауада пайдаланбаңыз.
13. Аэрозольдерді шашыратқан кезде немесе оттегі пайдаланылған
жерлерде машинаны пайдаланбаңыз.
14. Сөндіру үшін барлық реттегіштерді ("OFF") күйіне ауыстырыңыз,
кейін ашаны розеткадан суырыңыз.
15. Желіден сөндірген кезде ешқашан сымнан тартпаңыз. Сөндірген
кезде ашасынан емес, электр сымынан тартыңыз.
16. Машинаны дұрыс пайдаланған кездегі шудың дыбыстық деңгейі 75
dB.
17. Машинада ақаулықтар болған кезде, оны міндетті түрде желіден
сөндіріңіз.
18. Тепкіге ешқандай затты қоймаңыз.
19. Егер тепкінің ашасы немесе сымы бүлінсе, егер ол жөнделмесе,
құласа немесе бүлінсе немесе егер оған су тисе, оны
пайдаланбаңыз. Тексеру, жөндеу, электрлік немесе механикалық
реттеу үшін жақын маңдағы сервис орталығына немесе уәкілетті
дилерге жүгініңіз.
20. Физикалық мүмкіндіктері шектелген тұлғаларға машинаны
пайдалану ұсынылмайды.
21. Машина кішкентай балалардың ойнауы үшін арналмаған.
22. Нұсқаулықты тігін машинасының қасында, тиісті жерде ұстаңыз
және тігін машинасын үшінші тұлғаға аталмыш нұсқаулықпен бірге
беріңіз.
23. Машинаны әрқашан сөндіріп жүріңіз, егер сіз қараусыз
қалдырсаңыз жарақаттануға жол бермеу үшін машинаны қосып
қойған жөн.
24. Ылғал күйінде және орналасуында машинаны қолданбаңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ
Тұрмыстық тігін машинасы тек үйде пайдалану үшін ған

RU

Ïîçäðàâëÿåì:

Êàê âëàäåëåö íîâîé øâåéíîé ìàøèíû,
âû ïîëó÷èòå îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå
îò êà÷åñòâà øèòüÿ íà âñåõ òèïàõ
òêàíåé, íà÷èíàÿ îò ãðóáîé
õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíè äî òîíêîãî
øåëêà.
Âàøà øâåéíàÿ ìàøèíà ïðîñòà è
ëåãêà â èñïîëüçîâàíèè. Äëÿ âàøåé
áåçîïàñíîñòè è äëÿ òîãî, ÷òîáû âû ñ
óäîâîëüñòâèåì øèëè íà ýòîé ìàøèíå,
ìû ðåêîìåíäóåì âàì ïðî÷èòàòü âñå
ðåêîìåíäàöèè äàííîé èíñòðóêöèè è
ïîëüçîâàòüñÿ èìè â ïðîöåññå ðàáîòû.
Ïîäðîáíî èçó÷èâ ýòó èíñòðóêöèþ
ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû, âû óçíàåòå î
áîëüøîì êîëè÷åñòâå âîçìîæíîñòåé
ìàøèíû è åå ïðåèìóùåñòâàõ.

UKR

Â²ÒÀªÌÎ:

KAZ ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ßê âëàñíèê íîâî¿ øâåéíî¿ ìàøèíè, âè
îòðèìàºòå âåëè÷åçíå çàäîâîëåííÿ â³ä
ÿêîñò³ øèòòÿ íà âñ³õ òèïàõ òêàíèí,
ïî÷èíàþ÷è â³ä ãðóáî¿ áàâîâíÿíî¿
òêàíèíè äî òîíêîãî øîâêó.

Жаңа тігін машинасының иесі ретінде
сіз қатты мақта-матадан бастап жұқа
жібекке дейін маталардың барлық
типінде тігудің сапасынан зор рахат
аласыз.

Âàøà øâåéíà ìàøèíà ïðîñòà ³ ëåãêà ó
âèêîðèñòàíí³. Äëÿ âàøî¿ áåçïåêè ³ äëÿ
òîãî, ùîá âè ³ç çàäîâîëåííÿì øèëè íà
ö³é ìàøèí³, ìè ðåêîìåíäóºìî âàì
ïðî÷èòàòè âñ³ ðåêîìåíäàö³¿ äàíî¿
³íñòðóêö³¿ ³ êîðèñòóâàòèñÿ íèìè â
ïðîöåñ³ ðîáîòè.

Сіздің тігін машинаңыз пайдалануда
жеңіл және қарапайым. Сіздің
қауіпсіздігіңіз үшін және сіз осы
машинада рахаттана тігуіңіз үшін, сізге
аталмыш нұсқаулықтағы барлық
ұсыныстарды оқуды және оларды
жұмыстың барысында пайдалануды
ұсынамыз.

Äåòàëüíî âèâ÷èâøè öþ ³íñòðóêö³þ
ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè, âè ä³çíàºòåñÿ
ïðî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ìîæëèâîñòåé
ìàøèíè ³ ¿¿ ïåðåâàãè.

Жұмысты бастамаса бұрын осы
нұсқаулықты мұқият оқып, машинаның
көптеген мүмкіндіктерін және оның
артықшылықтары туралы білесіз.
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Äåòàëè ìàøèíû
1.

Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ âåðõíåé íèòè

1

2.

Íèòåïðèòÿãèâàòåëü

3.

Íèòåîáðåçàòåëü

2

4.

Ïðèæèìíàÿ ëàïêà

5.

Èãîëüíàÿ ïëàñòèíà

6.

Øâåéíûé (ïðåäìåòíûé) ñòîëèê ñ àêñåññóàðàìè

7.

Êëàâèøà çàäíåãî õîäà (ðåâåðñ)

8.

Îãðàíè÷èòåëü íàìîòêè íèòè íà øïóëüêó

9.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

9
10
3
11
4

10. Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòðî÷êè

PUSH

5

11. Èíäèêàòîð âèäà ñòðî÷êè
12. Ðû÷àã äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè ïåòåëü

6

13. Àâòîìàòè÷åñêèé íèòåâäåâàòåëü

Ðàçìåðû:
Ìàññà:
Ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå:
Ïîñòîÿííàÿ ÷àñòîòà:
Ïîñòîÿííîå âõîäíîå
íàïðÿæåíèå:
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé
ñðåäû:
Óðîâåíü àêóñòè÷åñêîãî øóìà:

7
8

12

38,4 ñì õ 16,9 ñì õ 27,6 ñì
5.7êã
230 Â
50 Ãö

13

70 Âò
-15C ° ~ 65C °
ìåíåå 75 äÁ

2

PUSH
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KAZ Машинаның бөлшектері

1.

Ðåãóëþâàëüíèê íàòÿãó âåðõíüî¿ íèòêè

1. Жоғарғы жіптің тартылуын реттегіш

2.

Íèòêîïðèòÿãóâà÷

2. Жіп тартқыш

3.

Îáð³çêà íèòîê

3. Жіп қиғыш

4.

Ïðèòèñêíà ëàïêà

4. Қысқыш табан

5.

Ãîëêîâà ïëàñòèíà

5. Ине пластинасы

6.

Çéîìíà ðîáî÷à ïîâåðõíÿ/Ïåíàë äëÿ àêñåñóàð³â

6. Аксессуарлары бар тігіт (зат) үстелшесі

7.

Êëàâ³øà çàäíüîãî õîäó (ðåâåðñ)

7. Кері жүріс пернесі (реверс)

8.

Îáìåæóâà÷ íàìîòóâàííÿ íèòêè íà øïóëüêó

8. Шпулькаға жіптің оралуын реттегіш

9.

Âàæ³ëü ðåãóëþâàííÿ äîâæèíè ñò³áêà

9. Тігістің ұзындығын реттегіш

10. Âàæ³ëü ðåãóëþâàííÿ øèðèíè ñòðî÷êè

10. Тігістің енін реттегіш

11. Äèñïëåé âèáîðó ñòðî÷îê

11. Тігіс түрінің индикаторы

12. Âàæ³ëü äëÿ àâòîìàòè÷íî¿ îáðîáêè ïåòåëü

12. Ілмектерді автоматты өңдеуге арналған иінтірек

13. Àâòîìàòè÷íèé íèòêîçàïðàâíèê

13. Автоматты жіп өткізгіш

Ðîçì³ðè:
Ìàñà:
Ïîñò³éíà íàïðóãà:
Ïîñò³éíà ÷àñòîòà:
Ïîñò³éíà âõ³äíà íàïðóãà:
Òåìïåðàòóðà íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà:
Ð³âåíü àêóñòè÷íîãî øóìó:

Өлшемдері:
Қондырғы салмағы:
Шартты кернеу:
Шартты жиілік:
Шартты кіріс кернеу:
Қоршаған орта
температурасында қолдану:
Акустикалық шу деңгейі:

38,4 ñì õ 16,9 ñì õ 27,6 ñì
5.7êã
230 Â
50 Ãö
70 Âò
-15C ° ~ 65C °
ìåíåå 75 äÁ

3

38.4 см X 16.9 см X 27.6 см
5.7кг
230В
50Гц
70Вт
-15C°~ 65C°
75дБ кем

Äåòàëè ìàøèíû
14. Ãîðèçîíòàëüíûé øòèôò äëÿ êàòóøêè

21

14

15. Øïèíäåëü äëÿ íàìîòêè øïóëüêè

15

16. Îòâåðñòèå äëÿ âåðòèêàëüíîãî øòèôòà êàòóøêè
17. Ìàõîâîå êîëåñî

16

18. Áàðàáàí âûáîðà ñòðî÷åê

17

19. Ñåòåâîé òóìáëåð

22
23
24

20. Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïåäàëè

25

18

21. Íèòåíàïðàâèòåëü ïðè íàìîòêå íà øïóëüêó
22. Íèòåíàïðàâèòåëü âåðõíåé íèòè
23. Êîðïóñ ìàøèíû
24. Ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñà

19

25. Ðû÷àã ïðèæèìíîé ëàïêè

20

26. Ýëåêòðîííàÿ ïåäàëü

26

27. Ñåòåâîé øíóð

27
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UKR Äåòàë³ ìàøèíè

KAZ Машинаның бөлшектері

14. Ãîðèçîíòàëüíèé øòèôò äëÿ êîòóøêè

14. Катушкаға арналған көлденең штифт

15. Øòèôò äëÿ íàìîòóâàííÿ øïóëüêè

15. Шпульканы орауға арналған шпиндель

16. Îòâ³ð äëÿ âåðòèêàëüíîãî øòèôòà êîòóøêè

16. Катушканың тік штифтіне арналған тесік

17. Ìàõîâå êîëåñî

17. Мікбасты дөңгелек

18. Ðó÷êà âèáîðó ñòðî÷îê

18. Тігістерді таңдау барабаны

19. Âèìèêà÷ æèâëåííÿ òà îñâ³òëåííÿ

19. Желілік тумблер

20. Ðîç'ºì äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ïåäàë³

20. Тепкіні қосуға арналған ажыратқыш

21. Íèòêîíàïðàâëÿ÷ ïðè íàìîòóâàíí³ íà øïóëüêó

21. Шпулькаға жіпті ораған кездегі жіп бағыттаушысы

22. Äèñê ðåãóëþâàííÿ íàòÿãó øïóëüíî¿ íèòêè

22. Жоғарғы жіптің бағыттаушысы

23. Êîðïóñ ìàøèíè

23. Машинаның корпусы

24. Ðó÷êà äëÿ ïåðåíåñåííÿ

24. Тасымалдауға арналған тұтқа

25. Âàæ³ëü ïðèòèñêíî¿ ëàïêè

25. Қысқыш табанның иінтірегі

26. Åëåêòðè÷íà ïåäàëü

26. Электронды тепкі

27. Ìåðåæåâèé øíóð

27. Желілік сым
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Àêñåññóàðû
Ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò (1)
a. Óíèâåðñàëüíàÿ ëàïêà
b. Ëàïêà äëÿ ìîëíèè
c. Ëàïêà äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî âûìåòûâàíèÿ ïåòåëü
d. Ëàïêà äëÿ ïðèøèâàíèÿ ïóãîâèö
e. Ëàïêà äëÿ ïðèøèâàíèÿ ïîòàéíûõ çàñòåæåê ìîëíèÿ
f. Êèñòî÷êà/âñïàðûâàòåëü
g. Íàïðàâëÿþùàÿ äëÿ âûñòåãèâàíèÿ
h. Óïàêîâêà èãë (3 øò.)
i. Áîëüøîé è ìàëûé äåðæàòåëè äëÿ êàòóøåê
j. Øïóëüêè (3 øò.)
k. Ë-îáðàçíàÿ îòâåðòêà
l. Ìàñëî
m. Øòîïàëüíàÿ ïëàñòèíà
n. Âåðòèêàëüíûé êàòóøêîäåðæàòåëü
o. Ôåòðîâûé àìîðòèçàòîð äëÿ êàòóøåê

1

Ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò
a

b

006806008

006905008

e

c

d

006Q6A0150

006914008

g

f

h

006K6E0001

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè (íå âõîäÿò â êîìïëåêò,
ïðèîáðåòàéòå èõ äîïîëíèòåëüíî) (2)
p. Ëàïêà äëÿ äåêîðàòèâíûõ îòäåëî÷íûõ ñòðî÷åê
q. Îâåðëî÷íàÿ ëàïêà
r. Ëàïêà-óëèòêà
s. Ëàïêà äëÿ âøèâàíèÿ øíóðà è øëÿïíîé ðåçèíêè
t. Ëàïêà äëÿ ïîòàéíîé ïîäøèâêè íèçà
u. Ëàïêà äëÿ âûøèâêè è øòîïêè
v. Ëàïêà äëÿ ñáîðêè
w. Ëàïêà äëÿ ïðîêëàäûâàíèÿ ïðÿìûõ ñòðî÷åê è äëÿ ðàáîòû
ïî òîíêèì òêàíÿì
x. Âåðõíèé òðàíñïîðòåð òêàíè
y. Äâîéíàÿ èãëà

2

i

j

m

n

o

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
p

q

006804008

u

006016008

6

l

k

r

006800008

006803008

v

006917008

t

s

w

006810008

y

x

006916008

006812008

006815008

UKR Øâàöüêå ïðèëàääÿ

KAZ Аксессуарлар

Ñòàíäàðòíèé êîìïëåêò (1)
à. Óí³âåðñàëüíà ëàïêà
b. Ëàïêà äëÿ áëèñêàâêè
ñ. Ëàïêà äëÿ àâòîìàòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïåòåëü
d. Ëàïêà äëÿ ïðèøèâàííÿ ãóäçèê³â
e. Ëàïêà äëÿ ïîòàéíî¿ áëèñêàâêè
f. Ù³òî÷êà äëÿ ÷èùåííÿ/ðîçïîðþâà÷
g. Íàïðàâèòåëü äëÿ êâ³ëòèíãó
h. Óïàêîâêà ãîëîê (3 øò.)
i. Âåëèêèé ³ ìàëèé òðèìà÷³ äëÿ êîòóøîê
j. Øïóëüêè (3 øò.)
k. Ë-Îáðàçíà âèêðóòêà
l. Ìàñëî
m. Øòîïàëüíà ïëàñòèíà
n. Âåðòèêàëüíèé êàòóøêîòðèìà÷
o. Ôåòðîâèé äèñê äëÿ êàòóøîê

Стандартты жинақтама (1)
a. Әмбебап табан
b. Ілгекке арналған табан
c. Ілмектерді автоматты шалып тігуге арналған табан
d. Түймелерді қадауға арналған табан
e. Жасырын түймелік ілгектерді тігуге арналған табан
f. Білікше/сөккіш
g. Қабуға арналған бағыттаушы
h. Инелер орамасы (3 дн.)
i. Катушкаларға арналған үлкен және кіші ұстағыштар
j. Шпулькалар (3 дн.)
k. Л-тәрізді бұрауыш
l. Май
m. Жамау пластинасы
n. Тік катушка ұстағыш
o. Катушкаларға арналған фетрлі амортизатор

Äîäàòêîâå ïðèëàääÿ (íå âõîäÿòü â êîìïëåêò, ïðèäáàéòå
¿õ äîäàòêîâî) (2)
p. Ëàïêà äëÿ äåêîðàòèâíèõ îáðîáíèõ ñòðî÷îê
q. Îâåðëî÷íàÿ ëàïêà
r. Ëàïêà-ðàâëèê
s. Ëàïêà äëÿ âøèâàííÿ øíóðà ³ ðåçèíêè
t. Ëàïêà äëÿ ïîòàéíîãî ï³äøèâàííÿ íèçó
u. Ëàïêà äëÿ âèøèâêè ³ øòîïêè
v. Ëàïêà äëÿ çáîðîê
w. Ëàïêà äëÿ ïðîêëàäåííÿ ïðÿìèõ ñòðî÷îê ³ äëÿ ðîáîòè ïî
òîíêèõ òêàíèíàõ
x. Âåðõí³é òðàíñïîðòåð òêàíèíè
y. Ïîäâ³éíà ãîëêà

Қосымша жабдықтар (жинақтамаға кірмейді, оларды
қосымша алыңыз) (2)
p. Сәндік өңдеу тігістеріне арналған табан
q. Оверлок табаны
r. Ұлы-табан
s. Қалпақ резеңкесін және бауларды ендіре тігуге арналған
табан
t. Астын жасырын тігуге арналған табан
u. Кестелеуге және жамауға арналған табан
v. Бүруге арналған табан
w. Түзу тігістерді салуға және жұқа материалдар бойынша
жұмыс жасау үшін арналған табан
x. Матаның үстіңгі транспортеры
y. Екілік ине
7

Óñòàíîâêà çàùåëêèâàþùåãîñÿ ïðåäìåòíîãî (øâåéíîãî) ñòîëèêà
Äëÿ óñòàíîâêè ïðåäìåòíîãî (øâåéíîãî) ñòîëèê à,
ïðèäåðæèâàéòå åãî â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè è äâèãàéòå
â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè âïðàâî. (1)

PUSH

1

Âíóòðåííþþ ñòîðîíó ñòîëèêà èñïîëüçóþò äëÿ õðàíåíèÿ
øâåéíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé.
×òîáû îòêðûòü ñòîëèê, ïîòÿíèòå åãî êðûøêó â íàïðàâëåíèè
ñòðåëêè. (2)

2
8

UKR Óñòàíîâêà çéîìíî¿ ðîáî÷î¿
ïîâåðõí³/ïåíàë äëÿ àêñåñóàð³â

KAZ Тігін үстелшесін орнату

Äëÿ çéîìíîãî ñòîëèêà, ïðèòðèìóéòå éîãî â ãîðèçîíòàëüíîìó
ïîëîæåíí³ ³ ðóõàéòå ó íàïðÿì³ ñòð³ëêè óïðàâî. (1)

Зат (тігін) үстелшесін орнату үшін, оны көлденең күйде
ұстаңыз және нұсқардың бағытында оңға жылжытыңыз. (1)

Âíóòð³øíþ ñòîðîíó ñòîëèêà âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çáåð³ãàííÿ
øâåéíîãî ïðèëàääÿ.

Үстелшенің жоғарғы бөлігін тігін заттарын сақтау үшін
пайдаланады.

Ùîá â³äêðèòè ñòîëèê, ïîòÿãí³òü éîãî êðèøêó ó íàïðÿìêó
ñòð³ëêè. (2)

Үстелшені ашу үшін, оның қақпағын нұсқардың бағытында
тартыңыз. (2)

9

Ïîäñîåäèíåíèå ìàøèíû ê ñåòè
1

Ýòà ìàøèíà èìååò ïîëÿðèçîâàííóþ øòåïñåëüíóþ âèëêó (1),
ïîýòîìó åå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñî ñïåöèàëüíûì
ýëåêòðè÷åñêèì ðàçúåìîì.
Âêëþ÷èòå ìàøèíó â ñåòü, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå (2).
Âíèìàíèå:
Åñëè ìàøèíà íå èñïîëüçóåòñÿ èëè, åñëè íóæíî çàìåíèòü íà
íåé êàêèå-ëèáî ÷àñòè, óáåäèòåñü, ÷òî îíà îòêëþ÷åíà îò ñåòè.

A

Ýëåêòðîííàÿ ïåäàëü
Ñêîðîñòü ìàøèíû ðåãóëèðóåòñÿ äàâëåíèåì íà ïåäàëü (Ç).
Âíèìàíèå:
Åñëè ó âàñ âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
ìàøèíû ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ, îáðàòèòåñü ê
êâàëèôèöèðîâàííîìó ýëåêòðèêó.
Êîãäà ìàøèíà íå èñïîëüçóåòñÿ, âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè øâåéíîé ìàøèíû íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü íîæíóþ ïåäàëü 4C-326G (äëÿ ðåãèîíîâ ñ
íàïðÿæåíèåì 230V) ïðîèçâîäñòâà Wakaho Electric Ind. Co.,
Ltd. (Âüåòíàì)
Âêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè
Ïîñëå ïåðåêëþ÷åíèÿ òóìáëåðà â ïîëîæåíèå "I" àâòîìàòè÷åñêè
âêëþ÷àåòñÿ ëàìïî÷êà äëÿ ïîäñâåòêè ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè.

2
a

Âàæíî:
Ýòà ìàøèíà èìååò ïîëÿðèçîâàííóþ øòåïñåëüíóþ âèëêó
(îäèí øòûðü øèðå äðóãîãî). Äëÿ óìåíüøåíèÿ ðèñêà
ýëåêòðîøîêà ýòó âèëêó ìîæíî âñòàâèòü â ïîëÿðèçîâàííóþ
øòåïñåëüíóþ ðîçåòêó òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì. Åñëè âèëêó
íå óäàëîñü âñòàâèòü â ðîçåòêó ïëîòíî, ïåðåâåðíèòå åå è
âñòàâüòå åùå ðàç. Åñëè îíà è â ýòîì ñëó÷àå ïëîòíî íå
âîøëà, îáðàòèòåñü ê êâàëèôèöèðîâàííîìó ýëåêòðèêó. Íå
ìåíÿéòå ðîçåòêó ñàìîñòîÿòåëüíî (2).
a. Âèëêà ìàøèíêè
b. Çàçåìë¸ííàÿ ñåòü

3

b
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UKR Ï³ä'ºäíóâàííÿ ìàøèíè äî ìåðåæ³

KAZ Машинаны желіге қосу

Öÿ ìàøèíà ìàº ïîëÿðèçîâàíó øòåïñåëüíó âèëêó (1), òîìó ¿¿
íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ³ç ñïåö³àëüíèì åëåêòðè÷íèì ðîç'ºìîì.
Ï³äêëþ÷³òü ìåðåæåâ³é øíóð äî ðîç'ºìó íà ìàøèí³ ÿê ïîêàçàíî íà
ìàëþíêó (2).

Бұл машина полярланған ашалық айырға ие (1), сондықтан
оны арнайы электрлік ажыратқышпен пайдалану қажет.
Машинаны суретте көрсетілгендей етіп желіге қосыңыз (2).
Назар аударыңыз:
Егер машина пайдаланылмаса немесе егер онда қандай да
бөлшектерді ауыстыру қажет болса, оның электр желісінен
сөндірілгендігіне көз жеткізіңіз.

Óâàãà:
ßêùî ìàøèíà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ àáî, ÿêùî ïîòð³áíî
çàì³íèòè íà í³é ÿê³-íåáóäü ÷àñòèíè, ïåðåêîíàºòåñÿ, ùî âîíà
â³äêëþ÷åíà â³ä ìåðåæ³.

Электронды тепкі
Машинаның жылдамдығы тепкіге басып реттеледі (3).

Åëåêòðè÷íà ïåäàëü
Øâèäê³ñòü ìàøèíè ðåãóëþºòüñÿ òèñêîì íà ïåäàëü (Ç).
Óâàãà:
ßêùî ó âàñ âèíèêëè ñóìí³âè, ùî ñòîñóþòüñÿ ï³äêëþ÷åííÿ
ìàøèíè äî äæåðåëà æèâëåííÿ, çâåðí³òüñÿ äî êâàë³ô³êîâàíîãî
ìåõàí³êà. Êîëè ìàøèíà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ, âèéì³òü âèëêó ç
ðîçåòêè. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ øâåéíî¿ ìàøèíè íåîáõ³äíî
âèêîðèñòîâóâàòè íîæíó ïåäàëü 4C-326G (äëÿ ðåã³îí³â ç íàïðóãîþ
230V) âèðîáíèöòâà Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Â'ºòíàì)

Назар аударыңыз:
Егер сізде машинаны қуат көзіне қосуға қатысты қандайда
күмән туындаса, білікті электршіге жүгініңіз.
Машина пайдаланылмаған кезде, ашаны розеткадан
суырыңыз. Тігін машинасын пайдаланған кезде, Wakaho
Electric Ind. Co., Ltd. (Вьетнам) өндірісінің 4С-326G
(230Vкернеуі бар аймақтар үшін) аяқ тепкісін пайдалану
қажет.

Âêëþ÷åííÿ ï³äñâ³÷óâàííÿ ðîáî÷î¿ ïîâåðõí³
Ï³ñëÿ ïåðåìèêàííÿ òóìáëåðà â ïîëîæåííÿ "I" àâòîìàòè÷íî
âêëþ÷àºòüñÿ ëàìïî÷êà äëÿ ï³äñâ³÷óâàííÿ ðîáî÷î¿ ïîâåðõí³.

Жұмыс бетінің жарықтандырғыштарын қосу
"І" күйіне тумблерді ауыстырып-қосқан соң, жұмыс бетін
жарықтандыратын шам автоматты түрде қосылады.

Âàæëèâî:
Öÿ ìàøèíà ìàº ïîëÿðèçîâàíó øòåïñåëüíó âèëêó (îäèí øòèð
øèðøèé çà ³íøèé). Äëÿ çìåíøåííÿ ðèçèêó åëåêòðîøîêó öþ
âèëêó ìîæíà âñòàâèòè â ïîëÿðèçîâàíó øòåïñåëüíó ðîçåòêó
ëèøå îäíèì ñïîñîáîì. ßêùî âèëêó íå âäàëîñÿ âñòàâèòè â
ðîçåòêó ù³ëüíî, ïåðåâåðí³òü ¿¿ ³ âñòàâòå ùå ðàç. ßêùî âîíà ³ â
öüîìó âèïàäêó ù³ëüíî íå óâ³éøëà, çâåðí³òüñÿ äî
êâàë³ô³êîâàíîãî ìåõàí³êà. Íå ì³íÿéòå âèëêó øíóðà ñàìîñò³éíî
(2).

Маңызды:
Бұл машина полярланған ашалық айырға ие (бір ашасы
екіншісінен кеңірек). Электр шогының тәуекелін азайту үшін,
бұл айырды полярланған ашалық айырға бір ғана әдіспен
қоюға болады. Егер айырды розеткаға тығыздап қою мүмкін
болмаса, оны аударыңыз және қайта қойып көріңіз. Егер ол
бұл жағдайда да кірмейтін болса, білікті электршіге жүгініңіз.
Розетканы өз бетіңізше ауыстырмаңыз (2).

a. Âèëêà ìàøèíêè
b. Çàçåìëåíà ìåðåæà

а. Машинаның ашасы
b. Жерге қосылған желі

11

Äâóõóðîâíåâûé ðû÷àã ïîäúåìà ïðèæèìíîé ëàïêè
Ïðè ñøèâàíèè íåñêîëüêèõ ñëîåâ òîëñòîé òêàíè ëàïêó
ïîäíèìàþò íà âòîðîé óðîâåíü (À), ÷òîáû ïîä íåå ïîëîæèòü
ñòîëüêî ñëîåâ òêàíè, ñêîëüêî íåîáõîäèìî.

A

UKR Äâîð³âíåâèé âàæ³ëü ï³äéîìó ïðèòèñêíî¿ ëàïêè
Ïðè çøèâàíí³ äåê³ëüêîõ øàð³â òîâñòî¿ òêàíèíè ëàïêó
ï³äí³ìàþòü íà äðóãèé ð³âåíü (À), ùîá ï³ä íå¿ ïîêëàñòè
ñò³ëüêè øàð³â òêàíèíè, ñê³ëüêè íåîáõ³äíî.

KAZ Қысқыш табанды көтеретін екі деңгейлі иінтірек
Қалың матаның бірнеше қабатын тіккен кезде, табанды оның
астына матаның бірнеше қабатын қою үшін қажетінше екінші
деңгейге көтереді (А).
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Óñòàíîâêà ëàïêîäåðæàòåëÿ
Ïîäíèìèòå ñòåðæåíü (à) ëàïêîäåðæàòåëÿ â êðàéíåå âåðõíåå
ïîëîæåíèå. Ïîäñîåäèíèòå ëàïêîäåðæàòåëü (b) ïðèæèìíîé
ëàïêè ê ñòåðæíþ (à) âèíòîì, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. (1)

a
a

Óñòàíîâêà ëàïêè (2)
Îïóñêàéòå ëàïêîäåðæàòåëü (b) äî òåõ ïîð, ïîêà ïàç (ñ) íå
îêàæåòñÿ ïðÿìî íàä îñüþ (d).
Íàæìèòå íà ðû÷àã (å) íà ñåáÿ. Îïóñòèòå ëàïêîäåðæàòåëü (b)
è ïðèæèìíàÿ ëàïêà (f) çàùåëêíåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

e

Ñíÿòèå ëàïêè (3)
Ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó. Íàæìèòå íà ðû÷àã (å) íà ñåáÿ.
Ëàïêà îòñîåäèíèòñÿ.

c

b
d

f

b

Óñòàíîâêà íàïðàâëÿþùåé äëÿ âûñòåãèâàíèÿ (4)
Óñòàíîâèòå íàïðàâëÿþùóþ äëÿ âûñòåãèâàíèÿ (g) â ïàç
ëàïêîäåðæàòåëÿ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
Î ò ð å ã óë è ð ó é ò å ð à ñ ñ ò î ÿ í è å îò è ãë î â îä è ò åë ÿ ä î
íàïðàâëÿþùåé äëÿ âûñòåãèâàíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
êàêîå íåîáõîäèìî ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòðî÷êàìè.

1

Âíèìàíèå!
Ïðè âûïîëíåíèè äàííîé îïåðàöèè óñòàíîâèòå ñåòåâîé
òóìáëåð íà "OFF-Î" (âûêëþ÷åíî).

2

e

g

3
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4

UKR Óñòàíîâêà ëàïêîòðèìà÷à

KAZ Табан ұстағышты орнату

Ï³äí³ì³òü ñòåðæåíü (à) ëàïêîòðèìà÷à â êðàéíº âåðõíº
ïîëîæåííÿ. Ï³ä'ºäíàºòå ëàïêîòðèìà÷ (b) ïðèòèñêíî¿ ëàïêè
äî ñòåðæíÿ (à) ãâèíòîì, ÿê ïîêàçàíî íà ìàë. (1)

Табан ұстағыштың өзегін (а) шеткі жоғарғы күйге көтеріңіз.
Қысқыш табанның табан ұстағышын (b) өзекке (1) суретте
көрсетілгендей винтпен қосыңыз.

Óñòàíîâêà ëàïêè (2)
Îïóñêàéòå ëàïêîòðèìà÷ (b) äî òèõ ï³ð, ïîêè ïàç (ñ) íå
âèÿâèòüñÿ ïðÿìî íàä â³ññþ (d). Íàòèñêàéòå íà âàæ³ëü (å) íà
ñåáå. Îïóñò³òü ëàïêîòðèìà÷ (b) ³ ïðèòèñêíó ëàïêó (f)
çàìêíåòüñÿ àâòîìàòè÷íî.

Табанды орнату (2)
Кертпе (с) осьтің тура үстінде болғанға дейін табан
ұстағышты (b) түсіріңіз. Иінтірекке өзіңізге қарай басыңыз
(е). Табан ұстағышты (b) түсіріңіз және қысқыш табан (f)
автоматты түрде шертіледі.

Çíÿòòÿ ëàïêè (3)
Ï³äí³ì³òü ïðèòèñêíó ëàïêó. Íàòèñêàéòå íà âàæ³ëü (å) íà ñåáå.
Ëàïêà â³ä'ºäíàºòüñÿ.

Табанды шешу (3)
Қысқыш табанды көтеріңіз. Иінтірекке өзіңізге қарай
басыңыз (е). Табан ажырайды.

Âñòàíîâëåííÿ íàïðàâëÿþ÷î¿ äëÿ êâ³ëòèíãó (4)
Âñòàíîâ³òü íàïðàâëÿþ÷ó äëÿ êâ³ëòèíãó (g) â ïàç ëàïêîòðèìà÷à,
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó. Â³äðåãóëþéòå â³äñòàíü â³ä Ãîëêîâîä³ÿ
äî íàïðàâëÿþ÷î¿ äëÿ êâ³ëòèíãó, çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêà íåîáõ³äíà
â³äñòàíü ì³æ ñòðî÷êàìè.

Қабуға арналған бағыттаушыны орнату (4)
Қабуға арналған бағыттаушыны (g) табан ұстағыштың
кертпесіне суретте көрсетілгендей орнатыңыз.
Тігістердің арасында қандай қажет қашықтық болуына
байланысты ине жетектен қабуға арналған бағыттаушыға
дейін қашықтықты реттеңіз.

Óâàãà!
Ïðè âèêîíàíí³ äàíî¿ îïåðàö³¿ âñòàíîâ³òü ìåðåæåâèé
òóìáëåð íà "Off-ïðî" (âèìêíåíî).

Назар аударыңыз!
Аталмыш операцияны орындаудың барысында желілік
тумблерді "OFF-O" (сөндірулі) орнатыңыз.
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Íàìîòêà íèòè íà øïóëüêó
Íàìîòêà øïóëüêè
- Óñòàíîâèòå êàòóøêó íà âñòðîåííûé ãîðèçîíòàëüíûé øòèôò.
Ä ë ÿ í å á îë ü ø è õ ê àò ó ø å ê è ñ ï îë ü ç ó é ò å ì à ë å í ü ê è é
êàòóøêîäåðæàòåëü. Äëÿ êàòóøåê áîëüøåãî ðàçìåðà-áîëüøîé
äåðæàòåëü. Ó áîëüøîãî äåðæàòåëÿ äâå ñòîðîíû ðàçíîãî
äèàìåòðà äëÿ êàòóøåê ðàçíîãî äèàìåòðà. (1/2)
- Ïðîâåäèòå íèòü ÷åðåç íèòåíàïðàâèòåëè. (3)
- Ïðîòÿíèòå íèòü ìåæäó äèñêàìè íàòÿæåíèÿ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.
(4) (Èñïîëüçóéòå ýòè äèñêè òîëüêî ïðè íàìîòêå íà øïóëüêó)
- Âñòàâüòå êîíåö íèòè â îòâåðñòèå íà øïóëüêå, êàê ïîêàçàíî íà
ðèñóíêå è îäåíüòå øïóëüêó íà øïèíäåëü óçëà íàìîòêè íà
øïóëüêó. (5)
- Íàæìèòå íà øïóëüêó è ïåðåâåäèòå åå âïðàâî. Ìàøèíà
ïåðåêëþ÷èòñÿ íà õîëîñòîé õîä. (6)
- Ïðèäåðæèâàéòå êîíåö íèòè. (7)
- Íàæìèòå íà ïåäàëü. (8)
- Ïîñëå íàìîòêè íåñêîëüêèõ âèòêîâ íèòè îñòàíîâèòå ìàøèíó è
îáðåæüòå êîíåö íèòè, âûãëÿäûâàþùèé èç øïóëüêè.
Ïðîäîëæàéòå íàìîòêó íèòè íà øïóëüêó íà ìàêñèìàëüíîé
ñêîðîñòè. Øïóëüêà ïåðåñòàåò âðàùàòüñÿ, êîãäà ïîëíîñòüþ
çàïîëíèòñÿ íèòüþ. (9)
- Ïîñëå îñòàíîâêè íàìîòêè, ïåðåâåäèòå øïóëüêó âëåâî, ìàøèíà
ïåðåéäåò â ðåæèì øèòüÿ, ò.å. ñíèìåòñÿ ñ õîëîñòîãî õîäà,
îáðåæüòå íèòü è ñíèìèòå øïóëüêó ñî øïèíäåëÿ. (10)
Âíèìàíèå:
Ïðè íàìîòêå íà øïóëüêó ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêîå
ïåðåêëþ÷åíèå íà õîëîñòîé õîä.
×òîáû ñíÿòü ìàøèíó ñ õîëîñòîãî õîäà íàäî ïåðåâåñòè
îãðàíè÷èòåëü íàìîòêè íà øïóëüêó âëåâî, òîãäà ìàøèíà áóäåò
øèòü â îáû÷íîì ðåæèìå. Îáðàùàéòå âíèìàíèå, ÷òîáû
øïèíäåëü øïóëüêè ïðè øèòüå íå áûë ïåðåâåäåí â ïîëîæåíèå
íàìîòêè øïóëüêè. Òàê êàê â ýòîì ïîëîæåíèè áëîêèðóåòñÿ
ìàõîâîå êîëåñî (ñèñòåìà çàùèòû). Åñëè ýòî ïðîèçîøëî, òî
äîñòàòî÷íî íàæàòü íà øïèíäåëü è ïåðåâåñòè åãî âëåâî.
Ìàõîâîå êîëåñî ðàçáëîêèðóåòñÿ è ìîæíî áóäåò ïðîäîëæàòü
ðàáîòó.
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UKR Íàìîòóâàííÿ íèòêè íà øïóëüêó

KAZ Шпулькаға жіпті орау

Íàìîòóâàííÿ øïóëüêè
- Âñòàíîâ³òü êîòóøêó íà âáóäîâàíèé ãîðèçîíòàëüíèé øòèôò. Äëÿ
íåâåëèêèõ êîòóøîê âèêîðèñòîâóéòå ìàëåíüêèé êàòóøêîòðèìà÷.
Äëÿ êàòóøîê á³ëüøîãî ðîçì³ðó, âåëèêèé òðèìà÷. Ó âåëèêîãî
òðèìà÷à äâ³ ñòîðîíè ð³çíîãî ä³àìåòðó äëÿ êîòóøîê ð³çíîãî
ä³àìåòðó. (1/2)
- Ïðîâåä³òü íèòêó ÷åðåç íèêîíàïðàâèòåë³. (3)
- Ïðîòÿãí³òü íèòêó ì³æ äèñêàìè íàòÿãíåííÿ çà ãîäèííèêîâîþ
ñòð³ëêîþ. (4) (Âèêîðèñòîâóéòå ö³ äèñêè ëèøå ïðè íàìîòóâàíí³
íà øïóëüêó)
- Âñòàâòå ê³íåöü íèòêè â îòâ³ð íà øïóëüö³, ÿê ïîêàçàíî íà
ìàëþíêó ³ îäÿãí³òü øïóëüêó íà øòèôò âóçëà íàìîòóâàííÿ íà
øïóëüêó. (5)
- Íàòèñêóéòå íà øïóëüêó ³ ïåðåâåä³òü ¿¿ óïðàâî. Ìàøèíà
ïåðåìêíåòüñÿ íà õîëîñòèé õ³ä. (6)
- Ïðèòðèìóéòå ê³íåöü íèòêè. (7)
- Íàòèñêàéòå íà ïåäàëü. (8)
- Ï³ñëÿ íàìîòóâàííÿ äåê³ëüêîõ âèòê³â íèòêè çóïèí³òü ìàøèíó ³
îáð³æòå ê³íåöü íèòêè, ùî âèãëÿäàº ³ç øïóëüêè. Ïðîäîâæóéòå
íàìîòóâàííÿ íèòêè íà øïóëüêó íà ìàêñèìàëüí³é øâèäêîñò³.
Øïóëüêà ïåðåñòàº îáåðòàòèñÿ, êîëè ïîâí³ñòþ çàïîâíèòüñÿ
íèòêîþ. (9)
- Ï³ñëÿ çóïèíêè íàìîòóâàííÿ, ïåðåâåä³òü øïóëüêó âë³âî,
ìàøèíà ïåðåéäå â ðåæèì øèòòÿ, òîáòî çí³ìåòüñÿ ç õîëîñòîãî
õîäó, îáð³æòå íèòêó ³ çí³ì³òü øïóëüêó ç øòèôòà. (10)

Шпульканы орау
- Орнатылған көлденең штифтке катушканы орнатыңыз. Шағын
катушкалар үшін кішкентай катушка ұстағышты пайдаланыңыз.
Үлкен өлшемдегі катушкалар үшін-үлкен ұстағыш. Үлкен
ұстағыштың түрлі диаметрдегі катушкаларға арналған түрлі
диаметрлі екі жағы бар. (1/2)
- Жіп өткізгіштер арқылы жіпті өткізіңіз . (3)
- Жіпті тарту дискілерінің арасынан сағат тілінің бағыты бойынша
өткізіңіз. (4) (осы дискілерді шпулькаға орау үшін ғана
пайдаланыңыз).
- Жіптің ұшын шпулькадағы тесікке суретте көрсетілгендей қойыңыз
және шпулькаға орау түйінінің шпинделіне шпульканы кигізіңіз. (5)
- Шпулькаға басыңыз және оны оңға жылжытыңыз. Машина бос
жүріске қосылады. (6)
- Жіптің ұшын ұстаңыз. (7)
- Тепкіге басыңыз. (8)
- Жіптердің бірнеше тарамын ораған соң, машинаны тоқтатыңыз
және жіптің шпулькадан шығып турған бөлігін қиыңыз. Шпулькаға
жіпті максималды жылдамдықта орауды жалғастырыңыз.
Шпулька жіпке әбден толған кезде, айналуын тоқтатады. (9)
- Орауды тоқтатқан соң, шпульканы солға бұрыңыз, машина тігу
режиміне ауысады, яғни бос жүрістен ажырайды, жіпті қиыңыз
және шпульканы шпиндельден алыңыз. (10)

Âíèìàíèå:
Ïðè íàìîòóâàíí³ íà øïóëüêó â³äáóâàºòüñÿ àâòîìàòè÷íå
ïåðåìèêàííÿ íà õîëîñòèé õ³ä. Ùîá çíÿòè ìàøèíó ç õîëîñòîãî
õîäó òðåáà ïåðåêëàñòè îáìåæóâà÷ íàìîòóâàííÿ íà øïóëüêó
âë³âî, òîä³ ìàøèíà øèòèìå â çâè÷àéíîìó ðåæèì³. Çâåðòàéòå
óâàãó, ùîá øïèíäåëü øïóëüêè ïðè øèòò³ íå áóâ ïåðåâåäåíèé â
ïîëîæåííÿ íàìîòóâàííÿ øïóëüêè.
Îñê³ëüêè â öüîìó ïîëîæåíí³ áëîêóºòüñÿ ìàõîâå êîëåñî (ñèñòåìà
çàõèñòó). ßêùî öå ñòàëîñÿ, òî äîñèòü íàòèñêóâàòè íà øïèíäåëü
³ ïåðåâåñòè éîãî âë³âî. Ìàõîâå êîëåñî ðîçáëîêîâóºòüñÿ ³ ìîæíà
áóäå ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó.

Назар аударыңыз:
Шпулькаға ораған кезде, машина бос жүріске автоматты түрде
ауысып-қосылады. Машинаны бос жүрістен ажырату үшін, ораудың
шектегішін сол жаққа ауыстыру қажет, сонда машина қарапайым
режимде тігетін болады. Тігудің барысында шпульканың шпинделі
шпульканы орау режиміне ауыстырылмағандығына назар аударыңыз.
Себебі бұл режимде мікбасты дөңгелек блокадаланады (қорғаныс
жүйесі). Егер бұл іске асқан болса, онда шпиндельге басу және оны
солға жылжыту жеткілікті. Мікбасты дөңгелек блокадаланудан шығады
және жұмысты жалғастыру мүмкін болады.
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Óñòàíîâêà øïóëüêè è øïóëüíîãî êîëïà÷êà
Ïðè óñòàíîâêå èëè ñíÿòèè øïóëüêè èãëà äîëæíà
íàõîäèòüñÿ â êðàéíåì âåðõíåì ïîëîæåíèè.
- Ñíèìèòå ïðåäìåòíûé ñòîëèê è îòêðîéòå ïåðåäíþþ êðûøêó.
(1)

a

- Âîçüìèòå øïóëüíûé êîëïà÷îê çà çàùåëêó (à) è âûíüòå åãî
èç ÷åëíî÷íîãî óñòðîéñòâà. (2)
- Ïîñëå òîãî êàê âû íàìîòàåòå íèòü íà øïóëüêó, âñòàâüòå
øïóëüêó â øïóëüíûé êîëïà÷îê òàê, ÷òîáû íèòü
ðàçìàòûâàëàñü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå. (3)
- Ïðîòÿíèòå íèòü ÷åðåç îòâåðñòèå, âíèç è âëåâî, ïîêà îíà íå
ïîïàäåò â âûõîäíîé ïàç (ïðÿìîóãîëüíîå îòâåðñòèå) ïîä
ïðóæèíîé íàòÿæåíèÿ. (4)

1

2

3

4

- Âîçüìèòå øïóëüíûé êîëïà÷îê çà çàùåëêó. (5)
- Âñòàâüòå øïóëüíûé êîëïà÷îê â ÷åëíî÷íîå óñòðîéñòâî òàê,
÷òîáû ðîæîê íà êîëïà÷êå ñîâïàë ñ ïàçîì, êîòîðûé
íàõîäèòüñÿ â âåðõíåé ÷àñòè ÷åëíî÷íîãî óñòðîéñòâà, ïðè
ýòîì äîëæåí ðàçäàòüñÿ ùåë÷îê. (6)

Âíèìàíèå:
Ïðè âûïîëíåíèè äàííîé îïåðàöèè ïîâåðíèòå âûêëþ÷àòåëü
â ïîëîæåíèå "ÎFF-Î" (âûêëþ÷åíî).
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5

UKR Óñòàíîâêà øïóëüêè ³ øïóëüíîãî êîâïà÷êà

KAZ Шпульканы және шпульканың
қалпақшасын орнату

Ïðè óñòàíîâö³ àáî çíÿòò³ øïóëüêè ãîëêà ïîâèííà
çíàõîäèòèñÿ â êðàéíüîìó âåðõíüîìó ïîëîæåíí³.

Шпульканы орнатқан немесе шешкен кезде, ине шекті
жоғарғы күйде болуы тиіс.

- Çí³ì³òü ñòîëèê ³ â³äêðèéòå ïåðåäíþ êðèøêó. (1)

- Зат үстелшесін шешіңіз және алдыңғы қақпақты ашыңыз.
(1)

- Â³çüì³òü øïóëüíèé êîâïà÷îê çà çàñêî÷êó (à) ³ âèéì³òü éîãî ç
÷îâíèêîâîãî ïðèñòðîþ. (2)

- Шпулька қалпақшасын ілгішінен ұстаңыз (а) және оны қайық
құрылғысынан шығарыңыз. (2)

- Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè íàìîòàºòå íèòêó íà øïóëüêó, âñòàâòå
øïóëüêó â øïóëüíèé êîâïà÷îê òàê, ùîá íèòêà ðîçìîòóâàëàñÿ
çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ. (3)

- Сіз жіпті шпулькаға ораған соң, шпульканы шпулька
қалпақшасына жіп сағат тілінің бағыты бойынша
тарқатылатындай етіп қойыңыз. (3)

- Ïðîòÿãí³òü íèòêó ÷åðåç îòâ³ð, âíèç ³ âë³âî, ïîêè âîíà íå
ïîïàäå ó âèõ³äíèé ïàç (ïðÿìîêóòíèé îòâ³ð) ï³ä ïðóæèíîþ
íàòÿãó. (4)

- Жіпті ол тарту серіппесінің астындағы (тікбұрышты тесіктер)
шығатын кертпеге түскенге дейін төмен және солға тесік
арқылы тартыңыз. (4)

- Â³çüì³òü øïóëüíèé êîâïà÷îê çà çàñêî÷êó. (5)
- Âñòàâòå øïóëüíèé êîâïà÷îê â ÷îâíèêîâèé ïðèñòð³é òàê,
ùîá ð³æîê íà êîâïà÷êó çá³ãñÿ ç ïàçîì, ÿêèé çíàõîäèòèñÿ ó
âåðõí³é ÷àñòèí³ ÷îâíèêîâîãî ïðèñòðîþ, ïðè öüîìó ïîâèííå
ïðîëóíàòè êëàöàííÿ. (6)

- Шпулька қалпақшасын ілгішінен ұстаңыз. (5)
- Шпулька қалпақшасын қайық құрылғысына қалпақшадағы
мүйізше қайық құрылғысының жоғарғы бөлігіндегі кертпеге
сәйкес келетіндей етіп орнатыңыз, сонымен қатар шерту
естілуі тиіс. (6)

Óâàãà:
Ïðè âèêîíàíí³ äàíî¿ îïåðàö³¿ îáåðí³òü âèìèêà÷ â ïîëîæåííÿ
"Îff-ïðî" (âèìêíåíî).

Назар аударыңыз:
Аталмыш операцияны орындаудың барысында сөндіргішті
"OFF-O" (сөндірулі) бұрыңыз.
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Çàìåíà èãëû (Àðòèêóë 130/705H)
Íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ìåíÿòü èãëó, îñîáåííî åñëè îíà
èçíîøåíà,ñëîìàëàñü èëè âûçûâàåò ïðîáëåìû â ïðîöåññå
øèòüÿ.
Âñåãäà âûáèðàéòå èãëû, ñîîòâåòñòâóþùèå òèïó èñïîëüçóåìîé
òêàíè.
À. Îñëàáüòå âèíò, ôèêñèðóþùèé èãëó è çàòÿíèòå åãî ïîñëå
óñòàíîâêè íîâîé èãëû (1).
Â. Ïëîñêàÿ ñòîðîíà âåðõíåé ÷àñòè èãëû äîëæíà ñìîòðåòü
íàçàä.
Ñ/D. Âñòàâüòå èãëó ââåðõ äî óïîðà. Çàòÿíèòå âèíò ôèêñàöèè
èãëû.

D
A

B

Âíèìàíèå:
Ïåðåä óñòàíîâêîé è çàìåíîé çàï÷àñòåé è êîãäà ìàøèíà
íå èñïîëüçóåòñÿ, îòêëþ÷àéòå åå îò ñåòè (ñåòåâîé òóìáëåð
â ïîëîæåíèå "ÎFF-Î" (âûêëþ÷åíî).

C

1

Èãëû äîëæíû áûòü â õîðîøåì ñîñòîÿíèè (2).

B

Èõ íåîáõîäèìî ìåíÿòü, åñëè:
À. Èãëà ïîãíóòà
Â. Èãëà çàòóïèëàñü
Ñ. Ó èãëû ïîâðåæäåííîå îñòðèå

2
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UKR Çàì³íà ãîëêè (Àðòèêóë 130/705H)

KAZ Инені ауыстыру (Артикул 130/705Н)

Íåîáõ³äíî ðåãóëÿðíî ì³íÿòè ãîëêó, îñîáëèâî ÿêùî âîíà
çíîøåíà, çëàìàëàñÿ àáî âèêëèêàº ïðîáëåìè â ïðîöåñ³ øèòòÿ.
Çàâæäè âèáèðàéòå ãîëêè, â³äïîâ³äí³ òèïîâ³ âèêîðèñòîâóâàíî¿
òêàíèíè.
À. Îñëàáòå ãâèíò, ùî ô³êñóº ãîëêó ³ çàòÿãí³òü éîãî ï³ñëÿ
óñòàíîâê íîâî¿ ãîëêè. (1)
Â. Ïëîñêà ñòîðîíà âåðõíüî¿ ÷àñòèíè ãîëêè ïîâèííà äèâèòèñÿ
íàçàä.
Ñ/D. Âñòàâòå ãîëêó âãîðó äî óïîðó. Çàòÿãí³òü ãâèíò ô³êñàö³¿
ãîëêè.

Инені үнемі ауыстыру қажет, әсіресе егер сол тозса, сынса
немесе тігуді барысында проблема тудырса.
Әрқашан пайдаланылатын матаның типіне сәйкес келетін
инені таңдаңыз.
А.

Инені бекітетін винтті босатыңыз және оны жаңа инені
орнатқан соң тартыңыз (1).
В. Иненің жоғарғы бөлігінің жалпақ жағы артқа қарау
керек.
С/D. Инені тірелгенге дейін жоғары қойыңыз. Инені бекітетін
винтті тартыңыз.

Óâàãà:
Ïåðåä óñòàíîâêîþ ³ çàì³íîþ çàï÷àñòèí ³ êîëè ìàøèíà íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ, â³äêëþ÷àéòå ¿¿ â³ä ìåðåæ³ (ìåðåæåâèé
òóìáëåð â ïîëîæåííÿ "Îff-ïðî" (âèìêíåíî).

Назар аударыңыз:
Қосалқы бөлшектерді ауыстырмас және орнатпас бұрын
және машина пайдаланылмаған кезде, оны желіден
сөндіріңіз (желілік тумблер "OFF-O" (сөндірулі) күйінде).

Ãîëêè ìàþòü áóòè ó õîðîøîìó ñòàí³ (2) ¯õ íåîáõ³äíî ì³íÿòè,
ÿêùî:
Инелер жақсы күйде болуы тиіс (2).

À. Ãîëêà ïîãíóòà
Â. Ãîëêà çàòóï³ëàñü
Ñ. Â ãîëêè ïîøêîäæåíå â³ñòðÿ

Оларды ауыстыру қажет, егер:
А. Ине майысқан
В. Ине өтпейді
С. Иненің ұшы бүлінген
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Çàïðàâêà âåðõíåé íèòè
Î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî âûïîëíèòü çàïðàâêó âåðõíåé íèòè, îò
ýòîãî áóäåò çàâèñåòü êà÷åñòâî ðàáîòû è îòñóòñòâèå ïðîáëåì â
ïðîöåññå øèòüÿ.
- Ïîâåðíèòå ìàõîâîå êîëåñî íà ñåáÿ (1), äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîäíÿòü èãëó â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå. Ïîäíèìèòå
ïðèæèìíóþ ëàïêó, ÷òîáû îñâîáîäèòü äèñêè íàòÿæåíèÿ
íèòè.
Âíèìàíèå: Ïðè âûïîëíåíèè äàííîé îïåðàöèè ïîâåðíèòå
âûêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèå âûêëþ÷åíî.
- Ïðèïîäíèìèòå ãîðèçîíòàëüíûé øòèôò êàòóøêè. Óñòàíîâèòå
íà íåãî êàòóøêó òàê, ÷òîáû íèòü ðàçìàòûâàëàñü ñíèçó ââåðõ
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, çàòåì çàêðåïèòå êàòóøêó
äåðæàòåëåì íóæíîãî äèàìåòðà (2). Ïðè óñòàíîâêå êàòóøêè
íà ãîðèçîíòàëüíûé øòèôò ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû äåðæàòåëü
êàòóøêè íå ñëèøêîì ïëîòíî ïðèëåãàë ê íåé, èíà÷å áóäåò
çàòðóäíåíî ðàçìàòûâàíèå íèòè ñ êàòóøêè, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê èçãèáàíèþ èëè ïîëîìêå èãëû, à òàêæå ê
ñìåùåíèþ ÷åëíîêà.
- Çàöåïèòå íèòü çà êðþ÷îê íèòåíàïðàâèòåëÿ (3).
- Ïðîëîæèòå íèòü ÷åðåç íèòåíàïðàâèòåëü (4). Äàëåå
ïðîòÿíèòå íèòü ÷åðåç äèñêè íàòÿæåíèÿ âåðõíåé íèòè
(ñëåäèòå, ÷òîáû íèòü ïîëíîñòüþ âîøëà ìåæäó íèìè).
- Çàòåì âíèç, âîêðóã äåðæàòåëÿ ïðóæèíû è ââåðõ (5).
- Ââåðõó ïðîòÿíèòå íèòü ñïðàâà íàëåâî ÷åðåç êðþ÷îê
ðû÷àãà ïîäúåìà íèòè è ñíîâà âíèç.
- Çàöåïèòå íèòü çà ãîðèçîíòàëüíûé íèòåíàïðàâèòåëü íà
êîðïóñå ìàøèíû (6). Çàöåïèòå íèòü çà ïðîâîëî÷íûé
íèòåíàïðàâèòåëü íà èãëîâîäèòåëå (7).
- Çàòåì âäåíüòå íèòü â èãëó îò ñåáÿ íàçàä è îáðåæüòå
èçëèøåê íèòè íèòåîáðåçàòåëåì, íàõîäÿùèìñÿ íà êîðïóñå
ìàøèíû ñëåâà (8).
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UKR Çàïðàâêà âåðõíüî¿ íèòêè

KAZ

Äóæå âàæëèâî ïðàâèëüíî âèêîíàòè çàïðàâêó âåðõíüî¿ íèòêè,
â³ä öüîãî çàëåæàòèìå ÿê³ñòü ðîáîòè ³ â³äñóòí³ñòü ïðîáëåì â
ïðîöåñ³ øèòòÿ.

Жоғарғы жіпті толтыруды дұрыс орындау өте маңызды, себебі
жұмыстың сапасы және тігудің барысында проблемалардың
болмауы осыған байланысты.

Жоғарғы жіпті толтыру

- Инені шекті жоғарғы күйге көтеру үшін, мікбасты дөңгелекті
өзіңізге қарай бұрыңыз (1). Жіпті тартатын дискілерді босату
үшін, қысқыш табанды көтеріңіз.
Назар аударыңыз: аталмыш операцияны орындаудың
барысында сөндіргішті сөндірулі күйіне бұрыңыз.

- Îáåðí³òü ìàõîâå êîëåñî íà ñåáå (1), äëÿ òîãî, ùîá ï³äíÿòè
ãîëêó â êðàéíº âåðõíº ïîëîæåííÿ. Ï³äí³ì³òü ïðèòèñêíó
ëàïêó, ùîá çâ³ëüíèòè äèñêè íàòÿãíåííÿ íèòêè.
Óâàãà: Ïðè âèêîíàíí³ äàíî¿ îïåðàö³¿ îáåðí³òü âèìèêà÷ â
ïîëîæåííÿ âèìêíåíî.
- Ï³äâåä³òü ãîðèçîíòàëüíèé øòèôò êîòóøêè. Âñòàíîâ³òü íà
íüîãî êîòóøêó òàê, ùîá íèòêà ðîçìîòóâàëàñÿ â³ä íèçó äî
âåðõó ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè, ïîò³ì çàêð³ï³òü êîòóøêó
òðèìà÷åì ïîòð³áíîãî ä³àìåòðó (2). Ïðè óñòàíîâö³ êîòóøêè
íà ãîðèçîíòàëüíèé øòèôò ñòåæòå çà òèì, ùîá òðèìà÷
êîòóøêè íå äóæå ù³ëüíî ïðèëÿãàâ äî íå¿, ³íàêøå áóäå
òÿæêå ðîçìîòóâàííÿ íèòêè ç êîòóøêè, ùî ìîæå ïðèâåñòè äî
âèãèíàííÿ àáî ïîëîìêè ãîëêè, à òàêîæ äî çñóâó ÷îâíèêà.
- Çà÷åï³òü íèòêó çà ãà÷îê íèòêîíàïðàâíèêà (3).
- Ïðîêëàä³òü íèòêó ÷åðåç íèòêîíàïðàâíèê (4). Äàë³
ïðîòÿãí³òü íèòêó ÷åðåç äèñêè íàòÿãíåííÿ âåðõíüî¿ íèòêè
(ñòåæòå, ùîá íèòêà ïîâí³ñòþ óâ³éøëà ì³æ íèìè).
- Ïîò³ì âíèç, äîâêîëà òðèìà÷à ïðóæèíè ³ âãîðó (5).
- Âãîð³ ïðîòÿãí³òü íèòêó ñïðàâà íàë³âî ÷åðåç ãà÷îê âàæåëÿ
ï³äéîìó íèòêè ³ çíîâó âíèç.
- Çà÷åï³òü íèòêó çà ãîðèçîíòàëüíèé íèòêîíàïðàâíèê íà
êîðïóñ³ ìàøèíè (6). Çà÷åï³òü íèòêó çà äðîòÿíèé
íèòêîíàïðàâèòåëü íà ³ãëîâîä³òåëå (7).
- Ïîò³ì ïðîä³íüòå íèòêó â ãîëêó â³ä ñåáå íàçàä ³ îáð³æòå
íàäëèøîê íèòêè íèòêîîáð³ç÷èêîì, ùî çíàõîäèòüñÿ íà
êîðïóñ³ ìàøèíè çë³âà (8).

- Катушканың көлденең штифтін көтеріңіз. Оған катушканы
жіп төменнен жоғарыға қарай сағат тіліне қарсы
таратылатындай етіп орнатыңыз, кейін қажет диаметрдегі
ұстағышпен катушканы бекітіңіз (2). Катушканы көлденең
штифтке орнатқан кезде, катушканың ұстағышы оған аса
жақын жанаспауын қадағалаңыз, кері жағдайда жіптің
катушкадан тарқатылуы қиын болады, бұл иненің
майысуына немесе сынуына, сондай-ақ қайықтың ығысуына
әкелуі мүмкін.
- Жіпті ине бағыттаушысының ілмегіне іліністіріңіз (3).
- Ине бағыттаушысы арқылы жіпті өткізіңіз (4). Кейін жіпті
жоғарғы жіпті тартатын дискілер арқылы өткізіңіз (жіптің
олардың арасымен толық өтуін қадағалаңыз).
- Кейін төмен, серіппе ұстағышының айналасында және
жоғары (5).
- Жоғарыда жіпті оңнан солға жіпті көтеретін иінтірек ілгіш
арқылы өткізіңіз.
- Машинаның корпусындағы көлденең жіп бағыттағышқа жіпті
іліндіріңіз (6). Ине жүргізгіште сымды жіп бағыттаушысына
жіпті іліндіріңіз (7).
- Кейін жіпті инеге өзіңізден ары қарай өткізіңіз және машина
корпусының сол жағында орналасқан жіп қиғышпен жіптің
артығын қиып тастаңыз (8).
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Èñïîëüçîâàíèå àâòîìàòè÷åñêîãî íèòåâäåâàòåëÿ
- Ïîäíèìèòå èãëó â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå è îïóñòèòå
ïðèæèìíóþ ëàïêó.

A

- Ëåâîé ðóêîé ìåäëåííî îïóñêàéòå ðû÷àã íèòåâäåâàòåëÿ (À)
â êðàéíþþ íèæíþþ ïîçèöèþ è óäåðæèâàéòå åãî ïîêà íå
ïîäâåäåòå íèòü ïðàâîé ðóêîé ïîä áîëüøîé êðþ÷îê
íèòåâäåâàòåëÿ (Ñ).

B
C

- Ïðè ýòîì íèòåâäåâàòåëü ðàçâåðíåòñÿ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå,
è èãëà ïîïàäåò â ëàïêè íèòåâäåâàòåëÿ (Â).
- Ïîñëå òîãî, êàê íèòåâäåâàòåëü ïîâåðíåòñÿ â ïîçèöèþ
âäåâàíèÿ íèòè (ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå), ÷åðåç óøêî èãëû
ïðîéäåò êðþ÷îê. Âûòÿíèòå íèòü ïåðåä èãëîé ìåæäó
ëàïêàìè íèòåâäåâàòåëÿ ïîä êðþ÷îê (D).
- Îäíîâðåìåííî îòïóñòèòå ðû÷àã íèòåâäåâàòåëÿ è íèòü.
Êðþ÷îê ïîâåðíåòñÿ è ïðîòÿíåò íèòü ÷åðåç èãîëüíîå óøêî,
îáðàçóÿ ïåòëþ. Ïîòÿíèòå íèòü çà ïåòëþ. Âåðõíÿÿ íèòü
çàïðàâëåíà.

1

Âíèìàíèå!
Ïðè âûïîëíåíèè äàííîé îïåðàöèè ïîâåðíèòå âûêëþ÷àòåëü
â ïîëîæåíèå "OFF-Î" (âûêëþ÷åíî).
A

2
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D

UKR Âèêîðèñòàííÿ àâòîìàòè÷íîãî íèòêîçàïðàâíèêà

KAZ Автоматты ине өткізгішті пайдалану

- Ï³äí³ì³òü ãîëêó â êðàéíº âåðõíº ïîëîæåííÿ ³ îïóñò³òü
ïðèòèñêíó ëàïêó.

- Инені шекті жоғарғы күйге көтеріңіз және қысқыш табанды
түсіріңіз.
- Сол қолыңызбен ине өткізгіштің иінтірегін (А) шекті төменгі
күйге басып түсіріңіз және ине өткізгіштің үлкен ілгішінің
астына оң қолыңызбен жіпті жақындатқанға дейін оны
ұстап тұрыңыз (С).

- Ë³âîþ ðóêîþ ïîâ³ëüíî îïóñêàéòå âàæ³ëü íèòêîçàïðàâíèêà
(À) â êðàéíþ íèæíþ ïîçèö³þ ³ óòðèìóéòå éîãî äîêè íå
ï³äâåäåòå íèòêó ïðàâîþ ðóêîþ ï³ä âåëèêèé ãà÷îê
íèòêîçàïðàâíèêà (Ñ).

- Сонымен қатар, жіп өткізгіш сағат тілінің бағыты бойынша
жазылады және ине жіп өткізгіштің табанына келіп түседі
(В).

- Ïðè öüîìó íèòêîçàïðàâíèê ðîçâåðíåòüñÿ çà ãîäèííèêîâîþ
ñòð³ëêîþ, ³ ãîëêà ïîïàäå â ëàïêè íèòêîçàïðàâíèêà (Â).

- Жіп өткізгіш жіпті өткізу күйіне қайтқан соң (сағат тілінің
бағыты бойынша), иненің құлағы арқылы ілгіш өтеді.
Ілгіштің астында жіп өткізгіш табандарының арасында
иненің алдында жіпті тартыңыз (D).

- Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íèòêîçàïðàâíèê îáåðíåòüñÿ â ïîçèö³þ
âòÿãàííÿ íèòêè (çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ), ÷åðåç âóøêî
ãîëêè ïðîéäå ãà÷îê. Âèòÿãí³òü íèòêó ïåðåä ãîëêîþ ì³æ
ëàïêàìè íèòêîçàïðàâíèêà ï³ä ãà÷îê (D).

- Жіп өткізгіштің иінтірегі мен жіпті бір уақытта түсіріңіз. Ілгіш
бұрылады және иненің құлағы арқылы ілмек түзе отырып,
жіпті тартады. Жіпті ілмектен тартыңыз. Жоғарғы жіп
толтырылған.

- Îäíî÷àñíî â³äïóñêàéòå âàæ³ëü íèòêîçàïðàâíèêà ³ íèòêó.
Ãà÷îê îáåðíåòüñÿ ³ ïðîòÿãíå íèòêó ÷åðåç ãîëêîâå âóøêî,
óòâîðþþ÷è ïåòëþ. Ïîòÿãí³òü íèòêó çà ïåòëþ. Âåðõíÿ íèòêà
çàïðàâëåíà.

Назар аударыңыз:
Аталмыш операцияны орындаудың барысында
сөндіргішті "OFF-O" (сөндірулі) бұрыңыз.

Óâàãà!
Ïðè âèêîíàíí³ äàíî¿ îïåðàö³¿ îáåðí³òü âèìèêà÷ â ïîëîæåííÿ
"Off-ïðî" (âèìêíåíî).
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Ðåãóëèðîâêà íàòÿæåíèÿ íèòåé
Íàòÿæåíèå âåðõíåé íèòè
Áàçîâàÿ óñòàíîâêà äëÿ íàòÿæåíèÿ íèòè - "4" (1)
×òîáû óâåëè÷èòü íàòÿæåíèå, óâåëè÷üòå çíà÷åíèå, ÷òîáû
óìåíüøèòü- óìåíüøèòå ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà íàòÿæåíèÿ
âåðõíåé íèòè.
A. Íîðìàëüíîå íàòÿæåíèå íèòè
B. Îñëàáëåííîå íàòÿæåíèå íèòè
C. Ñëèøêîì ñèëüíîå íàòÿæåíèå íèòè
D. Íîðìàëüíîå íàòÿæåíèå íèòåé íà ñòðî÷êå "çèã-çàã". Íèæíÿÿ
íèòü ïåðåòÿãèâàåò âåðõíþþ íèòü íà èçíàíî÷íóþ ñòîðîíó òêàíè.
Íàòÿæåíèå íèæíåé íèòè (2)
Äëÿ ïðîâåðêè íàòÿæåíèÿ íèæíåé íèòè âûíüòå øïóëüíûé
êîëïà÷îê èç ìàøèíû è âîçüìèòåñü çà êîíåö íèòè. Äåðæàñü çà
íèòü, âñòðÿõíèòå øïóëüíûé êîëïà÷îê ñî øïóëüêîé îäèí èëè äâà
ðàçà. Åñëè íàòÿæåíèå ïðàâèëüíîå, íèòü ðàçìîòàåòñÿ âñåãî
ëèøü íà 2,5 - 5 ñì. Åñëè íàòÿæåíèå î÷åíü ñèëüíîå, íèòü
ðàçìàòûâàòüñÿ íå áóäåò. Åñëè íàòÿæåíèå ñëèøêîì ñëàáîå, íèòü
ðàçìîòàåòñÿ áîëüøå ÷åì íà 5 ñì.
×òîáû îòðåãóëèðîâàòü íàòÿæåíèå, íåîáõîäèìî ïîêðóòèòü
ìàëåíüêèé âèíò íà áîêîâîé ÷àñòè øïóëüíîãî êîëïà÷êà, äåëàéòå
ýòî îòâåðòêîé. Ïðè ïîâîðîòå âèíòà ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå
íàòÿæåíèå óâåëè÷èòñÿ, ïðè ïîâîðîòå âèíòà ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè íàòÿæåíèå îñëàáèòñÿ.
Âàæíî:
- Äëÿ óñèëåíèÿ íàòÿæåíèÿ ïîâåðíèòå äèñê íà ñëåäóþùåå
áîëüøåå äåëåíèå. Äëÿ îñëàáëåíèÿ íàòÿæåíèÿ ïîâåðíèòå äèñê
íà ïðåäûäóùåå ìåíüøåå äåëåíèå.
- Ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà íàòÿæåíèÿ êà÷åñòâåííîãî øèòüÿ.
- Íå ñóùåñòâóåò îäíîãî çíà÷åíèÿ íàòÿæåíèÿ, ïîäõîäÿùåãî äëÿ
âñåõ ôóíêöèé øèòüÿ è òêàíåé.
- 90% øèòüÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â äèàïàçîíå íàòÿæåíèÿ îò 3 äî 5
("4" ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé óñòàíîâêîé).
- Äëÿ êðàñèâûõ äåêîðàòèâíûõ øâîâ è ïåòåëü íàòÿæåíèå íèòè
äîëæíî áûòü íåìíîãî ñëàáåå íîðìû, ïðè ýòîì âåðõíÿÿ íèòü
íåìíîãî ïåðåõîäèò íà èçíàíêó. Ïðè ýòîì ïîëó÷àåòñÿ êðàñèâàÿ
ëèöåâàÿ ñòîðîíà.
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1

2

A

B

C

D

UKR Ðåãóëþâàííÿ íàòÿãó íèòîê

KAZ Жіптердің тартылуын реттеу

Íàòÿæ³ííÿ âåðõíüî¿ íèòêè
Áàçîâà óñòàíîâêà äëÿ íàòÿãíåííÿ íèòêè - "4" Ùîá çá³ëüøèòè
íàòÿæ³ííÿ, çá³ëüøòå çíà÷åííÿ, ùîá çìåíøèòè- çìåíøèòå çà
äîïîìîãîþ ðåãóëþâàëüíèêà íàòÿãó âåðõíüî¿ íèòêè (1).

Жоғарғы жіптің тартылуы
Жіптердің татылуы үшін негізді орнатылым – "4" (1)
Тартуды арттыру үшін, мәнді арттырыңыз, азайту үшін – жоғарғы
жіптің тартылуын реттегіш арқылы азайтыңыз.
А. Жіптердің қалыпты тартылуы
В. Жіптердің бос тартылуы
С. Жіптердің аса қатты тартылуы
D. "Ирек" тігісінде жіптердің қалыпты тартылуы. Төменгі жіп матаның
теріс жағына жоғарғы жіпті тартып жатыр.

A.
B.
C.
D.

Íîðìàëüíå íàòÿæ³ííÿ íèòêè
Îñëàáëåíå íàòÿæ³ííÿ íèòêè
Äóæå ñèëüíå íàòÿæ³ííÿ íèòêè
Íîðìàëüíå íàòÿæ³ííÿ íèòîê íà ñòð³÷êó "ç³ã-çàã". Íèæíÿ íèòêà
ïåðåòÿãóº âåðõíþ íèòêó íà âèâîð³òíó ñòîðîíó òêàíèíè.

Төменгі жіптің тартылуы (2)
Төменгі жіптің тартылуын тексеру үшін, машинадан шпулька
қалпақшасын шығарыңыз және жіптің ұшынан ұстаңыз. Жіптен
ұстай отырып, шпулькасы бар шпулька қалпақшасын бір немесе екі
рет сілкіңіз. Егер тартылу дұрыс болса, жіп бар-жоғы 2,5 – 5 см
тарқатылады. Егер тартылу өте қатты болса, жіп тарқатылмайтын
болады. Егер тартылу өте әлсіз болса, жіп 5 см артық тарқатылады.
Тартылуды реттеу үшін, шпулька қалпақшасының бүйір бөлігіндегі
кішкентай винтті бұрау қажет, оны бұрауышпен бұраңыз. Винтті
сағат тілінің бағыты бойынша бұраған кезде, тартылу артады,
винтті сағат тіліне қарсы бағытта бұраған кезде, тартылу
босатылады.

Íàòÿãíåííÿ íèæíüî¿ íèòêè
Äëÿ ïåðåâ³ðêè íàòÿãíåííÿ íèæíüî¿ íèòêè âèéì³òü øïóëüíèé
êîâïà÷îê ç ìàøèíè ³ â³çüì³òüñÿ çà ê³íåöü íèòêè. Òðèìàþ÷èñü çà
íèòêó, ñìèêí³òü øïóëüíèé êîâïà÷îê ç øïóëüêîþ îäèí àáî äâ³÷³.
ßêùî íàòÿæ³ííÿ ïðàâèëüíå, íèòêà ðîçìîòàºòüñÿ âñüîãî ëèøå íà
2,5 ñì - 5 äèâ. ßêùî íàòÿæ³ííÿ äóæå ñèëüíå, íèòêà ðîçìîòóâàòèñÿ
íå áóäå. ßêùî íàòÿæ³ííÿ äóæå ñëàáêå, íèòêà ðîçìîòàºòüñÿ á³ëüø
í³æ íà 5 ñì äèâ. Ùîá â³äðåãóëþâàòè íàòÿã, íåîáõ³äíî ïîêðóòèòè
ìàëåíüêèé ãâèíò íà á³÷í³é ÷àñòèí³ øïóëüíîãî êîâïà÷êà, ðîá³òü öå
âèêðóòêîþ. Ïðè ïîâîðîò³ ãâèíòà çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ íàòÿã
çá³ëüøèòüñÿ, ïðè ïîâîðîò³ ãâèíòà ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè
íàòÿã ïîñëàáèòüñÿ (2).

Маңызды:
- Тартылуды күшейту үшін, дискіні келесі үлкен бөлгішке
бұрыңыз. Тартылуды босату үшін, дискіні алдыңғы аз бөлгішке
бұрыңыз.
- Сапалы тігудің тартылуын дұрыс орнату.
- Тігу мен маталардың барлық функциялары үшін жарамды
тартылудың ешбір мәні жоқ.
- Тігудің 90% 3–тен 5-ке дейінгі тартылу диапазонында жүзеге
асырылады ("4" негізгі орнатылым болып табылады).
- Әдемі сәндік тігістер мен ілмектер үшін жіптің тартылуы
қалыптыдан сәл бос болуы тиіс, сонымен қатар жоғарғы жіп теріс
жағына аздап шығады. Сондай-ақ, беткі жағы әдемі боп шығады.

Âàæëèâî:
- Äëÿ ïîñèëåííÿ íàòÿãó îáåðí³òü äèñê íà íàñòóïíå á³ëüøå
ä³ëåííÿ. Äëÿ ïîñëàáëåííÿ íàòÿãó îáåðí³òü äèñê íà ïîïåðåäíº
ìåíøå ä³ëåííÿ.
- Ïðàâèëüíà óñòàíîâêà íàòÿãó ÿê³ñíîãî øèòòÿ.
- Íå ³ñíóº îäíîãî çíà÷åííÿ íàòÿæ³ííÿ, â³äïîâ³äíîãî äëÿ âñ³õ
ôóíêö³é øèòòÿ ³ òêàíèí. - 90% øèòòÿ çä³éñíþºòüñÿ â ä³àïàçîí³
íàòÿãó â³ä 3 äî 5 ("4" º îñíîâíîþ óñòàíîâêîþ).
- Äëÿ êðàñèâèõ äåêîðàòèâíèõ øâ³â ³ ïåòåëü íàòÿæ³ííÿ íèòêè ìàº
áóòè òðîõè ñëàáê³øå çà íîðìó, ïðè öüîìó âåðõíÿ íèòêà òðîõè
ïåðåõîäèòü íà âèâîð³ò. Ïðè öüîìó âèõîäèòü êðàñèâà ëèöüîâà
ñòîðîíà.
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Ïîäúåì íèæíåé íèòè íàâåðõ
Ïðèäåðæèâàéòå âåðõíþþ íèòü ëåâîé ðóêîé. Ïîâîðà÷èâàéòå
ìàõîâîå êîëåñî íà ñåáÿ (ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè) äî òåõ
ïîð, ïîêà èãëà íå îïóñòèòñÿ â èãîëüíóþ ïëàñòèíó è íå
ïîäíèìåòñÿ â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå (1).
Âàæíî:
Åñëè çàõâàò íèæíåé íèòè íå ïîëó÷èëñÿ, ïîâòîðèòå âñå
ýòàïû çàíîâî.

1
Àêêóðàòíî ïîòÿíèòå âåðõíþþ íèòü ââåðõ òàê, ÷òîáû ÷åðåç
èãîëüíóþ ïëàñòèíó âûòÿíóòü çàõâà÷åííóþ åþ íèæíþþ íèòü.
Íèæíÿÿ íèòü ïîäíèìåòñÿ â âèäå ïåòëè (2).
Âûòÿíèòå îêîëî 15ñì âåðõíåé è íèæíåé íèòåé è ïîëîæèòå
îáå íèòè ïîä ëàïêó ïî íàïðàâëåíèþ îò ñåáÿ (3).

2
27

3

UKR Ï³äéîì íèæíüî¿ íèòêè âãîðó

KAZ Төменгі жіпті жоғары көтеру

Ïðèòðèìóéòå âåðõíþ íèòêó ë³âîþ ðóêîþ. Ïîâåðòàéòå ìàõîâå
êîëåñî íà ñåáå (ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè) äî òèõ ï³ð, ïîêè
ãîëêà íå îïóñòèòüñÿ â ãîëêîâó ïëàñòèíó ³ íå ï³äí³ìåòüñÿ â
êðàéíº âåðõíº ïîëîæåííÿ (1).

Жоғарғы жіпті сол қолыңызбен ұстаңыз. Ине ине
пластинасына түскенге дейін және шекті жоғарғы күйге
көтерілгенге дейін мікбасты дөңгелекті өзіңізге қарай
бұрыңыз (сағат тіліне қарсы) (1).

Âàæëèâî:
ßêùî çàõâàò íèæíüî¿ íèòêè íå âèéøîâ, ïîâòîð³òü âñ³ åòàïè
çíîâó.

Маңызды:
Егер төменгі жіпті қамту қолдан келмесе, барлық
кезеңдерді қайта қайталаңыз.

Жоғарғы жіпті ине пластинасы арқылы онымен қамтылған
төменгі жіп шығатындай етіп абайлап тартыңыз (2).
Àêóðàòíî ïîòÿãí³òü âåðõíþ íèòêó âãîðó òàê, ùîá ÷åðåç
ãîëêîâó ïëàñòèíó âèòÿãíóòè çàõîïëåíó íåþ íèæíþ íèòêó.
Íèæíÿ íèòêà ï³äí³ìåòüñÿ ó âèãëÿä³ ïåòë³ (2).

Жоғарғы жән төменгі жіптің шамамен 15 см тартыңыз және
өзіңізден шығатын бағыт бойынша екі жіпті де табанның
астына салыңыз (3).

Âèòÿãí³òü á³ëÿ 15ñì âåðõíüî¿ ³ íèæíüî¿ íèòîê ³ ïîêëàä³òü
îáèäâ³ íèòêè ï³ä ëàïêó ïî íàïðÿìó â³ä ñåáå (3).
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Ïðàâèëüíûé ïîäáîð òêàíè/èãëû/íèòè
ÂÛÁÎÐ ÈÃËÛ, ÒÊÀÍÈ, ÍÈÒÈ
Òêàíü

Íèòü

Ëåãêàÿ: òîíêèé õëîïîê, âóàëü, ñàðæà. øåëê, ìóñëèí, îðãàíäè, õ/á
òðèêîòàæ, äæåðñè, êðåï, ïîëè-ýñòåð, ðóáàøå÷íûå è áëóçî÷íûå òêàíè.

Òîíêàÿ õëîïêîâàÿ, íåéëîíîâàÿ èëè ïîëèýñòåðíàÿ
íèòü.

12(80)

Ñðåäíÿÿ: õëîïîê, ñàòèí, êåòòëüêëîò, ïàðóñèíà, äâîéíîé òðèêîòàæ,
òîíêàÿ øåðñòü.

14(90)

Ñðåäíÿÿ: ãðóáîå ïîëîòíî, øåðñòü, ïëîòíûé òðèêîòàæ, âîðñèñòàÿ òêàíü,
äæèíñîâàÿ òêàíü.

Î÷åíü õîðîøóþ ñòðî÷êó äàåò íèòü ï/ý ïëîòíîé
êðóòêè, ëó÷øå òðîéíîé.
Íèòè èç íàòóðàëüíûõ âîëîêîí èñïîëüçóéòå äëÿ
íàòóðàëüíûõ òêàíåé.
Èñïîëüçóéòå îäèíàêîâóþ íèòü ñâåðõó è ñíèçó.

16(100)

Òÿæåëàÿ: øåðñòü, òîëñòûé áðåçåíò, ñòåãàíàÿ òêàíü, äæèíñîâàÿ òêàíü,
ïîðòüåðíàÿ òêàíü.

18(110)

Ñóïåð òÿæåëàÿ: ïëîòíàÿ øåðñòü è òêàíè äëÿ âåðõíåé çèìíåé îäåæäû,
òÿæåëûå ïîðòüåðíûå òêàíè, íåêîòîðûå âèäû êîæè è âèíèëà.

Íîìåð èãëû
9-11(65-75)

Íèòè íåîáõîäèìîãî ñîñòàâà ïëîòíîé êðóòêè.

Âàæíî: Òîíêèå íèòè è èãëû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ øèòüÿ òîíêèõ òêàíåé, à òîëñòûå íèòè è èãëû-äëÿ òÿæåëûõ òêàíåé.

ÂÛÁÎÐ ÈÃËÛ, ÒÊÀÍÈ
Íîìåð èãëû
HA 1
15 1

Ïîÿñíåíèå

Âèä òêàíè

Ñòàíäàðòíûå îñòðûå èãëû. Ðàçìåðû-îò òîíêèõ
äî òîëñòûõ. 9 (65)-18 (110)

Íàòóðàëüíàÿ òåêñòèëüíàÿ òêàíü øåðñòü, õëîïîê, øåëê è ò.ä.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ òðèêîòàæíûõ òêàíåé..

15 1/705H(SUK)

Ñïåöèàëüíûå èãëû äëÿ òðèêîòàæà - ïîëóêðóãëîå,
ñêîøåííîå îñòðèå. 9 (65)-18 (110)

Íàòóðàëüíûå è ñèíòåòè÷åñêèå òåêñòèëüíûå òêàíè, ïîëèýñòåð.
Òðèêîòàæíûå òêàíè, îäèíàðíîå, äâîéíîå âÿçàíîå ïîëîòíî.
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü âìåñòî 15Õ1 è äëÿ äðóãèõ òêàíåé.

15 1/705H(SUK)

Èãëû äëÿ òðèêîòàæà - ïîëóêðóãëîå, ñêîøåííîå
îñòðèå. 9 (65)-18 (110)

Òåêñòèëüíàÿ òêàíü è âÿçàíîå ïîëîòíî.

Èãëû äëÿ êîæè. 12 (80)-18 (110)

Êîæà, âèíèë, îáèâî÷íûé ìàòåðèàë (îñòàâëÿåò ìåíüøåå îòâåðñòèå,
÷åì ñòàíäàðòíàÿ áîëüøàÿ èãëà).

130 PCL

Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ îòäåëî÷íûõ è äåêîðàòèâíûõ ðàáîò.
2. Ïðè øèòüå äâîéíûìè èãëàìè ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà äåëåíèå ìåíüøåå "3".
3. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ õîðîøåãî êà÷åñòâà øèòüÿ âñåãäà èñïîëüçóéòå êà÷åñòâåííûå åâðîïåéñêèå èãëû ¹ 65, 70, 80 è ò.ä.,
àìåðèêàíñêèå è ÿïîíñêèå èãëû 9, 11, 12 è ò.ä.
4. ×àñòî ìåíÿéòå èãëû (äëÿ êàæäîãî íîâîãî èçäåëèÿ-íîâàÿ èãëà) è/èëè ïðè ïîëîìêå èëè ïðîïóùåííûõ ñòåæêàõ.
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UKR Ïðàâèëüíèé ï³äá³ð òêàíèíè/ãîëêè/íèòêè
ÂÈÁ²Ð ÃÎËÊÈ, ÒÊÀÍÈÍÈ, ÍÈÒÊÈ
Íîìåð ãîëêè

Òêàíèíà

Íèòêà

9-11(65-75)

Ëåãêà: òîíêà áàâîâíà, âóàëü, ñàðæà. øîâê, ìóñë³í, îðãàíä³, õ/á òðèêîòàæ,
äæåðñå, ì³öí³â, ïîëè-åñòåð, ñîðî÷êîâ³ ³ áëóçî÷íèº òêàíèíè.

Òîíêà áàâîâíÿíà, íåéëîíîâà àáî ïîë³åñòåðíà
íèòêà.

12(80)

Ñåðåäíÿ: áàâîâíà, ñàòèí, êåòòëüêëîò, ïàðóñèíà, ïîäâ³éíèé òðèêîòàæ,
òîíêà øåðñòü.

14(90)

Ñåðåäíÿ: ãðóáå ïîëîòíî, øåðñòü, ù³ëüíèé òðèêîòàæ, âîðñèñòà òêàíèíà,
äæèíñîâà òêàíèíà.

Äóæå õîðîøó ñòðî÷êó äàº íèòêà ï/å ù³ëüíîãî
òêàííÿ, êðàùå ïîòð³éíîãî.
Íèòêè ç íàòóðàëüíèõ âîëîêîí âèêîðèñòîâóéòå
äëÿ íàòóðàëüíèõ òêàíèí.
Âèêîðèñòîâóéòå îäíàêîâó íèòêó çâåðõó ³ çíèçó.

16(100)

Âàæêà: øåðñòü, òîâñòèé áðåçåíò, ñòüîáàíà òêàíèíà, äæèíñîâà òêàíèíà,
ïîðòüºðíà òêàíèíà.

18(110)

Ñóïåð âàæêà: ù³ëüíà øåðñòü ³ òêàíèíè äëÿ âåðõíüîãî çèìîâîãî îäÿãó,
âàæê³ ïîðòüºðí³ òêàíèíè, äåÿê³ âèäè øê³ðè ³ â³í³ëó.

Íèòêè íåîáõ³äíîãî ñêëàäó ù³ëüíîãî òêàííÿ.

Ïîâàæíî: Òîíê³ íèòêè ³ ãîëêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ øèòòÿ òîíêèõ òêàíèí, à òîâñò³ íèòêè ³ ãîëêè-äëÿ âàæêèõ òêàíèí.

ÂÛÁÎÐ ÃÎËÊÈ, ÒÊÀÍÈÍÈ

Íîìåð ãîëêè

Ïîÿñíåííÿ

HA 1
15 1

Ñòàíäàðòí³ ãîñòð³ ãîëêè. Ðîçì³ðè-â³ä òîíêèõ äî
òîâñòèõ. 9 (65)-18 (110)

Íàòóðàëüíà òåêñòèëüíà òêàíèíà øåðñòü, áàâîâíà, øîâê ³ òàê äàë³.
Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ òðèêîòàæíèõ òêàíèí.

15 1/705H(SUK)

Ñïåö³àëüí³ ãîëêè äëÿ òðèêîòàæó - íàï³âêðóãëå,
ñêîøåíå â³ñòðÿ. 9 (65)-18 (110)

Íàòóðàëüí³ ³ ñèíòåòè÷í³ òåêñòèëüí³ òêàíèíè, ïîë³åñòåð.
Òðèêîòàæí³ òêàíèíè, îäèíàðíå, ïîäâ³éíå â'ÿçàíå ïîëîòíî.
Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè çàì³ñòü 15Õ1 ³ äëÿ ³íøèõ òêàíèí.

15 1/705H(SUK)

Ãîëêè äëÿ òðèêîòàæó - íàï³âêðóãëå, ñêîøåíå â³ñòðÿ.
9 (65)-18 (110)

Òåêñòèëüíà òêàíèíà ³ â'ÿçàíå ïîëîòíî.

Ãîëêè äëÿ øê³ðè. 12 (80)-18 (110)

Øê³ðà, âèíèë, îááèâíèé ìàòåð³àë (çàëèøàº ìåíøèé îòâ³ð, ÷èì
ñòàíäàðòíà âåëèêà ãîëêà).

130 PCL

Âèãëÿä òêàíèíè

Ïðèì³òêè: 1. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îáðîáíèõ ³ äåêîðàòèâíèõ ðîá³ò.
2. Ïðè øèòò³ ïîäâ³éíèìè ãîëêàìè ðåãóëþâàëüíèê øèðèíè ñò³áêà ìàº áóòè âñòàíîâëåíèé íà ä³ëåííÿ ìåíøå "3".
3. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ õîðîøî¿ ÿêîñò³ øèòòÿ çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå ÿê³ñí³ ºâðîïåéñüê³ ãîëêè ¹ 65, 70, 80 ³ òàê äàë³, àìåðèêàíñüê³ ³
ÿïîíñüê³ ãîëêè 9, 11, 12 ³ òàê äàë³.
4. ×àñòî ì³íÿéòå ãîëêè (äëÿ êîæíîãî íîâîãî âèðîáó, íîâà ãîëêà) ³ ïðè ïîëîìö³ àáî ïðîïóùåíèõ ñò³áêàõ.
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KAZ Матаны/инені/жіпті дұрыс таңдау
ИНЕНІ, МАТАНЫ, ЖІПТІ ТАҢДАУ
Иненің нөмірі

Мата

Жіп

9-11(65-75)

Жеңіл: жұқа мақта, бет перде, саржа, жібек, органди, м/м трикотаж,
джерси, креп, поли-эстер, жейде және көйлек маталары.

Жұқа мақта, нейлон немесе полиэстерлі
жіп.

12(80)

Орташа: мақта, сәтен, кеттльклот, кенеп, екілік трикотаж, жұқа жүн.

14(90)

Орташа: қатты мата, жүн, тығыз трикотаж, түкті мата, джинса матасы.

16(100)

Ауыр: жүн, қалың брезент, қабылған мата, джинса матасы, портьерлік мата.

Өте жақсы тігісті тығыз оралған п/э жібі
береді, үштігі жөн. Табиғи талшықтардан
жасалған жіптерді табиғи маталар үшін
пайдаланыңыз. Астынан және үстінен
бірдей жіпті пайдаланыңыз.

18(110)

Супер ауыр: қалың жүн және сыртқы қыстық киімдерге арналған мата,
ауыр портьерлік маталар, былғары мен винилдың кейбір түрлері.

Қажет құрамдағы тығыз оралған жіптер.

Маңызды: Жұқа жіптер және инелер жұқа маталарды, ал қалың жіптер мен инелер ауыр маталарды тігу үшін пайдаланылады.
NEEDLE, FABRIC SELECTION
Иненің нөмірі

Түсініктеме

HA 1
15 1

Стандартты өткір инелер. Жұқадан қалыңға
дейінгі өлшемдер. 9 (65) – 18 (110)

Табиғи тоқыма маталар жүн, мақта, жібек және т.б.
Трикотаж маталары үшін пайдалану ұсынылмайды.

15
1/705H(SUK)

Трикотажға арналған арнайы инелер – жартылай
домалақ, ұшы кесілген. 9 (65) – 18 (110)

Табиғи және синтетикалық тоқыма маталар, полиэстер.
Трикатож маталар, бір қабат, екі қабат тоқылған мата.
15Х1 орнына және өзге маталар үшін пайдалануға болады.

15 1/705H(SUK)

Трикотажға арналған инелер – жартылай, ұшы
кесілген. 9 (65) – 18 (110)

Тоқыма мата және тоқылған мата.

Былғарыға арналған инелер. 12 (80) – 18 (110)

Былғары,винил, қаптайтын материал.
(стандартты үлкен инеге қарағанда, аз тесік қалдырады)

130 PCL

Матаның түрі

Ескертулер: 1. Өңдеу және сәндеу жұмыстары үшін пайдалануға болады.
2. Екілік инелермен тіккен кезде, қаюдың енін реттегіш «3» аз бөлгіште орнатылуы тиіс.
3. Тігудің жақсы сапасын қамсыздандыру үшін, сапалы еуропалық инелерді әрқашан пайдаланыңыз №65, 70, 80 және т.б.,
американдық және жапондық инелер 9, 11, 12 және т.б.
4. Инелерді жиі ауыстырыңыз (әр жаңа бұйым үшін жаңа ине) және/немесе сынған кезде немесе қаюлар өткізілгенде.
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Êàê âûáðàòü òèï ñòðî÷êè
Äëÿ âûáîðà íåîáõîäèìîé ñòðî÷êè èñïîëüçóéòå áàðàáàí âûáîðà ñòðî÷åê.
Áàðàáàí âûáîðà ñòðî÷åê ìîæíî âðàùàòü â ëþáîì íàïðàâëåíèè.

a

b

c

Äëÿ ïðÿìîãî øâà âûáåðèòå îáðàçåö ñòðî÷êè "
" ñ ïîìîùüþ áàðàáàíà
âûáîðà ñòðî÷åê. Íàñòðîéòå äëèíó ñòåæêà ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà äëèíû
ñòåæêà.
Äëÿ øèòüÿ ñòðî÷êîé "çèã-çàã" ñ ïîìîùüþ áàðàáàíà âûáîðà ñòðî÷åê âûáåðèòå îáðàçåö ñòðî÷êè " ". Ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðîâ øèðèíû ñòðî÷êè è
äëèíû ñòåæêà óñòàíîâèòå íåîáõîäèìûå ïîêàçàòåëè.

d

Íàñòðîéòå äëèíó è øèðèíó ñòðî÷êè â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì èñïîëüçóåìîé
òêàíè. Äëÿ âûáîðà ñòðî÷åê âòîðîãî ðÿäà, ïåðåâåäèòå ðåãóëÿòîð äëèíû
ñòåæêà íà "S1", ïðè ýòîì, áóäåò âûïîëíÿòüñÿ èç 3-õ ñòðî÷åê öåíòðàëüíàÿ.
Íàñòðîéòå øèðèíó ñòðî÷êè â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì èñïîëüçóåìîé òêàíè.
Äëèíà íà ýòèõ ñòðî÷êàõ ôèêñèðîâàíà.
Äëÿ âûáîðà ñòðî÷åê òðåòüåãî ðÿäà (åñëè îí åñòü), ïåðåâåäèòå ðåãóëÿòîð
äëèíû ñòåæêà íà "S2", ïðè ýòîì, áóäåò âûïîëíÿòüñÿ èç 3-õ ñòðî÷åê êðàéíÿÿ
ïðàâàÿ. Íàñòðîéòå øèðèíó ñòðî÷êè â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì èñïîëüçóåìîé
òêàíè.
Äëèíà íà ýòèõ ñòðî÷êàõ ôèêñèðîâàíà.
à. Êëàâèøà ðåâåðñà (øèòüå íàçàä)
b. Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòðî÷êè
c. Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà (äëÿ ñòðî÷åê ãðóïï S1 è S2)
d. Èíäèêàòîð âèäà ñòðî÷êè

Ìîäåëü

Îáðàçöû ñòðî÷åê

S1

ñ 3-ìÿ ðåãóëÿòîðàìè
(23 ñòðî÷êè) (RX-270)
ñ 3-ìÿ ðåãóëÿòîðàìè
(32 ñòðî÷êè) (RX-390)

32

S2

UKR Âèá³ð òèïó ñòðî÷êè

KAZ Тігістің түрін қалай таңдау керек

Äëÿ âèáîðó íåîáõ³äíî¿ ñòðî÷êè âèêîðèñòîâóéòå áàðàáàí
âèáîðó ñòðî÷îê. Áàðàáàí âèáîðó ñòð³÷îê ìîæíà îáåðòàòè â
áóäü-ÿêîìó íàïðÿì³.

Қажет тігісті таңдау үшін, тігістерді таңдау барабанын
пайдаланыңыз. Тігістерді таңдау барабанын кез келген
бағытта айналдыруға болады.

Äëÿ ïðÿìîãî øâà âèáåð³òü çðàçîê ñòðî÷êè " " çà äîïîìîãîþ
áàðàáàíà âèáîðó ñòðî÷îê. Íàëàøòóéòå äîâæèíó ñò³áêà çà
äîïîìîãîþ ðåãóëþâàëüíèêà äîâæèíè ñò³áêà.

Түзу тігіс үшін, тігістерді таңдау барабанының көмегімен " "
тігісінің үлгісін таңдаңыз. Қаюдың ұзындығын қаюдың
ұзындығын реттегіштің көмегімен күйге келтіріңіз.

Äëÿ øèòòÿ ñòðî÷êîþ "çèã-çàã" çà äîïîìîãîþ áàðàáàíà
âèáîðó ñòðî÷îê - âèáåð³òü çðàçîê ñòðî÷êè " ". Çà äîïîìîãîþ
ðåãóëþâàëüíèê³â øèðèíè ñòðî÷êè ³ äîâæèíè ñò³áêà
âñòàíîâ³òü íåîáõ³äí³ ïîêàçíèêè.

Ирек тігіспен тігу үшін, тігістерді таңдау барабанының
көмегімен " " тігісінің үлгісін таңдаңыз. Тігістің енін және
ұзындығын реттегіштің көмегімен қажет көрсеткіштерді
орнатыңыз.

Íàëàøòóéòå äîâæèíó ³ øèðèíó ñòðî÷êè â³äïîâ³äíî äî òèïà
âèêîðèñòîâóâàíî¿ òêàíèíè. Äëÿ âèáîðó ñòðî÷îê äðóãîãî ðÿäó,
ïåðåâåä³òü ðåãóëÿòîð äîâæèíè ñò³áêà íà "S1", ïðè öüîìó,
âèêîíóâàòèìåòüñÿ ç 3-õ ñòðî÷îê öåíòðàëüíà. Íàëàøòóéòå
øèðèíó ñòðî÷êè â³äïîâ³äíî äî òèïà âèêîðèñòîâóâàíî¿
òêàíèíè. Äîâæèíà íà öèõ ñòðî÷êàõ ô³êñîâàíà. Äëÿ âèáîðó
ñòðî÷îê òðåòüîãî ðÿäó (ÿêùî â³í º), ïåðåâåä³òü ðåãóëÿòîð
äîâæèíè ñò³áêà íà "S2", ïðè öüîìó, âèêîíóâàòèìåòüñÿ ç 3-õ
ñòðî÷îê êðàéíÿ ïðàâà. Íàëàøòóéòå øèðèíó ñòðî÷êè
â³äïîâ³äíî äî òèïà âèêîðèñòîâóâàíî¿ òêàíèíè.

Пайдаланылатын матаның типіне сәйкес тігістің ұзындығы
мен енін күйге келтіріңіз. Екінші қатардың тігістерін таңдау
үшін, қаю ұзындығының реттегішін "S1" қойыңыз, сонымен
қатар 3 тігістен орталығындағысы ғана орындалатын
болады. Пайдаланылатын матаның типіне сәйкес тігіс енін
күйге келтіріңіз. Осы тігістердегі ұзындық белгіленген.
Үшінші қатар тігістерін таңдау үшін (егер ол болса), қаю
ұзындығының реттегішін "S2" қойыңыз, сонымен қатар 3
тігістен оң жақтағы шеткісі ғана орындалатын болады.
Пайдаланылатын матаның типіне сәйкес тігіс енін күйге
келтіріңіз.

Äîâæèíà íà öèõ ñòðî÷êàõ ô³êñîâàíà.

Осы тігістердегі ұзындық белгіленген.

à. Êëàâ³øà ðåâåðñó (øèòòÿ íàçàä)
b. Ðåãóëþâàëüíèê øèðèíè ñòðî÷êè
ñ. Ðåãóëþâàëüíèê äîâæèíè ñò³áêà (äëÿ ñòðî÷îê ãðóï S1 ³ S2)
d. Äèñïëåé âèáîðó ñòðî÷îê

a. Реверс пернесі (кері тігу)
b. Тігіс енін реттегіш
c. Қаю ұзындығының реттегіші (S1 және S2 топтарының
тігістері үшін)
d. Тігіс түрінің индикаторы
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Ðåãóëèðîâêà øèðèíû è äëèíû ñòðî÷åê
Íàñòðîéêà øèðèíû ñòðî÷êè
Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ñòðî÷êè "çèãçàã" ðàâíà "5,0 ìì", íî
øèðèíà ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïðè íåîáõîäèìîñòè. Ïðè
ïåðåìåùåíèè ðåãóëÿòîðà øèðèíû ñòðî÷êè â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ çíà÷åíèÿ öèôð - øèðèíà ñòðî÷êè óâåëè÷èâàåòñÿ
îò "0" äî "5" (1), ïðè ïåðåìåùåíèè â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ
çíà÷åíèÿ öèôð - øèðèíà óìåíüøàåòñÿ. Åñëè âû âûáðàëè
ñòðî÷êó "çèã-çàã", à øèðèíà ñòðî÷êè ñòîèò íà öèôðå "0", òî
ìàøèíà áóäåò øèòü ïðÿìóþ ñòðî÷êó.

Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

Íàñòðîéêà äëèíû ñòåæêà íà ñòðî÷êå "çèã-çàã"
Ïëîòíîñòü ñòåæêîâ çèãçàãà óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè óìåíüøåíèè
çíà÷åíèÿ äëèíû ñòåæêà äî "0,2". ×åì ìåíüøå äëèíà ñòåæêà,
òåì ïëîòíåå ñòðî÷êà. Íà îáû÷íîì çèãçàãå ñòàíäàðòíàÿ
äëèíà ñòåæêà "2,5" èëè íèæå (2).
1

Ïðÿìûå ñòðî÷êè è ïîëîæåíèå èãëû
Ïëàâíîå èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ èãëû âîçìîæíî òîëüêî äëÿ
ìîäåëåé ñ 3-ìÿ ðåãóëÿòîðàìè. Ïðè ïåðåìåùåíèè
ðåãóëèðîâêè øèðèíû ñòðî÷êè âëåâî, ò.å. â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ çíà÷åíèÿ öèôð-èãëà ñìåùàåòñÿ âëåâî, ïðè
ïåðåìåùåíèè âïðàâî, ò.å. â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ çíà÷åíèÿ
öèôð âïðàâî "0". Äëÿ ìîäåëåé ñ 2-ìÿ ðåãóëÿòîðàìè-åñòü
äâå îòäåëüíûå ñòðî÷êè-ïîçèöèÿ èãëû â öåíòðå è ëåâàÿ
ïîçèöèÿ èãëû "4" (3). ×òîáû óìåíüøèòü äëèíó ñòåæêà,
ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ
çíà÷åíèÿ öèôð, ÷òîáû óâåëè÷èòü-â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ.
×åì òîëùå è ïëîòíåå òêàíü, íèòü è èãëà, òåì äëèííåå
äîëæåí áûòü ñòåæîê.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

4

2
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1

0.5

UKR Ðåãóëþâàííÿ øèðèíè ³ äîâæèíè ñòðî÷îê

KAZ Тігістің ұзындығы мен енін реттеу

Íàëàøòóâàííÿ øèðèíè ñòðî÷êè
Ìàêñèìàëüíà øèðèíà ñòðî÷êè "çèãçàã" ð³âíà "5,0 ìì", àëå
øèðèíà ìîæå áóòè çì³íåíà ïðè íåîáõ³äíîñò³. Ïðè
ïåðåì³ùåíí³ ðåãóëþâàëüíèêà øèðèíè ñòðî÷êè ó á³ê
çá³ëüøåííÿ çíà÷åííÿ öèôð - øèðèíà ñòðî÷êè çá³ëüøóºòüñÿ
â³ä "0" äî "5" (1), ïðè ïåðåì³ùåíí³ ó á³ê çìåíøåííÿ çíà÷åííÿ
öèôð - øèðèíà çìåíøóºòüñÿ. ßêùî âè âèáðàëè ñòðî÷êó "ç³ãçàã", à øèðèíà ñòðî÷êè ñòî¿òü íà öèôð³ "0", òî ìàøèíà
øèòèìå ïðÿìó ñòðî÷êó.

Тігістің енін күйге келтіру
"Ирек" тігістің максималды ені "5,0 мм" тең, бірақ ені қажет
болған кезде өзгертілуі мүмкін. Тігіс енін реттегішті сан
мәнінің арту жағына ауыстырған кезде – тігістің ені "0"-ден
"5" (1) артады, сан мәнінің кему жағына ауыстырған кезде –
ені азаяды. Егер сіз «ирек¬ тігісті таңдасаңыз, ал тігіс ені "0"
санында тұрса, онда машина түзу тігісті тігетін болады.
«Ирек» тігістегі қаюдың ұзындығын күйге келтіру
Ирек қаюларының тығыздығы қаю ұзындығының мәнін "0,2"
дейін азайтқан кезде артады. Қаю ұзындығы қаншалықты
кішкентай болса, тігіс соншалықты тығыз болады. Қарапайым
иректе қаюдық стандартты ұзындығы "2,5" немесе төмен (2).

Íàëàøòóâàííÿ äîâæèíè ñò³áêà íà ñòðî÷êè "ç³ã-çàã"
Ù³ëüí³ñòü ñò³áê³â çèãçàãà çá³ëüøóºòüñÿ ïðè çìåíøåíí³
çíà÷åííÿ äîâæèíè ñò³áêà äî "0,2". ×èì ìåíøå äîâæèíà
ñò³áêà, òèì ù³ëüí³øå ñòðî÷êà. Íà çâè÷àéíîìó çèãçàãó
ñòàíäàðòíà äîâæèíà ñò³áêà "2,5" àáî íèæ÷å (2).

Түзу тігістер және иненің күйі
Иненің күйін баяу өзгерту 3 реттегіші бар үлгілер үшін ғана
мүмкін. Тігіс енін реттегішті солға жылжытқан кезде, яғни
сан мәнінің арту жағына жылжытқанда – ине солға
ығысады, онға жылжытқан кезде, яғни сан мәндерінің аз
жағына қарай жылжытқанда -ине оңға ығысады "0". 2
реттегіштері бар үлгілер үшін, екі жеке тігіс бар – иненің
орталық күйі және иненің сол жақ күйі "4" (3). Қаюдың
ұзындығын азайту үшін, қаю ұзындығының реттегішін сан
мәндерінің кему жағына, ал арттыру үшін – арту жағына
қарай қойыңыз. Мата, жіп және ине қаншалықты қалың және
тығыз болған сайын, қаю соншалықты ұзынырақ болуы тиіс.

Ïðÿì³ ñòðî÷êè ³ ïîëîæåííÿ ãîëêè
Ïëàâíà çì³íà ïîëîæåííÿ ãîëêè ìîæëèâà ëèøå äëÿ ìîäåëåé
ç 3-ìà ðåãóëþâàëüíèêàìè. Ïðè ïåðåì³ùåíí³ ðåãóëþâàííÿ
øèðèíè ñòðî÷êè âë³âî, òîáòî ó á³ê çá³ëüøåííÿ çíà÷åííÿ
öèôðè-ãîëêà çì³ùóºòüñÿ âë³âî, ïðè ïåðåì³ùåíí³ óïðàâî,
òîáòî ó á³ê çìåíøåííÿ çíà÷åííÿ öèôð óïðàâî "0". Äëÿ
ìîäåëåé ç 2-ìà ðåãóëþâàëüíèêàìè-º äâ³ îêðåì³ ñòðî÷êèïîçèö³ÿ ãîëêè â öåíòð³ ³ ë³âà ïîçèö³ÿ ãîëêè "4". (3). Ùîá
çìåíøèòè äîâæèíó ñò³áêà, îáåðí³òü ðåãóëÿòîð äîâæèíè
ñò³áêà ó á³ê çìåíøåííÿ çíà÷åííÿ öèôð, ùîá çá³ëüøèòè-â á³ê
çá³ëüøåííÿ. ×èì òîâùå ³ ù³ëüí³øå òêàíèíà, íèòêà ³ ãîëêà,
òèì äîâøèì ìàº áóòè ñò³áîê.
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Ïðîêëàäûâàíèå ïðÿìûõ ñòðî÷åê
Íàñòðîéòå ìàøèíó íà îäíó èç ïðÿìûõ ñòðî÷åê (1).

S1

1
Ïîëîæèòå òêàíü íà èãîëüíóþ ïëàñòèíó ïîä ïðèæèìíóþ
ëàïêó òàê, ÷òîáû êðàé òêàíè áûë ïàðàëëåëåí êðàÿì ëàïêè (2).
Îïóñòèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó íà òêàíü. Ïîâåðíèòå ìàõîâîå
êîëåñî íà ñåáÿ äî òåõ ïîð, ïîêà èãëà íå âîéäåò â òêàíü è
ïëàâíî íàæìèòå íà ýëåêòðîííóþ ïåäàëü (3).

2
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3

UKR Ïðîêëàäåííÿ ïðÿìèõ ñòðî÷îê

KAZ Түзу тігістерді салу

Íàëàøòóéòå ìàøèíó íà îäíó ç ïðÿìèõ ñòðî÷îê (1).

Машинаны түзу тігістердің біріне күйге келтіріңіз (1).

Ïîêëàä³òü òêàíèíó íà ãîëêîâó ïëàñòèíó ï³ä ïðèòèñêíó ëàïêó
òàê, ùîá êðàé òêàíèíè áóâ ïàðàëåëüíèé êðàÿì ëàïêè (2).

Матаның шеті табанның шетіне параллель болатындай етіп,
матаны ине пластинасына қысқыш табанның астына
салыңыз (2).

Îïóñò³òü ïðèòèñêíó ëàïêó íà òêàíèíó. Îáåðí³òü ìàõîâå
êîëåñî íà ñåáå äî òèõ ï³ð, ïîêè ãîëêà íå óâ³éäå äî òêàíèíè ³
ïëàâíî íàòèñêàéòå íà åëåêòðè÷íó ïåäàëü (3).

Қысқыш табанды матаға түсіріңіз. Мікбасты дөңгелекті ине
матаға кіргенге дейін өзіңізге қарай бұрыңыз және
электронды тепкіге баяу басыңыз (3).
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Ðåâåðñ
Øèòüå íàçàä (ðåâåðñ) ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ çàêðåïëåíèÿ øâîâ â
êîíöå è â íà÷àëå ïðÿìîé ñòðî÷êè, à òàêæå óêðåïëåíèÿ øâîâ
òàì, ãäå ýòî òðåáóåòñÿ. Â êîíöå øâà íàæìèòå êëàâèøó
ðåâåðñà (À) è àêêóðàòíî íàæìèòå íîãîé íà ïåäàëü.
Ïðîøåéòå íåñêîëüêî ñòåæêîâ íàçàä. Îòïóñòèòå ðåâåðñ è
ìàøèíà áóäåò øèòü âïåðåä (1).

A
1

Êàê âûíóòü èçäåëèå è îáðåçàòü íèòü
Ïîâîðà÷èâàéòå ìàõîâîå êîëåñî íà ñåáÿ (ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè) äî òåõ ïîð, ïîêà èãëà íå âñòàíåò â êðàéíåå âåðõíåå
ïîëîæåíèå. Ïîäíèìèòå ëàïêó è âûíüòå èçäåëèå è íèòè èç-ïîä
ëàïêè ïî íàïðàâëåíèþ âëåâî îò ñåáÿ è íàïðàâüòå èõ â
íèòåîáðåçàòåëü. Ïîëîæèòå íèòè íà íèòåîáðåçàòåëü è ïîòÿíèòå
èõ âíèç, ÷òîáû îáðåçàòü.
Íèòè áóäóò îáðåçàíû, è îñòàíåòñÿ äëèíà, äîñòàòî÷íàÿ, ÷òîáû
ïðîäîëæàòü øèòü äàëüøå. (2)

2

Èñïîëüçîâàíèå íèòåîáðåçàòåëÿ
B
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû íèòè íåîáõîäèìî îáðåçàòü. Ýòî
ìîæíî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ íèòåîáðåçàòåëÿ (Â), êîòîðûé
íàõîäèòñÿ íà ëåâîì òîðöå êîðïóñà ìàøèíû. Ïîëîæèòå íèòè
íà îñòðóþ ÷àñòü íèòåîáðåçàòåëÿ è ïîòÿíèòå èõ âíèç. (3)
3
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UKR Øèòòÿ ó çâîðîòíüîìó íàïðÿìêó

KAZ Кері тігу (реверс)

Äëÿ çàêð³ïëåííÿ øâà íà ïî÷àòêó ³ âê³íö³ ñòðî÷êè íàòèñí³òü íà
âàæ³ëü ðåâåðñó (øèòòÿ ó çâîðîòíüîìó íàïðÿìêó)(À). Çðîá³òü
äåê³ëüêà ñò³áê³â ó çâîðîòíüîìó íàïðÿìêó. Â³äïóñò³òü âàæ³ëü,³
ìàøèíà çíîâó áóäå øèòè âïåðåä (1).

Кері тігу (реверс) түзу тігістің басында және аяғында
тігістерді нығайту үшін, сондай-ақ талап етілген жерлерде
тігістерді бекіту үшін қолданылады. Тігістің аяғында реверс
пернесіне басыңыз (А) және тепкіге аяғыңызбен мұқият
басыңыз. Кері қарай бірнеше қаюды тігіңіз. Реверсті
жіберіңіз және машина алдыға тігетін болады (1).

Çàê³í÷åííÿ øèòòÿ

Бұйымды қалай шығару және жіпті қию керек

Ïîêðóò³òü ìàõîâå êîëåñî ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè, ùîá
ïðèâåñòè âàæ³ëü-íèòêîïðèòÿãóâà÷à ó íàéâèùå ïîëîæåííÿ.
Ï³äí³ì³òü ïðèòèñêíó ëàïêó ³ âèòÿãí³òü âèð³á íàçàä (2).

Мікбасты дөңгелекті өзіңізге қарай ине шекті жоғарғы күйге
тұрғанға дейін бұрыңыз (сағат тіліне қарсы). Табанды көтеріңіз
және өзіңізден сол жақ бағыт бойынша табанның астынан
бұйым мен жіптерді шығарыңыз және оларды жіп қиғышқа
бағыттаңыз. Жіптерді жіп қиғышқа қойыңыз және оларды қию
үшін төмен тартыңыз. Жіптер қиылатын болады және тігуді
ары қарай жалғастыру үшін жеткілікті ұзындық қалады. (2)

Îáð³çêà íèòîê

Жіп қиғышты пайдалану

Âèòÿãí³òü îáèäâ³ íèòêè íàçàä ï³ä ïðèòèñêíîþ ëàïêîþ.
Çàâåä³òü íèòêè çà ñïåö³àëüíèé í³æ äëÿ îáð³çàííÿ íà êîðïóñ³
ìàøèíè (Â). Ïîòÿãí³òü âíèç äëÿ îáð³çàííÿ (3).

Жұмысты аяқтаған соң, жіптерді қию қажет. Оны машина
корпусының сол жақ жанында орналасқан жіп қиғыш (В)
арқылы жасауға болады. Жіптерді жіп қиғыштың өткір
бөлігіне қойыңыз және төмен тартыңыз. (3)
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Ïîòàéíîé øîâ/ïîäøèâêà íèçà
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

* Ëàïêà äëÿ ïîòàéíîãî øâà ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé, îíà íå
ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

Äëÿ ïîäøèâêè êðàåâ, ãàðäèí, ðóáàøåê, áðþê è ò.ä.
Ïîòàéíàÿ ïîäøèâêà äëÿ ýëàñòè÷íûõ òêàíåé.
Ïîòàéíàÿ ïîäøèâêà äëÿ íåýëàñòè÷íûõ òêàíåé.
Íàñòðîéòå ìàøèíó, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
Ïðèìå÷àíèå:
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñäåëàòü êà÷åñòâåííûé ïîòàéíîé øîâ,
íóæíî ïîïðàêòèêîâàòüñÿ. Ðåêîìåíäóåì âàì âñåãäà äåëàòü
îáðàçåö ïåðåä òåì, êàê âûïîëíèòü êàêîé-ëèáî øîâ.
Ïîäáåðèòå íèòè â òîí òêàíè è ïîñòàâüòå áîëåå òîíêóþ èãëó.
Ñëîæèòå òêàíü, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, èçíàíî÷íîé
ñòîðîíîé ââåðõ. Íèæíèé ñðåç òêàíè ìîæíî ïîäâåðíóòü îäèí
ðàç (ïîäãèáêà ñ îòêðûòûì ñðåçîì) èëè äâà ðàçà (ïîäãèáêà ñ
çàêðûòûì ñðåçîì) (1). Óñòàíîâèòå ëàïêó äëÿ ïîòàéíîé
ïîäøèâêè íèçà. Íàïðàâëÿþùàÿ ëàïêè äîëæíà èäòè ïî
âíóòðåííåìó ñãèáó íèçà òêàíè (2).

4
1

Åñëè ïîñëå ïðîêîëà èãëîé ñãèáà, îáðàçîâàëñÿ çàçîð ìåæäó
ñãèáîì òêàíè è íàïðàâëÿþùåé ëàïêè, òî ïîäãîíèòå
íàïðàâëÿþùóþ (3) ê ñãèáó ñ ïîìîùüþ âèíòà (4).

2

3

Íà íåáîëüøîé ñêîðîñòè âûïîëíèòå îïåðàöèþ. Ïîñëå
çàâåðøåíèÿ îïåðàöèè ïåðåâåðíèòå òêàíü íà ëèöåâóþ
ñòîðîíó.
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UKR Ïîòàéíèé øîâ/ï³äøèâàííÿ íèçó

KAZ Жасырын тігіс/ астын тігу

* Ëàïêà äëÿ ïîòàéíîãî øâà º äîäàòêîâîþ, âîíà íå
ïîñòàâëÿºòüñÿ â êîìïëåêò³.

* Жасырын тігіске арналған табан қосымша болып
табылады, ол жинақтамада жеткізілмейді.

Äëÿ ï³äøèâàííÿ êðà¿â, ãàðäèí, ñîðî÷îê, áðþê ³ òàê äàë³.

Жиектерді, гардиндерді, жейделерді, шалбарларды және т.б.
тігу үшін.
Эластикалық маталар үшін жасырын тігу.
Эластикалық емес маталар үшін жасырын тігу.
Машинаны суретте көрсетілгендей күйге келтіріңіз.

Ïîòàéíå ï³äøèâàííÿ äëÿ åëàñòè÷íèõ òêàíèí.
Ï³äøèâàííÿ äëÿ íååëàñòè÷íèõ òêàíèí.
Íàëàøòóéòå ìàøèíó, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.
Ïðèì³òêà:
Äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè ÿê³ñíèé ïîòàéíèé øîâ, ïîòð³áíî
ïîïðàêòèêóâàòè. Ðåêîìåíäóºìî âàì çàâæäè ðîáèòè çðàçîê
ïåðåä òèì, ÿê âèêîíàòè ÿêèé-íåáóäü øîâ.

Ескерту:
Сапалы жасырын тігісті жасау үшін, тәжірибе жинау
қажет. Қандай да тігісті жасаудың алдында Сізге әрқашан
үлгісін жасап көруді ұсынамыз.

Ï³äáåð³òü íèòêè â òîí òêàíèíè ³ ïîñòàâòå òîíøó ãîëêó.
Ñêëàä³òü òêàíèíó, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó, âèâîð³òíîþ
ñòîðîíîþ âãîðó. Íèæí³é çð³ç òêàíèíè ìîæíà ï³äâåðíóòè îäèí
ðàç (ï³äãèí ç â³äêðèòèì çð³çîì) àáî äâ³÷³ (ï³äãèí ³ç çàêðèòèì
çð³çîì) (1). Âñòàíîâ³òü ëàïêó äëÿ ïîòàéíîãî ï³äøèâàííÿ íèçó.
Íàïðàâëÿþ÷à ëàïîê ïîâèííà éòè ïî âíóòð³øíüîìó çãèíó
íèçó òêàíèíè (2).

Матаның реңіне жіптерді таңдаңыз және аса жіңішке инені
қойыңыз. Матаны суретте көрсетілгендей теріс жағы жоғары
қарайтындай етіп бүктеңіз. Матаның төменгі кесіндісін бір
(ашық кесіндісі бар бүктеу) немесе екі қабат (жабық кесіндісі
бар бүктеу) бүктеуге болады (1).
Астын жасырын тігуге арналған табанды орнатыңыз.
Табанның бағыттаушысы мата астының ішкі бүгілісі бойынша
жүруі тиіс (2).
Егер бүктелген жерді инемен тескен соң, табан бағыттаушысы
мен мата бүгілісінің арасында саңылау түзілсе, онда
бағыттаушыны (3) винттің (4) көмегімен бүктелетін жерге қарай
жақындатыңыз.
Операцияны шамалы жылдамдықпен орындаңыз.
Операцияны аяқтаған соң, матаны оң жағына аударыңыз.

ßêùî ï³ñëÿ ïðîêîëó ãîëêîþ çãèíó, óòâîðèâñÿ çàçîð ì³æ
çãèíîì òêàíèíè ³ íàïðàâëÿþ÷î¿ ëàïêè, òî ï³äæåíåòå
ï³äëàøòóéòå (3) äî çãèíó çà äîïîìîãîþ ãâèíòà (4).
Íà íåâåëèê³é øâèäêîñò³ âèêîíàºòå îïåðàö³þ.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îïåðàö³¿ ïåðåâåðí³òü òêàíèíó íà ëèöüîâó
ñòîðîíó.
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Îâåðëî÷íûå ñòðî÷êè
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

* Îâåðëî÷íàÿ ëàïêà ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé, îíà íå
ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå äàííîé ìàøèíû.
Ñòðî÷êè íåîáõîäèìûå äëÿ îáðàáîòêè ñðåçîâ.
Íàñòðîéòå ðåãóëÿòîð äëèíû øâà íà "S1" èëè íà "S2".
Øèðèíà ñòåæêà çàâèñèò îò òèïà òêàíè-îò 3 äî 5 ìì.
Îâåðëî÷íàÿ ñòðî÷êà äëÿ òðèêîòàæíûõ òêàíåé:
Äëÿ âÿçàíûõ èçäåëèé, äæåðñè, îòäåëêè ãîðëîâèí, îòäåëêå
ðóá÷èêîì. (1)
Óíèâåðñàëüíàÿ ñòàíäàðòíàÿ îâåðëî÷íàÿ ñòðî÷êà:
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âñåõ âèäîâ òêàíåé. (2)
Äâîéíàÿ îâåðëî÷íàÿ ñòðî÷êà:
Äëÿ òðèêîòàæíûõ èçäåëèé, ñèëüíîñûïó÷èõ øâîâ. (3)
Âñå îâåðëî÷íûå øâû ïîäõîäÿò äëÿ çàêðåïëåíèÿ êðàåâ è
ïðåäîòâðàùàþò òêàíè îò îñûïàíèÿ.
Âî âðåìÿ øèòüÿ èãëà äîëæíà èäòè ïî êðàþ òêàíè.
Âíèìàíèå:
Äëÿ ðàáîòû ïî òðèêîòàæíûì ïîëîòíàì ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü íîâûå èãëû ñ øàðèêàìè íà êîíöàõ äëÿ
òðèêîòàæà!

1
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2

3

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

UKR Îâåðëî÷íèº ñòðî÷êè

KAZ Оверлокты тігістер

* Îâåðëî÷íàÿ ëàïêà º äîäàòêîâîþ, âîíà íå ïîñòàâëÿºòüñÿ â
êîìïëåêò³ äàíî¿ ìàøèíè.

* Оверлок табаны қосымша болып табылады, ол аталмыш
машинамен жинақтамада жеткізілмейді.

Ñòð³÷êè íåîáõ³äí³ äëÿ îáðîáêè çð³ç³â.
Íàëàøòóéòå ðåãóëÿòîð äîâæèíè øâà íà "S1" àáî íà "S2".
Øèðèíà ñò³áêà çàëåæèòü â³ä òèïà òêàíèíè-â³ä 3 äî 5 ìì.

Кесінділерді өңдеу үшін қажет тігістер.
Тігістің ұзындығын реттегішті "S1" немесе "S2" күйге
келтіріңіз. Қаюдың ені матаның типіне байланысты 3-тен 5ке дейін.

Îâåðëî÷íàÿ ñòðî÷êà äëÿ òðèêîòàæíûõ òêàíèí:
Äëÿ â'ÿçàíèõ âèðîá³â, òðèêîòàæ, îáðîáêè ãîðëîâèíè, îáðîáö³
ðóá÷èêîì. (1)

Трикотажды маталарға арналған оверлок тігісі:
Тоқылған бұйымдарға, джерсиге, мойнақтарды өңдеуге,
бедерлерді өңдеуге арналған. (1)

Óí³âåðñàëüíà ñòàíäàðòíà îâåðëî÷íàÿ ñòðî÷êà:
Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âñ³õ âèä³â òêàíèí. (2)

Әмбебап стандартты оверлог тігісі:
Маталардың барлық типтері үшін пайдаланылады. (2)

Ïîäâ³éíà îâåðëî÷íàÿ ñòðî÷êà:
Äëÿ òðèêîòàæíèõ âèðîá³â, ñèëüíîñèïó÷èõ øâ³â. (3)

Екілік оверлок тігісі:
Трикотаж бұйымдарына, қатты сусылатын тігістерге
арналған. (3)

Âñ³ îâåðëî÷í³ øâè ï³äõîäÿòü äëÿ çàêð³ïëåííÿ êðà¿â ³
çàïîá³ãàþòü òêàíèíàì â³ä îñèïàííÿ. Ï³ä ÷àñ øèòòÿ ãîëêà
ïîâèííà éòè ïî êðàþ òêàíèíè.

Барлық оверлок тігістері жиектерді нығайту үшін және
маталардың сусылдауының алдын алу үшін келеді.
Тігудің барысында ине матаның жиектері бойынша жүруі
тиіс.

Óâàãà:
Äëÿ ðîáîòè ïî òðèêîòàæíèõ ïîëîòíàõ ðåêîìåíäóºòüñÿ
âèêîðèñòîâóâàòè íîâ³ ãîëêè ç êóëüêàìè íà ê³íöÿõ äëÿ
òðèêîòàæó!

Назар аударыңыз:
Трикотаж маталары бойынша жұмыстар үшін ұштарында
трикотажға арналған шариктері бар жаңа инелерді
пайдалану ұсынылады!
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Ïðèøèâàíèå ïóãîâèö
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

Óñòàíîâèòå øòîïàëüíóþ ïëàñòèíó (1).
Óñòàíîâèòå ëàïêó äëÿ ïðèøèâàíèÿ ïóãîâèö.
Íàìåòüòå ìåñòî ïðèøèâàíèÿ ïóãîâèöû. Ïîëîæèòå ïóãîâèöó
íà òêàíü è îïóñòèòå ëàïêó òàê, ÷òîáû äûðî÷êè ïóãîâèöû
íàõîäèëèñü ïîä ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ ïåðåìåùåíèÿ èãëû.
Âûáåðèòå ñòðî÷êó çèã-çàã è óñòàíîâèòå äëèíó íà " ".
Íàñòðîéòå øèðèíó ñòðî÷êè îò 3 äî 5 ìì â çàâèñèìîñòè îò
ðàññòîÿíèÿ ìåæäó äûðî÷êàìè ïóãîâèöû. Ïîâåðíèòå
ìàõîâîå êîëåñî íà ñåáÿ âðó÷íóþ ïîëíûé îáîðîò, ÷òîáû
ïðîâåðèòü, ÷òî èãëà òî÷íî ïîïàäàåò â îòâåðñòèÿ ïóãîâèöû.
Âûáåðèòå ïðÿìóþ ñòðî÷êó "
" è ïðîøåéòå íåñêîëüêî
çàêðåïëÿþùèõ ñòåæêîâ. Âûáåðèòå ñòðî÷êó çèã-çàã " ", ïîñëå
ýòîãî àêêóðàòíî íàæìèòå íà ïåäàëü è ñäåëàéòå 10 ñòåæêîâ.
Âûáåðèòå ïðÿìóþ ñòðî÷êó "
" è ïðîøåéòå íåñêîëüêî
çàêðåïëÿþùèõ ñòåæêîâ.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

1

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèïóñêà äëÿ íîæêè, ïîëîæèòå íà ïóãîâèöó
îáúåìíóþ âûøèâàëüíóþ èãëó (3). Äëÿ ïðèøèâàíèÿ
ïóãîâèöû ñ 4-ìÿ îòâåðñòèÿìè, ñíà÷àëà ïðîëîæèòå ñòðî÷êó
ìåæäó äâóìÿ ïåðåäíèìè îòâåðñòèÿìè (2), ïîòîì ïîäíèìèòå
ëàïêó, ïåðåìåñòèòå òêàíü ñïóãîâèöåé, îïóñòèòå ëàïêó è
ïðîëîæèòå ñòðî÷êó ìåæäó äâóìÿ çàäíèìè îòâåðñòèÿìè (3).

2
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UKR Ïðèøèâàííÿ ãóäçèê³â

KAZ Түймелерді қадау

Âñòàíîâ³òü øòîïàëüíó ïëàñòèíó (1).

Жамау пластинасын орнатыңыз (1).

Âñòàíîâ³òü ëàïêó äëÿ ïðèøèâàííÿ ãóäçèê³â. Ïîêëàä³òü ãóäçèê
íà òêàíèíó ³ îïóñò³òü ëàïêó òàê, ùîá ä³ðî÷êè ãóäçèêà
çíàõîäèëèñÿ ï³ä ãîðèçîíòàëüíîþ â³ññþ ïåðåì³ùåííÿ ãîëêè.
Âèáåð³òü ñòð³÷êó çèã-çàã ³ âñòàíîâ³òü äîâæèíó íà "
".
Íàëàøòóéòå øèðèíó ñòð³÷êè â³ä 3 äî 5 ìì çàëåæíî â³ä
â³äñòàí³ ì³æ ä³ðî÷êàìè ãóäçèêà. Îáåðí³òü ìàõîâå êîëåñî íà
ñåáå óðó÷íó ïîâíèé çâîðîò, ùîá ïåðåâ³ðèòè, ùî ãîëêà òî÷íî
ïîòðàïëÿº â îòâîðè ãóäçèêà. Âèáåð³òü ïðÿìó ñòðî÷êó " " ³
ïðîøèéòå äåê³ëüêà çàêð³ïëþþ÷èõ ñò³áê³â. Âèáåð³òü ñòðî÷êó
ç³ã-çàã " ", ï³ñëÿ öüîãî àêóðàòíî íàòèñêàéòå íà ïåäàëü ³
çðîá³òü 10 ñò³áê³â. Âèáåð³òü ïðÿìó ñòðî÷êó " " ³ ïðîøèéòå
äåê³ëüêà çàêð³ïëþþ÷èõ ñò³áê³â.

Түймелерді қадауға арналған табанды орнатыңыз.
Түймелерді қадайтын орынды белгілеңіз. Түймені матаға
қойыңыз және түйменің тесіктері ине ығысуының көлденең
осінің астында болатындай етіп табанды түсіріңіз. Ирек
тігісті таңдаңыз және " " ұзындықты орнатыңыз. Түйме
тесіктерінің арасындағы қашықтықтарға байланысты тігістің
енін 3-тен 5 мм дейін күйге келтіріңіз. Иненің түйменің тесіге
дәл түсуін тексеру үшін, мікбасты дөңгелект өзіңізге қарай
толық айналымда бұрыңыз. Түзу тігісті таңдаңыз " " және
бірнеше нығайтатын тігістерді жасаңыз. Ирек тігісті
таңдаңыз " ", осыдан кейін тепкіге ақырын басыңыз және
10 қаю жасаңыз. Түзу тігісті таңдаңыз " " және бірнеше
нығайтытын тігістерді тігіңіз.

Äëÿ çäîáóòòÿ ïðèïóñêà äëÿ í³æêè, ïîêëàäåòå íà ãóäçèê
îá'ºìíó âèøèâàëüíó ãîëêó (3). Äëÿ ïðèøèâàííÿ ãóäçèêà ç 4ìÿ îòâîðàìè, ñïî÷àòêó ïðîêëàäåòå ñòð³÷êó ì³æ äâîìà
ïåðåäí³ìè îòâîðàìè (2), ïîò³ì ï³äí³ì³òü ëàïêó, ïåðåì³ñò³òü
òêàíèíó ç ãóäçèêîì, îïóñò³òü ëàïêó ³ ïðîêäàë³òü ñòð³÷êó ì³æ
äâîìà çàäí³ìè îòâîðàìè (3).

Аяқ үшін ызғытуды алу үшін, түймеге көлемді кестелейтін
инені салыңыз (3). 4 тесігі бар түймені қадау үшін, еңалдымен
алдыңғы екі тесіктің арасында (2) тігіс жасаңыз, кейін
табанды көтеріңіз, түймесі бар матаны орналастырыңыз,
табанды түсіріңіз және екі артқы тесіктің тесіктердің арасында
тігіс жасаңыз.
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Àâòîìàòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïåòåëü
Îáðàáîòêà ïåòåëü ÿâëÿåòñÿ î÷åíü îòâåòñòâåííîé îïåðàöèåé, ïîýòîìó
ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå ïðè âûïîëíåíèè ïåòåëü.
Âñåãäà äåëàéòå îáðàçåö ïåòåëü íà êóñî÷êå òêàíè è çàêðåïëÿéòå ïîäáîðò
ñ ïîìîùüþ êëååâûõ ìàòåðèàëîâ.
Îáðàáîòêà ïåòåëü
1. Íàìåòüòå ïîëîæåíèå ïåòëè íà òêàíè.
2. Óñòàíîâèòå ëàïêó äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè ïåòåëü è âûáåðèòå
ñòðî÷êó äëÿ îáðàáîòêè ïåòëè " " ñ ïîìîùüþ áàðàáàíà âûáîðà ñòðî÷åê.
Íàñòðîéòå äëèíó ñòåæêà â äèàïàçîíå "
". Øèðèíó ñòåæêà íà áîëåå
îáúåìíûõ òêàíÿõ óñòàíîâèòå íà ïîêàçàòåëü "5". ×åì òîíüøå òêàíü, òåì
ìåíüøå ýòîò ïîêàçàòåëü. Ïîòðåíåðóéòåñü íà îáðàçöå òêàíè.
3. Ïîäâåäèòå èçäåëèå ïîä ëàïêó (1) òàê, ÷òîáû öåíòð ëàïêè (b) ñîâïàäàë ñ
ïîìåòêîé íà÷àëà ïåòëè íà òêàíè (a).
4. Âûäâèíüòå ïëàñòèíó äåðæàòåëÿ ïóãîâèö è âñòàâüòå ïóãîâèöó â ëàïêó (2).
5. Îïóñòèòå ðû÷àã äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïåòåëü ñâåðõó âíèç è îòâåäèòå åãî
íàçàä çà âûñòóï íà ëàïêå (3).
6. Ïðèäåðæèâàÿ âåðõíþþ íèòü, ìåäëåííî íà÷íèòå øèòü. Àêêóðàòíî
íàïðàâëÿéòå èçäåëèå ðóêîé.
7. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáðàáîòêè ïåòåëü (4).
8. Îñòàíîâèòå ìàøèíó, ïîäíèìèòå ëàïêó è îáðåæüòå íèòü.
Èçãîòîâëåíèå ïåòåëü íà òðèêîòàæíûõ òêàíÿõ (5)
Ïðè èçãîòîâëåíèè ïåòåëü íà òðèêîòàæíûõ òêàíÿõ ïîä îñíîâíóþ ñòðî÷êó
çèãçàã ïðîêëàäûâàåòñÿ êîðäîâàÿ íèòü èëè øíóð.
1. Íàìåòüòå ïîëîæåíèå ïåòëè íà òêàíè (òîëüêî íà÷àëî ïåòëè). Âûáåðèòå
ñòðî÷êó äëÿ îáðàáîòêè ïåòëè " " ñ ïîìîùüþ áàðàáàíà âûáîðà ñòðî÷åê.
Íàñòðîéòå äëèíó ñòåæêà â äèàïàçîíå "
".
2. Óñòàíîâèòå ëàïêó äëÿ ïåòåëü è çàöåïèòå êîðäîâóþ íèòü çà êðþ÷îê
ïëàñòèíû äåðæàòåëÿ ïóãîâèöû (êîíåö ëàïêè). Ïðîòÿíèòå äâà êîíöà íèòè
ïî êàíàâêàì ëàïêè, ðàñïîëîæåííûõ íà ïîäîøâå ëàïêè è çàâÿæèòå èõ â
íà÷àëå ëàïêè, òîæå çàöåïèâ çà êðþ÷îê. Íèòè áóäóò íàõîäèòüñÿ â
íàòÿíóòîì ñîñòîÿíèè. Øèðèíà ñòðî÷êè äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü
äèàìåòðó êîðäîâîé íèòè.
3. Îïóñòèòå ëàïêó è íà÷íèòå ðàáîòó.
* Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîêëåèâàòü ïîäáîðò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííûõ ïåòåëü.
4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû, àêêóðàòíî ïîòÿíèòå êîíöû êîðäîâîé íèòè è
îòðåæüòå îñòàòêè. Ïîäíèìèòå ëàïêó è âûíüòå èç-ïîä íåå òêàíü.
Ïðîòÿíèòå âåðõíþþ íèòü íàçàä è îáðåæüòå âåðõíþþ è íèæíþþ íèòè.
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Ðåãóëÿòîð äëèíû
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UKR Àâòîìàòè÷íà îáðîáêà ïåòåëü

KAZ Ілмектерді автоматты өңдеу

Îáðîáêà ïåòåëü º äóæå â³äïîâ³äàëüíîþ îïåðàö³ºþ, òîìó
ðåêîìåíäóºòüñÿ çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó ïðè âèêîíàíí³
ïåòåëü. Çàâæäè ðîá³òü çðàçîê ïåòåëü íà øìàòî÷êó òêàíèíè ³
çàêð³ïëþéòå ï³äáîðò çà äîïîìîãîþ êëåéîâèõ ìàòåð³àë³â.

Ілмектерді өңдеу өте жауапты операция болып табылады,
сондықтан ілмектерді орындаған кезде ерекше назар аудару
ұсынылады. Матаның тілімінде ілмектің үлгісін әрқашан жасаңыз
және желімделетін маталардың көмегімен астын күшейтіңіз.

Îáðîáêà ïåòåëü
1. Íàì³òüòå ïîëîæåííÿ ïåòë³ íà òêàíèí³.
2. Âñòàíîâèòå ëàïêó äëÿ àâòîìàòè÷íî¿ îáðîáêè ïåòåëü ³ âèáåð³òü
ñòð³÷êó äëÿ îáðîáêè ïåòë³ " " çà äîïîìîãîþ áàðàáàíà âèáîðó
ñòð³÷îê. Íàáóäóéòå äîâæèíó ñò³áêà â ä³àïàçîí³ "
". Øèð³íó
ñò³áêà íà îá'ºìí³øèõ òêàíèíàõ âñòàíîâèòå íà ïîêàçíèê "5". ×èì
òîíøå òêàíèíà, òèì ìåíøå öåé ïîêàçíèê. Ïîòðåíåðóéòåñü íà
çðàçêó òêàíèíè.
3. Ï³äâåä³òü âèð³á ï³ä ëàïêó (1) òàê, ùîá öåíòð ëàïêè (b) çá³ãàâñÿ ç
ïîçíà÷êîþ ïî÷àëà ïåòë³ íà òêàíèí³ (a).
4. Âèñóíüòå ïëàñòèíó òðèìà÷à ãóäçèê³â ³ âñòàâòå ãóäçèê â ëàïêó (2).
5. Îïóñòèòå âàæ³ëü äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïåòåëü çâåðõó âíèç ³ â³äâåä³òü
éîãî íàçàä çà âèñòóï íà ëàïö³ (3).
6. Ïðèòðèìóþ÷è âåðõíþ íèòêó, ïîâ³ëüíî ïî÷í³òü øèòè. Àêóðàòíî
íàïðàâëÿéòå âèð³á ðóêîþ.
7. Ïîñë³äîâí³ñòü îáðîáêè ïåòåëü (4).
8. Çóïèíèòå ìàøèíó, ï³äí³ì³òü ëàïêó ³ îáð³æòå íèòêó.

Ілмектерді өңдеу
1. Матадағы ілмектің күйін белгілеңіз.
2. Ілмектерді автоматты өңдеуге арналған табанды орнатыңыз және
тігістерді таңдау барабанының көмегімен " " ілмектерді өңдеуге
арналған тігісті таңдаңыз. Қаюдың ұзындығын "
" диапазонында
күйге келтіріңіз. Аса көлемді материалдарда қаюдың ұзындығын "5"
көрсеткішіне орнатыңыз. Мата тілімінде жаттығып көріңіз.
3. Бұйымды табанның астына (1) табанның ортасы (b) ілмектің матада
басталатын белгісімен (а) сәйкес келетіндей етіп келтіріңіз.
4. Түймелерді ұстайтын пластинаны шығарыңыз және түймені табанға
орнатыңыз (2).
5. Ілмектерді дайындауға арналған иінтіректі жоғарыдан төменге түсіріңіз
және оны табандағы дөңестің арғы жағына кері жылжытыңыз (3).
6. Жоғарғы жіпті ұстай отырып, тігуді дереу бастаңыз. Бұйымды
қолыңызбен абайлап бағыттаңыз.
7. Ілмектерді өңдеудің реттілігі (4).
8. Машинаны тоқтатыңыз, табанды көтеріңіз және жіпті қиыңыз.

Âèãîòîâëåííÿ ïåòåëü íà òðèêîòàæíèõ òêàíèíàõ (5)
Ïðè âèãîòîâëåíí³ ïåòåëü íà òðèêîòàæíèõ òêàíèíàõ ï³ä îñíîâíó
ñòð³÷êó çèãçàã ïðîêëàäàºòüñÿ êîðäîâà íèòêà àáî øíóð.
1. Íàì³òüòå ïîëîæåííÿ ïåòë³ íà òêàíèí³ (ëèøå ïî÷àëî ïåòë³).
Âèáåð³òü ñòð³÷êó äëÿ îáðîáêè ïåòë³ " " çà äîïîìîãîþ áàðàáàíà
âèáîðó ñòð³÷îê. Íàáóäóéòå äîâæèíó ñò³áêà â ä³àïàçîí³ "
".
2. Âñòàíîâèòå ëàïêó äëÿ ïåòåëü ³ çà÷åïèòå êîðäîâó íèòêó çà ãà÷îê
ïëàñòèíè òðèìà÷à ãóäçèêà (ê³íåöü ëàïêè). Ïðîòÿãí³òü äâà ê³íö³
íèòêè ïî êàíàâêàõ ëàïêè, ðîçòàøîâàíèõ íà ï³äîøâ³ ëàïêè ³
çàâ'ÿæ³òü ¿õ íà ïî÷àòêó ëàïêè, òåæ çà÷åïèâøè çà ãà÷îê. Íèòêè
çíàõîäèòèìóòüñÿ â íàòÿãíóòîìó ñòàí³. Øèð³íà ñòðî÷êè ïîâèííà
â³äïîâ³äàòè ä³àìåòðó êîðäîâî¿ íèòêè.
3. Îïóñòèòå ëàïêó ³ ïî÷í³òü ðîáîòó.
* Ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîêëåþâàòè ï³äáîðò äëÿ çäîáóòòÿ ÿê³ñíèõ
ïåòåëü.
4. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè, àêóðàòíî ïîòÿãí³òü ê³íö³ êîðäîâî¿ íèòêè ³
â³äð³æòå çàëèøêè.Ï³äí³ì³òü ëàïêó ³ âèéì³òü ç-ï³ä íå¿ òêàíèíó.
Ïðîòÿãí³òü âåðõíþ íèòêó íàçàä ³ îáð³æòå âåðõíþ ³ íèæíþ íèòêè.

Трикотаж маталарда ілмектерді дайындау (5)
Трикатаж маталарда ілмектерді дайындаған кезде, негізгі ирек тігістің
астына кордты жіп немесе бау салынады.
1. Матадағы ілмектің күйін белгілеңіз тек ілмектің басын). Тігістерді
таңдау барабанының көмегімен " " ілмектерді өңдеуге арналған тігісті
таңдаңыз. Қаюдың ұзындығын "
" диапазонында күйге келтіріңіз.
2. Ілмектерге арналған табанды орнатыңыз және түймені ұстайтын
пластинаның ілгішіне (табанның аяғы) корд жібін іліндіріңіз. Табанның
қанауы бойынша табаттың астында орналастырылдғңан жіптің екі
ұшын тартыңыз оларды табанның басында ілгішке іліндіріп, байлап
қойыңыз. Жіптер тартылған күйде болады. Тігістің ені код жібінің
диаметріне сәйкес болуы тиіс.
3. Табанды түсіріңіз және тігуді бастаңыз.
* Сапалы ілмектерді алу үшін, астын желімдеу ұсынылады.
4. Жұмысты аяқтаған соң, корд жібінің ұштарын ақырын тартыңыз және
қалдықтарын кесіп тастаңыз. Табанды көтеріңіз және оның астынан
матаны шығарыңыз. Жоғарғы жіпті артқа тартыңыз және жоғарғы жіп
пен төменгі жіпті қиыңыз.
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Âøèâàíèå ìîëíèè è êàíòà
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

Óñòàíîâèòå òàê, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

Äëÿ ïðîêëàäûâàíèÿ ñòðî÷êè ïî ïðàâîé ñòîðîíå ìîëíèè,
ñîåäèíèòå ëàïêó ëåâûì øòèôòîì ñ ëàïêîäåðæàòåëåì. Äëÿ
ïðîêëàäûâàíèÿ ñòðî÷êè ïî ëåâîé ñòîðîíå ìîëíèè,
ñîåäèíèòå ëàïêó ïðàâûì øòèôòîì ñ ëàïêîäåðæàòåëåì (1).
Íà÷èíàéòå ïðîêëàäûâàòü ñòðî÷êó ïî ëåâîé ñòîðîíå ìîëíèè
ñâåðõó äî íèçó, äî íèæíåé çàêðåïêè. Îñòàâüòå èãëó â òêàíè è
ïîâåðíèòå èçäåëèå, âûïîëíèòå çàêðåïêó âíèçó ìîëíèè.
Äëèíà çàêðåïêè ðàâíà ðàññòîÿíèþ ìåæäó ñòðî÷êàìè.
Ìîæíî òàêæå âøèòü êàíò â ñãèá òêàíè.
Óñòàíîâèòå äëèíó ñòåæêà ìåæäó 1 è 4 (â çàâèñèìîñòè îò
òîëùèíû òêàíè) è ïðîëîæèòå ñòðî÷êó (2).
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UKR Âøèâàííÿ áëèñêàâêè ³ êàíòà

KAZ Ілгектер мен жиектерді тігу

Âñòàíîâèòå òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.

реттегіш Суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.

Äëÿ ïðîêëàäåííÿ ñòð³÷êè ïî ïðàâ³é ñòîðîí³ áëèñêàâêè,
ç'ºäíàºòå ëàïêó ë³âèì øòèôòîì ç ëàïêîòðèìà÷åì. Äëÿ
ïðîêëàäåííÿ ñòðî÷êè ïî ë³â³é ñòîðîí³ áëèñêàâêè, ç'ºäíàºòå
ëàïêó ïðàâèì øòèôòîì ç ëàïêîòðèìà÷åì (1).

Ілгектердің оң жағы бойынша тігістерді жасау үшін, сол жақ
штифтпен табан ұстағыш пен табанды қосыңыз. Ілгектердің
сол жағы бойынша тігістерді жасау үшін, оң жақ штифтпен
табан ұстағыш пен табанды қосыңыз (1).

Ïî÷èíàéòå ïðîêëàäàòè ñòð³÷êó ïî ë³â³é ñòîðîí³ áëèñêàâêè
çâåðõó äî íèçó, äî íèæíüî¿ çàêð³ïêè. Çàëèøòå ãîëêó â òêàíèí³
³ îáåðí³òü âèð³á, âèêîíàºòå çàêð³ïêó âíèçó áëèñêàâêè.
Äîâæèíà çàêð³ïêè äîð³âíþº â³äñòàí³ ì³æ ñòð³÷êàìè.
Ìîæíà òàêîæ óøèòè êàíò â çãèí òêàíèíè.

Ілгектің сол жағы бойынша жоғарыдан төменге дейін,
төменгі бекіткішке дейін жасау үшін, инені матада
қалдырыңыз және бұйымды аударыңыз, ілгектің аяғында
бекітуді орындаңыз. Бекітпенің ұзындығы тігістердің
арасындағы қашықтыққа тең.

Âñòàíîâ³òü äîâæèíó ñò³áêà ì³æ 1 ³ 4 (çàëåæíî â³ä òîâùèíè
òêàíèíè) ³ ïðîêëàä³òü ñòðî÷êó (2).

Сондай-ақ матаның бүгілісіне жиектерді ендіре тігуге
болады.
Қаюдың ұзындығын 1 мен 4 арасына орнатыңыз (матаның
қалыңдығына байланысты) және тігісті жасаңыз (2).

49

Ëàïêà äëÿ ïîòàéíîé ìîëíèè
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

Ýòà ëàïêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âøèâàíèÿ ïîòàéíîé ìîëíèè,
êîòîðàÿ ïðÿ÷åòñÿ â øîâ è ïðàêòè÷åñêè íå âèäíà ñ ëèöåâîé
ñòîðîíû. Óñòàíîâèòå ëàïêó äëÿ ïîòàéíîé ìîëíèè íà ìàøèíå.
Îòðåãóëèðóéòå öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå èãëû è óñòàíîâêè
ïðÿìîé ñòðî÷êè.
Äëèíà ñòåæêà çàâèñèò îò òêàíè.
Îòðåãóëèðóéòå çíà÷åíèå îò 1,0 äî 3,0 ìì. Ðàñïîëîæèòå
îòêðûòóþ ìîëíèþ ëèöåâîé ñòîðîíîé âíèç ñ ïðàâîé ñòîðîíû
òêàíè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 1.
Ïîìåñòèòå êðàé òêàíè íà îòìåòêå 5/8 äþéìîâ (1,5 ñì) íà
ïîâåðõíîñòè èãîëüíîé ïëàñòèíû. Ïîìåñòèòå ìîëíèþ íà 1/4
äþéìà (0,64 ñì) íèæå íåîáðàáîòàííîãî êðàÿ èçäåëèÿ.
Ðàñïîëîæèâ ïðàâûé ïàç ëàïêè ïîâåðõ ìîëíèè, ïðîñòðî÷èòå
ìîëíèþ, ïîêà ëàïêà íå äîéäåò äî ÿçû÷êà. Èçâëåêèòå
èçäåëèå èç ìàøèíû.
×òîáû ïðèøèòü âòîðóþ ñòîðîíó ìîëíèè, ïîìåñòèòå êðàé
òêàíè íà îòìåòêå 5/8 äþéìîâ (1,5 ñì) íà ïîâåðõíîñòè
èãîëüíîé ïëàñòèíû, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 2. Ðàñïîëîæèâ
ëåâûé ïàç ëàïêè ïîâåðõ ìîëíèè, ïðîñòðî÷èòå ìîëíèþ, ïîêà
ëàïêà íå äîéäåò äî ÿçû÷êà.
Çàêðîéòå ìîëíèþ. Ïîäâåðíèòå òêàíü ñïðàâà îò ìîëíèè, êàê
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 2.
Èñïîëüçóéòå áóëàâêè äëÿ ôèêñàöèè òêàíè. Ñìåíèòå ëàïêó
íà óíèâåðñàëüíóþ øâåéíóþ ëàïêó è ïðîñòðî÷èòå ïðÿìóþ
ñòðî÷êó êàê ìîæíî áëèæå ê ìîëíèè.
Çàòåì çàêðåïèòå ñòðî÷êó ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ ñòåæêîâ
âïåðåä è íàçàä.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

1/4"
5/8"
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UKR Ëàïêà äëÿ ïîòàéíî¿ áëèñêàâêè

KAZ Жасырын түймелік ілгектерді тігуге
арналған табан

Öÿ ëàïêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âøèâàííÿ ïîòàéíî¿
áëèñêàâêè, ùî õîâàºòüñÿ ó øîâ ³ ïðàêòè÷íî íå âèäíà ç
ëèöüîâîãî áîêó. Âñòàíîâ³òü ëàïêó äëÿ ïîòàéíî¿ áëèñêàâêè íà
ìàøèí³. Â³äðåãóëþéòå öåíòðàëüíå ïîëîæåííÿ ãîëêè òà
íàëàøòóâàííÿ ïðÿìî¿ ñòðî÷êè. Äîâæèíà ñò³áêà çàëåæèòü â³ä
òêàíèíè. Â³äðåãóëþéòå çíà÷åííÿ â³ä 1,0 äî 3,0 ìì.
Ðîçòàøóéòå â³äêðèòó áëèñêàâêó ëèöüîâèì áîêîì âíèç ç
ïðàâîãî áîêó òêàíèíè, ÿê çîáðàæåíî íà ìàëþíêó 1.
Ïîì³ñò³òü êðàé òêàíèíè íà â³äì³òö³ 5/8 äþéì³â (1,5 ñì) íà
ïîâåðõí³ ãîëêîâî¿ ïëàñòèíè. Ïîì³ñò³òü áëèñêàâêó íà 1/4
äþéìè (0,64 ñì) íèæ÷å íåîáðîáëåíîãî êðàþ âèðîáó.
Ðîçòàøóéòå ïðàâèé ïàç ëàïêè ïîâåðõ áëèñêàâêè, ïðîñòðî÷³òü
áëèñêàâêó, ïîêè ëàïêà íå ä³éäå äî ÿçè÷êà. Âèéì³òü âèð³á ç
ìàøèíè.

Бұл табан тігіспен жабылатын және білінбей қалатын
жасырын түймелік ілгектерді тігу үшін қолданылады.
Түймелік ілгектерді жасырын тігуге арналған табанды
машинаға бекітіңіз. Иненің орташа күйін орнатыңыз және
түзу тігісті таңдаңыз. Транспортердің берілуін материалға
байланысты 1,0 – 3,0 мм орнатыңыз. Ашық түймелік ілгекті
ішкі жағымен материалдың сыртқы жағына 1 суретте
көрсетілгендей салыңыз. Материалдың жиегін 5/8 дюйм
белгісіне қойыңыз. Түймелік ілгекті спираль қатары табан
астының оң жақ науашасының астында болатындай етіп, ал
түймеліктер материалдың жоғарғы шетінен
дюйм
қашықтықта болатындай етіп орналастырыңыз. Ілгекті
түймелік құлыбына тірелгенге дейін ендіре тігіңіз. Жұмысты
машинадан шығарыңыз.
Түймелік ілгектің екінші жартысын тігу үшін, материалдың
шетін 2 суретте көрсетілгенлдей етіп ине пластинасының 5/8
дюйм таңбасына қойыңыз. Спиральды қатарды енді табан
астының сол жақ науасының астына орналастырыңыз және
түймелікті құлыпқа тірелгенге дейін ендіре тігіңіз. Түймелікті
жабыңыз. Материалды түймелік ілгектің ұшы 2 суретте
көрсетілгендей оң жағынан шығып тұратындай етіп бүктеңіз.
Түйреуішпен бекітіңіз. Ілгектерді тігуге арналған табанды
қарапайымға ауыстырыңыз және түймелікке мүмкіндігінде
жақын етіп түзу тігіспен жүргізіңіз және кейін тігісті
нығайтыңыз.

Ùîá ïðèøèòè äðóãèé á³ê áëèñêàâêè, ïîì³ñò³òü êðàé òêàíèíè
íà â³äì³òö³ 5/8 äþéì³â (1,5 ñì) íà ïîâåðõí³ ãîëêîâî¿ ïëàñòèíè,
ÿê çîáðàæåíî íà ìàëþíêó 2. Ðîçòàøóâàâøè ë³âèé ïàç ëàïêè
ïîâåðõ áëèñêàâêè, ïðîñòðî÷³òü áëèñêàâêó, ïîêè ëàïêà íå
ä³éäå äî ÿçè÷êà.
Çàêðèéòå áëèñêàâêó. Ï³äãîðí³òü òêàíèíó ïðàâîðó÷ â³ä
áëèñêàâêè, ÿê çîáðàæåíî íà ìàëþíêó 2.
Çà äîïîìîãîþ øïèëüîê çàô³êñóéòå òêàíèíó. Çì³í³òü ëàïêó íà
óí³âåðñàëüíó òà ïðîêëàä³òü ïðÿìó ñòðî÷êó ÿêîìîãà áëèæ÷å
äî áëèñêàâêè.
Ïîò³ì çàêð³ï³òü ñòðî÷êó çà äîïîìîãîþ äåê³ëüêîõ ñò³áê³â
âïåðåä ³ íàçàä.
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Äâîéíàÿ óçêàÿ ïîäãèáêà ñðåçà ñ ïîìîùüþ ëàïêè-óëèòêè
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

* Ëàïêà - óëèòêà íå èäåò â êîìïëåêòå ñ ìàøèíîé.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

Äàííàÿ îïåðàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáðàáîòêè êðàåâ òîíêèõ
ìÿãêèõ òêàíåé äâîéíîé, óçêîé ïîäãèáêîé ñðåçîâ ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîé ëàïêè.
Íàñòðîéòå øèðèíó è äëèíó ñòðî÷êè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
Óñòàíîâèòå ëàïêó-óëèòêó, íàñòðîéòå ìàøèíó íà ïðÿìóþ
ñòðî÷êó. Ïîäâåðíèòå ñðåç òêàíè äâà ðàçà ïî 3 ìì (1/8'').
Âñòàâüòå ïîäâîðîò òêàíè â ëàïêó, îïóñòèòå åå è çàêðåïèòå
ïîäâîðîò íåñêîëüêèìè ñòåæêàìè (1).
Ìåäëåííî íà÷èíàéòå øèòü, ïðè ýòîì, ïîäàâàÿ òêàíü â ëàïêó
òàê, ÷òîáû ïîëó÷àëàñü äâîéíàÿ ïîäãèáêà (2).
Ïðè âûïîëíåíèè äàííîé îïåðàöèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå
òîëüêî ïðÿìóþ ñòðî÷êó, íî è ðàçíûå çèãçàãîîáðàçíûå
ñòðî÷êè.
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KAZ Кесіндіні екі рет жіңішке бүгу (ұлытабанды пайдалану)

UKR Ïîäâ³éíà âóçüêà ï³äãèáêà çð³çó çà
äîïîìîãîþ ëàïêè-ðàâëèêà
* Ëàïêà - ðàâëèê íå éäå â êîìïëåêò³ ç ìàøèíîþ.

* Ұлы-табан машинамен бірге жинақтамада жеткізілмейді.

Äàíà îïåðàö³ÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îáðîáêè êðà¿â òîíêèõ
ì'ÿêèõ òêàíèí ïîäâ³éíîþ, âóçüêîþ ï³äãíó÷êîþ çð³ç³â çà
äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ ëàïêè.

Аталмыш операция жұқа жұмсақ маталардың жиектерін
екілік, кейінділерін жіңішке арнайы табанның көмегімен
бүктеп пайдаланылады.

Íàëàøòóéòå øèðèíó ³ äîâæèíó ñòðî÷êè, ÿê ïîêàçàíî íà
ìàëþíêó.

Тігістің ұзындығы мен енін суретте көрсетілгендей күйге
келтіріңіз.

Âñòàíîâ³òü ëàïêó-ðàâëèêà, íàëàøòóéòå ìàøèíó íà ïðÿìó
ñòðî÷êó. Ï³äâåðí³òü çð³ç òêàíèíè äâ³÷³ ïî 3 ìì (1/8''). Âñòàâòå
ï³äêîì³ð òêàíèíè â ëàïêó, îïóñòèòå ¿¿ ³ çàêð³ï³òü ï³äêîì³ð
äåê³ëüêîìà ñò³áêàìè (1).

Ұлы-табанды орнатыңыз, машинаны түзу тігіске күйге
келтіріңіз. 3 мм бойынша екі рет матаның кесіндісін
бүктеңіз (1/8"). Матаның бүктелген жерін табанға
қойыңыз, оны түсіріңіз және бүктелген жерді бірнеше
қаюмен бекітіңіз (1).

Ïîâ³ëüíî ïî÷èíàéòå øèòè, ïðè öüîìó, ïîäàþ÷è òêàíèíó â
ëàïêó òàê, ùîá âèõîäèëà ïîäâ³éíà ï³äãèáêà (2). Ïðè
âèêîíàíí³ äàíî¿ îïåðàö³¿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íå ëèøå
ïðÿìó ñòðî÷êó, àëå ³ ð³çí³ çèãçàãîïîä³áí³ ñòðî÷êè.

Баяу тіге бастаңыз, сонымен қатар матаны табанға екілік
бүгу шығатындай етіп беріңіз (2).
Аталмыш операцияны орындаудың барысында тек түзу
тігісті ғана емес, сондай-ақ түрлі ирек тігістерді пайдалануға
болады.
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3-õ ñòóïåí÷àòûé òðèêîòàæíûé "çèã-çàã"
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèøèâàíèÿ êðóæåâ, îòäåëî÷íîé òåñüìû,
ýëàñòè÷íûõ ðåçèíîê, äëÿ øòîïêè, çàêðåïëåíèÿ êðàåâ è ò.ä.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

Íàñòðîéòå ìàøèíó, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
Ïîëîæèòå èçäåëèå. Äëèíó ñòåæêà íåîáõîäèìî óìåíüøèòü,
÷òîáû ñòåæêè áûëè î÷åíü ïëîòíûìè (1).
Äëÿ øòîïêè äûð ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäêëàäûâàòü ñ èçíàíî÷íîé
ñòîðîíû êóñî÷åê ýòîé òêàíè èëè òêàíè, ïîäõîäÿùåé ïî öâåòó
è ñòðóêòóðå. Ïëîòíîñòü ñòåæêà ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ
íàñòðîéêîé äëèíû ñòåæêà. Ñíà÷àëà ïðîøåéòå ïî öåíòðó,
çàòåì øåéòå ñ ïåðåêðûòèåì ïî îáåèì ñòîðîíàì. Â
çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîâðåæäåíèÿ ïðîøåéòå 3-5 ðÿäîâ èëè
áîëåå (2).
Ïðèøèâàíèå ðåçèíêè:
1. Ïîëîæèòå ðåçèíêó íà òêàíü ïî êðàþ èçäåëèÿ.
2. Ïî ìåðå øèòüÿ ðàñòÿãèâàéòå ðåçèíêó â îáå ñòîðîíû îò
ëàïêè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå (3).
Ñîåäèíåíèå äåòàëåé èçäåëèÿ âñòûê:
Ýëàñòè÷íûé øîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñîåäèíåíèÿ äâóõ
äåòàëåé è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñøèâàíèÿ òðèêîòàæíûõ òêàíåé.
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ íåéëîíîâîé íèòè èëè ìîíî íèòè
øîâ âèäåí íå áóäåò.
1. Ñëîæèòå ñãèáû äâóõ äåòàëåé èçäåëèÿ âìåñòå è ïîëîæèòå
ìåñòî èõ ñîåäèíåíèÿ â öåíòð ïîä ëàïêó.
2. Ñîåäèíèòå èõ âìåñòå ñ ïîìîùüþ òðèêîòàæíîãî øâà,
êîíòðîëèðóÿ â ïðîöåññå øèòüÿ ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè,
êàê ïîêàçàíî íà ðèñ (4).
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UKR 3-õ ñòóï³í÷àñòèé òðèêîòàæíèé "çèã-çàã"

KAZ 3 сатылы трикотажды ирек

Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðèøèâàííÿ ìåðåæèâ, îáðîáíî¿ òàñüìè,
åëàñòè÷íèõ ðåçèíîê, äëÿ øòîïêè, çàêð³ïëåííÿ êðà¿â ³ òàê äàë³.

Шілтерді, өңдейтін тоқыма бауды, эластикалық резеңкелерді
ендіру тігу үшін, жамау үшін, жиектерлі нығайту үшін және
т.б. пайдаланылады.

Íàëàøòóéòå ìàøèíó, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.
Машинаны суретте көрсетілгендей етіп күйге келтіріңіз.

Ïîêëàä³òü âèð³á. Äîâæèíó ñò³áêà íåîáõ³äíî çìåíøèòè, ùîá
ñò³áêè áóëè äóæå ù³ëüíèìè (1).

Бұйымды қойыңыз. Қаюлар өте тығыз болуы үшін, қаюдың
ұзындығын азайту қажет (1).

Äëÿ øòîïêè ä³ðîê ðåêîìåíäóºòüñÿ ï³äêëàäàòè ç âèâîð³òíîãî
áîêó øìàòî÷îê ö³º¿ òêàíèíè àáî òêàíèíè, â³äïîâ³äíî¿ çà
êîëüîðîì ³ ñòðóêòóð³. Ù³ëüí³ñòü ñò³áêà ìîæå âàð³þâàòèñÿ
íàëàøòóâàííÿì äîâæèíè ñò³áêà. Ñïî÷àòêó ïðîøèéòå ïî
öåíòðó, ïîò³ì øèéòå ç ïåðåêðèòòÿì ïî îáîõ ñòîðîíàõ. Çàëåæíî
â³ä òèïà ïîøêîäæåííÿ ïðîøèéòå 3-5 ðÿä³â àáî á³ëüøå (2).

Жыртықтарды жамау үшін, осы матаның немесе түсі мен
құрылымы бойынша келетін матаның тілімін теріс жағынан
төсеу ұсынылады. Қаюдың тығыздығы қаю ұзындығының
күйге келтірілуіне байланысты түрлене алады. Еңалдымен
ортасы бойынша тігіп шығыңыз, кейін екі жағы бойынша
басып тігіңіз. Бүлінудің типіне байланысты 3-5 қатар немесе
одан көп жүргізіңіз (2).

Ïðèøèâàííÿ ãóìêè:
1. Ïîêëàä³òü ðåçèíêó íà òêàíèíó ïî êðàþ âèðîáó.
2. Ó ì³ðó øèòòÿ ðîçòÿãóéòå ðåçèíêó â îáèäâ³ ñòîðîíè â³ä
ëàïêè, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó (3).

Резеңкені тігу:
1. Бұйымның шеті бойынша матаға резеңкені қойыңыз.
2. Тігудің шамасы бойынша суретте көрсетілгендей табаннан
екі жаққа қарай резеңкені тартыңыз (3).

Ç'ºäíàííÿ äåòàëåé âèðîáó âñòèê:
Åëàñòè÷íèé øîâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ç'ºäíàííÿ äâîõ
äåòàëåé ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çøèâàííÿ òðèêîòàæíèõ
òêàíèí. Â ðàç³ âèêîðèñòàííÿ íåéëîíîâî¿ íèòêè àáî ìîíîíèòêè
øîâ áóäå íå ïîì³òíèì.
1. Ñêëàä³òü çãèíè äâîõ äåòàëåé âèðîáó ðàçîì ³ ïîêëàä³òü
ì³ñöå ¿õ ç'ºäíàííÿ â öåíòð ï³ä ëàïêó.
2. Ç'ºäíàéòå ¿õ ðàçîì ç äîïîìîãîþ òðèêîòàæíîãî øâà,
êîíòðîëþþ÷è â ïðîöåñ³ øèòòÿ â³äñòàíü ì³æ íèìè, ÿê
ïîêàçàíî íà ìàë (4).

Бұйымның бөлшектерін жапсарластыра қосу:
Эластикалық тігісті екі бөлшекті қосу үшін пайдалануға болады
және трикотаж материалдарды түгу үшін пайдаланылады.
Нейлонды жіпті немесе моно жіпті пайдаланған жағдайда, тігіс
көрінбейтін болады.
1. Бұйымның екі бөлшегінің бүгілген жерлерін қосыңыз және
олардың қосылған жерін табан астының ортасына қойыңыз.
2. Оларды трикотаж тігісінің көмегімен тігудің барысында
олардың арасындағы қашықтықты суретте көрсетілгендей
етіп, қадағалай отырып бірге қосыңыз (4).
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Òðèêîòàæíûå ñòðî÷êè
Òðîéíàÿ ïðÿìàÿ ýëàñòè÷íàÿ ñòðî÷êà: (1)
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñèëåíèÿ øâîâ è ïðè ðàáîòå ñ
ýëàñòè÷íûìè òêàíÿìè.
Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà íà "S1" èëè "S2".
Ìàøèíà ïðîøèâàåò äâà ñòåæêà âïåðåä è îäèí íàçàä. Ýòî
äàåò òðîéíîå óñèëåíèå è ýëàñòè÷íûé øîâ, êîòîðûé ïðè
ðàñòÿãèâàíèè íå ðâåòñÿ.

Ðåãóëÿòîð øèðèíû Ðåãóëÿòîð äëèíû
ñòåæêà
ñòåæêà

1

Ðåãóëÿòîð øèðèíû Ðåãóëÿòîð äëèíû
ñòåæêà
ñòåæêà

Òðîéíîé ýëàñòè÷íûé çèãçàã: (2)
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñèëåíèÿ øâîâ è êàê äåêîðàòèâíûé øîâ.
Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà íà "S1" èëè "S2".
Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà ìåæäó "3" è "5".
Òðîéíîé çèãçàã ïîäõîäèò äëÿ æåñòêèõ òêàíåé, òàêèõ êàê
ãðóáàÿ õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü, ïîïëèí, ïàðóñèíà è ò.ä.
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UKR Òðèêîòàæí³ ñòð³÷êè

KAZ Трикотаж тігістер

Ïîòð³éíà ïðÿìà åëàñòè÷íà ñòðî÷êà: (1)
Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïîñèëåííÿ øâ³â ³ ïðè ðîáîò³ ç
åëàñòè÷íèìè òêàíèíàìè.
Âñòàíîâ³òü ðåãóëÿòîð äîâæèíè ñò³áêà íà "S1" àáî "S2".
Ìàøèíà ïðîøèâàº äâà ñò³áêè âïåðåä ³ îäèí íàçàä. Öå äàº
ïîòð³éíå ïîñèëåííÿ ³ åëàñòè÷íèé øîâ, ÿêèé ïðè ðîçòÿãàíí³
íå ðâåòüñÿ.

Үштік түзу эластикалық тігіс: (1)
Тігістерді нығайту үшін және эластикалық маталармен
жұмыс жасаған кезде пайдаланылады.
Қаю ұзындығының реттегішін "S1" немесе "S2" орнатыңыз.
Машина екі қаюды алдыға және бір қаюды артқа тігеді. Бұл
үштік нығайтуды және созған кезде жыртылмайтын
эластикалық тігісті береді.

Үштік эластикалық ирек: (2)
Тігістерді нығайту үшін де және сәндік тігіс ретінде де
пайдаланылады.
Қаю ұзындығының реттегішін "S1" немесе "S2" орнатыңыз.
Қаюдың енін реттегішті "3" пен "5" арасында орнатыңыз.
Үштік ирек қатты мақта мата, поплин, кенеп және т.б. сияқты
қатты маталар үшін жарамды.

Ïîòð³éíèé åëàñòè÷íèé çèãçàã: (2)
Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïîñèëåííÿ øâ³â ³ ÿê äåêîðàòèâíèé
øîâ.
Âñòàíîâ³òü ðåãóëÿòîð äîâæèíè ñò³áêà íà "S1" àáî "S2".
Âñòàíîâ³òü ðåãóëÿòîð øèðèíè ñò³áêà ì³æ "3" ³ "5". Ïîòð³éíèé
çèãçàã ëè÷èòü ï³äõîäèòü æîðñòêèõ òêàíèí, òàêèõ ÿê ãðóáà
áàâîâíÿíà òêàíèíà, ïîïë³í, ïàðóñèíà ³ òàê äàë³.
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Àæóðíàÿ, îòäåëî÷íàÿ ñòðî÷êè, ñòðî÷êà "ñîòû"
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

Âûáåðèòå äàííóþ ñòðî÷êó è íàñòðîéòå øèðèíó è äëèíó
ñòðî÷êè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

Ýòî øîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ âñåõ òèïîâ äæåðñè è
òåêñòèëüíûõ òêàíåé (1).
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî øâà äëÿ ïîäãèáêè øåéòå íà
ðàññòîÿíèè 1 ñì îò êðàÿ òêàíè, çàòåì îáðåæüòå îñòàòîê
òêàíè (2).
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UKR Àæóðíà, äåêîðàòèâíà ñòðî÷êà, ñòðî÷êà «ñîòè»

KAZ Өңдейтін тігістер ("сота")

Âèáåð³òü äàíó ñòðî÷êó ³ íàëàøòóéòå øèðèíó ³ äîâæèíó
ñòðî÷êè, ÿê ïîêàçàíî íà ìàë.

Аталмыш тігісті таңдаңыз және тігістің ұзындығы мен енін
суретте көрсетілгендей етіп күйге келтіріңіз.

Öåé øîâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âñ³õ òèï³â òðèêîòàæó ³
òåêñòèëüíèõ òêàíèí (1).

Осы тігістің джерси мен тақыма маталардың барлық түрлері
үшін пайдалануға болады (1).

Ïðè âèêîðèñòàíí³ öüîãî øâà äëÿ ï³äãèáêè øèéòå íà â³äñòàí³
1 ñì â³ä êðàþ òêàíèíè, ïîò³ì îáð³æòå çàëèøîê òêàíèíè (2).

Бүгу үшін осы тігісті пайдаланған кезде, мата шетінен 1 см
қашықтықта тігіңіз, кейін матаның қалдығын кесіп тастаңыз
(2).
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Âøèâàíèå øëÿïíîé ðåçèíêè è îòäåëî÷íûõ øíóðîâ
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

* Ëàïêà äëÿ øíóðà è øëÿïíîé ðåçèíêè íå âõîäèò â êîìïëåêò
(ïðîäàåòñÿ îòäåëüíî).

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

Â êà÷åñòâå øíóðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðàçíîöâåòíûå
øåðñòÿíûå íèòêè äëÿ âÿçàíèÿ, ìóëèíå, òîíêóþ òåñüìó è ò.ï.
Íàñòðîéòå ìàøèíó òàê, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
Âûáåðèòå ïîäõîäÿùóþ çèãçàãîîáðàçíóþ ñòðî÷êó è
íàñòðîéòå øèðèíó ñòåæêà òàê, ÷òîáû ñòåæêè áûëè ÷óòü øèðå
øíóðà.
Âñòàâüòå øíóð â öåíòðàëüíóþ êàíàâêó ëàïêè. Êàíàâêè íà
ëàïêå íàïðàâëÿþò øíóð â ïðîöåññå øèòüÿ. Âîçìîæíî
âøèâàíèå îäíîãî, äâóõ è äàæå òðåõ øíóðîâ. Îïóñòèòå
ïðèæèìíóþ ëàïêó è ìåäëåííî íà÷èíàéòå øèòü, íàïðàâëÿÿ
øíóð íà òêàíè â íóæíîì íàïðàâëåíèè (1/2).
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UKR Âøèâàííÿ ðåçèíêè òà äåêîðàòèâíîãî øíóðà

KAZ Қалпақ резеңкесін және өңдейтін
бауларды ендіре тігу

* Ëàïêà äëÿ øíóðà ³ ðåçèíêè íå âõîäèòü â êîìïëåêò
(ïðîäàºòüñÿ îêðåìî).

* Бауларға және қалпақ резеңкесіне арналған табан
жинақтамаға кірмейді (жеке сатылады).

ßê øíóð ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ð³çíîêîëüîðîâ³ øåðñòÿí³
íèòêè äëÿ â'ÿçàííÿ, ìóë³íå, òîíêó ò³ñüìó ³ òîìó ïîä³áíå.

Бау ретінде тоқуға, мулинеге арналған түсті жүнді жіптерді,
жұқа тоқыма бауларды және т.б. пайдалануға болады.

Íàëàøòóéòå ìàøèíó òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.

Машинаны суретте көрсетілгендей етіп күйге келтіріңіз.

Âèáåð³òü â³äïîâ³äíó çèãçàãîïîä³áíó ñòðî÷êó ³ íàëàøòóéòå
øèðèíó ñò³áêà òàê, ùîá ñò³áêè áóëè ëåäâå øèðø³ çà øíóð.

Жарамды ирек тәрізді тігісті таңдаңыз және қаюлар баудан
сәл кең болатындай етіп қаюдың ұзындығын күйге келтіріңіз.

Âñòàâòå øíóð â öåíòðàëüíó êàíàâêó ëàïêè. Êàíàâêè íà ëàïêè
íàïðàâëÿþòü øíóð â ïðîöåñ³ øèòòÿ. Ìîæëèâî âøèâàííÿ
îäíå, äâà ³ íàâ³òü òðüîõ øíóð³â. Îïóñò³òü ïðèòèñêíó ëàïêó ³
ïîâ³ëüíî ïî÷èíàéòå øèòè, íàïðàâëÿþ÷è øíóð íà òêàíèíó â
ïîòð³áíîìó íàïðÿì³ (1/2).

Бауды табанның орталық қанауына қойыңыз. Қанаулар
тігудің барысында табандарға бауды бағыттайды. Бір, екі
және сондай-ақ үш бауды ендіре тігуге болады. Қысқыш
табанбы түсіріңіз және матадағы бауды қажет бағытқа
бағыттай отырып, баяу тіге бастаңыз (1/2).
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Øòîïêà
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

* Ëàïêà äëÿ øòîïêè è âûøèâêè íå èäåò â êîìïëåêòå
(ïðîäàåòñÿ îòäåëüíî)

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

Óñòàíîâèòå òàê, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
Óñòàíîâèòå øòîïàëüíóþ ïëàñòèíó, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå
(1).
Íàñòðîéòå øèðèíó è äëèíó ñòðî÷êè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
Ðû÷àã ëàïêè (à) äîëæåí ëå÷ü íà âèíò êðåïëåíèÿ èãëû (b).
Çàôèêñèðóéòå ëàïêó íà ñòåðæíå âèíòîì (ñ).(3)
Ñíà÷àëà ïðîøåéòå íåñêîëüêî ñòåæêîâ ïî êðàþ ïðîðåõè (äëÿ
çàêðåïëåíèÿ íèòåé).(4)
Ðàáîòàÿ ñëåâà íàïðàâî, íàêëàäûâàéòå ñòåæêè íà ïðîðåõó
ðàâíîìåðíûì, íåïðåðûâíûì äâèæåíèåì. Ïîâåðíèòå
èçäåëèå íà ¼ è øåéòå ïî ïðîëîæåííîìó ñëîþ ñòåæêîâ, ñëåäÿ
çà òåì, ÷òîáû íå áûëî áîëüøèõ çàçîðîâ ìåæäó íèòÿìè.

1

a

Áîëåå óäîáíî âûïîëíÿòü äàííóþ îïåðàöèþ ñî ñïåöèàëüíîé
ëàïêîé.

b
c
4
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UKR Øòîïêà

KAZ Кергіште жамауды орындау

* Ëàïêà äëÿ øòîïêè ³ âèøèâêè íå éäå â êîìïëåêò³ (ïðîäàºòüñÿ
îêðåìî).

* Жамауға және кестелеуге арналған табан жинақтамада
жеткізілмейді (жеке сатылады).

Âñòàíîâ³òü òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.

Суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.

Âñòàíîâ³òü øòîïàëüíó ïëàñòèíó, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó (1).
Жамайтын пластинаны суретті көрсетілгендей етіп
орнатыңыз (1).

Íàáóäóéòå øèðèíó ³ äîâæèíó ñòðî÷êè, ÿê ïîêàçàíî íà
ìàëþíêó. Âàæ³ëü ëàïêè (à) ïîâèíåí ëÿãòè íà ãâèíò êð³ïëåííÿ
ãîëêè (b). Çàô³êñóéòå ëàïêó íà ñòðèæí³ ãâèíòîì (ñ).(3)

Тігістің ұзындығы мен енін суретте көрсетілгендей етіп күйге
келтіріңіз. Табан иінтірегі (а) инені бекітетін винтте (b) жатуы
тиіс. Табанды өзекке винтпен бекітіңіз (с). (3)

Ñïî÷àòêó ïðîøèéòå äåê³ëüêà ñò³áê³â ïî êðàþ ïðîð³õè (äëÿ
çàêð³ïëåííÿ íèòîê).(4) Ïðàöþþ÷è çë³âà íàïðàâî, íàêëàäàéòå
ñò³áêè íà ïðîð³õó ð³âíîì³ðíèì, áåçïåðåðâíèì ðóõîì.
Îáåðí³òü âèð³á íà ¼ ³ øèéòå ïî ïðîêëàäåíîìó øàðó ñò³áê³â,
ñòåæà÷è çà òèì, ùîá íå áóëî âåëèêèõ çàçîð³â ì³æ íèòêàìè.

Еңалдыемн тесілген жердің шеті бойынша бірнеше қаю
жасаңыз (жіптерді бекіту үшін). (4)

Çðó÷í³øå âèêîíóâàòè äàíó îïåðàö³þ ³ç ñïåö³àëüíîþ ëàïêîþ.

Солдан оңға қарай жұмыс жасай отырып, тесілген жерге
қаюларды біркелкі үзіліссіз салыңыз. Бұйымды j бұрыңыз
және қаюлардың салынған қабаты бойынша жіптердің
арасында үлкен саңылаулардың болмауын қадағалай
отырып тігіңіз.
Аталмыш операцияны арнайы табанмен орындаған аса
ыңғайлы болады.
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Ïîëåçíûå ñòðî÷êè
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

Óñòàíîâèòå ìàøèíó, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.

Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

Ñòðî÷êà-ðàêóøêà (1)
Ýòà ñòðî÷êà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòäåëêè êðàåâ, ïðè øèòüå
òîíêèõ, ýëàñòè÷íûõ òêàíåé. Ñàìûé áîëüøîé ñòåæîê äîëæåí
ïðîõîäèòü ïî êðàþ òêàíè äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòà ðàêóøêè.
- Äëÿ äàííîãî øâà òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü áîëåå ñèëüíîå
íàòÿæåíèå íèòè, ÷åì îáû÷íî.
- Ïîìåñòèòå òêàíü ïîä ëàïêó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðÿìîé
øîâ øåë âäîëü êðàÿ, à ñòåæêè çèãçàãà ïåðïåíäèêóëÿðíî
êðàþ, çàõîäÿ íåìíîãî çà íåãî.
- Øåéòå íà ìåäëåííîé ñêîðîñòè.
Ýëàñòè÷íàÿ ñòðî÷êà (2)
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ èìèòàöèè ïëîñêèõ ñîåäèíÿþùèõ øâîâ,
ïðèøèâàíèÿ ðåçèíêè, ïîäøèâêè íèçà. Ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí â âèäå îòäåëêè.
Ñîåäèíÿþùèé øîâ (3)
Íàñòðîéòå ìàøèíó íà äàííóþ ñòðî÷êó.
Äåêîðàòèâíûé ñîåäèíÿþùèé øîâ äëÿ ýôôåêòà ìåðåæêè. Ñ
åãî ïîìîùüþ ìîæíî òàêæå ïðèøèâàòü ðåçèíêó.
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UKR Êîðèñí³ ñòð³÷êè

KAZ Пайдалы тігістер

Âñòàíîâèòå ìàøèíó, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.

Машинаны суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.

Ñòðî÷êà-ðàêóøêà (1)
Öÿ ñòðî÷êà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îáðîáêè êðà¿â, ïðè øèòò³
òîíêèõ, åëàñòè÷íèõ òêàíèí. Íàéá³ëüøèé ñò³áîê ïîâèíåí
ïðîõîäèòè ïî êðàþ òêàíèíè äëÿ ñòâîðåííÿ åôåêòó
÷åðåïàøêè.
- Äëÿ äàíîãî øâà ïîòð³áíî âñòàíîâèòè ñèëüí³øå íàòÿãíåííÿ
íèòêè, ÷èì çàçâè÷àé.
- Ïîì³ñò³òü òêàíèíó ï³ä ëàïêó òàê, ùîá ïðÿìèé øîâ éøîâ
óçäîâæ êðàþ, à ñò³áîê çèãçàãà ïåðïåíäèêóëÿðíî êðàþ,
çàõîäèâøè íåáàãàòî çà íüîãî.
- Øèéòå íà ïîâ³ëüí³é øâèäêîñò³.

Ұлы қабыршағы – тігісі (1)
Бұл жұқа, эластикалық маталарды тіккен кезде, оның
шеттерін өңдеу үшін пайдаланылады. Ең үлкен қаю ұлы
қабыршағының әсерін құру үшін, матаның шеті бойынша
өтуі тиіс.
- Аталмыш тігіс үшін қарапайымға қарағанда, жіптің аса
күшті тартылуын орнату талап етіледі.
- Матаны табанның астына түзу тігіс шетінің бойымен
жүретіндеал ирек қаюлары шетіне перпендикуляр, оған
аздап кіретіндей етіп орналастырыңыз.
- Баяу жылдамдықпен тігіңіз.

Åëàñòè÷íà ñòðî÷êà (2)
Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ³ì³òàö³¿ ïëîñêèõ ñïîëó÷àþ÷èõ øâ³â,
ïðèøèâàííÿ ðåçèíêè, ï³äøèâàííÿ íèçó.
Ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ó âèãëÿä³ îáðîáêè.

Эластикалық тігіс (2)
Жалпақ қосатын тігістерді ұқсастыру, резеңкелерді ендіре
тігу, астын тігу үшін пайдаланылады. Өңдеуші ретінде
пайдаланылуы мүмкін.

Ñïîëó÷àþ÷èé øîâ (3)
Íàëàøòóéòå ìàøèíó íà äàíó ñòðî÷êó. Äåêîðàòèâíèé
ñïîëó÷àþ÷èé øîâ äëÿ åôåêòó ìåðåæêè. Ç éîãî äîïîìîãîþ
ìîæíà òàêîæ ïðèøèâàòè ðåçèíêó.

Қосатын тігіс (3)
Машинаны аталмыш тігіске күйге келтіріңіз. Мережка әсеріне
арналған сәндік қосатын тігіс. Оның көмегімен ондай-ақ
резеңкені тігуге болады.
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Âûñòåãèâàíèå (êâèëòèíã)
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

* Ðåêîìåíäóåòñÿ ëàïêà äëÿ âûñòåãèâàíèÿ. Ëàïêà íå èäåò â
êîìïëåêòå.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó òàê, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
Îòðåãóëèðóéòå ðàññòîÿíèå îò èãëîâîäèòåëÿ äî íàïðàâëÿþùåé
äëÿ âûñòåãèâàíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîå íåîáõîäèìî
ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòðî÷êàìè.
Ïðîøåéòå ïåðâûé ðÿä. Ïîëîæèòå íàïðàâëÿþùóþ äëÿ
âûñòåãèâàíèÿ â êàíàâêó ýòîé ñòðî÷êè è íà÷èíàéòå øèòü.
Ñëåäóþùèå ñòðî÷êè áóäóò ïàðàëëåëüíû äðóã äðóãó.
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Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

UKR Êâ³ëòèíã

KAZ Қабу

* Ëàïêà äëÿ êâ³ëòèíãó íå éäå â êîìïëåêò³.

* Табан қабу үшін ұсынылады. Табан жинақтамамен бірге
жеткізілмейді.

Âñòàíîâ³òü ìàøèíó òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.
Машинаны суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.

Â³äðåãóëþéòå â³äñòàíü â³ä ãîëêîâîä³ÿ äî íàïðàâëÿþ÷î¿ äëÿ
êâ³ëòèíãó çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêå íåîáõ³äíà â³äñòàíü ì³æ
ñòðî÷êàìè.

Ине жүргізгіштен қабуға арналған бағыттаушыға дейінгі
қашықтықты тігістердің арасында қандай қашытық қажет
екендігіне байланысты реттеңіз.

Ïðîøèéòå ïåðøèé ðÿä. Íàïðàâëÿþ÷ó äëÿ êâ³ëòèíãó, â
êàíàâêó ö³º¿ ñòðî÷êè ³ ïî÷èíàéòå øèòè. Íàñòóïí³ ñòð³÷êè
áóäóòü ïàðàëåëüí³ îäèí îäíîìó.

Бірінші қатарды тігіп шығыңыз. Қабуға арналған бағыттаушыны
осы тігістің қанауына салыңыз және тігуді бастаңыз. Келесі
тігістер бір біріне параллель болады.
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Ñáîðêà
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

* Ëàïêà äëÿ ñáîðêè íå èäåò â êîìïëåêòå.
Óñòàíîâèòå òàê, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
1. Ñíèìèòå ëàïêîäåðæàòåëü è óñòàíîâèòå ëàïêó äëÿ ñáîðêè.
2. Ïðîëîæèòå îäíó èëè äâå ïàðàëëåëüíûå ñòðî÷êè.
3. Åñëè íóæíî áîëåå ñèëüíîå ïðèñáîðèâàíèå, òî îñëàáüòå
íàòÿæåíèå âåðõíåé íèòè (äî çíà÷åíèÿ ìåíüøå 2), ÷òîáû
âåðõíÿÿ íèòü áûëà âèäíà íà èçíàíêå.
4. Ïîòÿíèòå çà íèæíèå íèòè è ñäåëàéòå ñáîðêó íóæíîé
ãóñòîòû.
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Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

UKR Çáîðêà

KAZ Бүрменіорындау

* Ëàïêà äëÿ çáîðêè íå éäå â êîìïëåêò³.

* Бүрмелеуге арналған табан жинақтамаға кірмейді.

Âñòàíîâ³òü òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó

Суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.

1. Çí³ì³òü ëàïêîòðèìà÷ ³ âñòàíîâ³òü ëàïêó äëÿ çá³ðêè.

1. Табан ұстағышты шешіңіз және бүруге арналған табанды
орнатыңыз.

2. Ïðîêëàä³òü îäíó àáî äâ³ ïàðàëåëüí³ ñòðî÷êè.
3. ßêùî ïîòð³áíå ñèëüí³øå ïðîçáîðþâàííÿ òî îñëàáòå
íàòÿãíåííÿ âåðõíüî¿ íèòêè (äî çíà÷åííÿ ìåíøå 2), ùîá
âåðõíÿ íèòêà áóëà âèäíà íà âèâîðîò³.

2. Бір немесе екі параллель тігіс жасаңыз.
3. Егер аса қатты бүру қажет болса, онда жоғарғы жіп теріс
жағында көрініп тұратындай етіп, жоғарғы жіптің
тартылуын босатыңыз (2 аз мәнге дейін).

4. Ïîòÿãí³òü çà íèæí³ íèòêè ³ çðîá³òü çáîðêó ïîòð³áíî¿ ãóñòèíè.

4. Төменгі жіптерін тартыңыз және қажет қоюлықтағы бүруді
орындаңыз.
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Ïýò÷âîðê
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

Äàííàÿ îïåðàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîåäèíåíèÿ äâóõ äåòàëåé
äåêîðàòèâíûì ñïîñîáîì.
1. Íàëîæèòå äâå äåòàëè èçäåëèÿ ñ ïîäîãíóòûìè êðàÿìè íà
øèðîêóþ òåñüìó, ëåíòó, áóìàãó èëè àíàëîãè÷íóþ òêàíü.
2. Âûáåðèòå ñòðî÷êó "

". Íàñòðîéòå äëèíó ñòåæêà íà "S1".

3. Ïðîëîæèòå âûáðàííóþ ñòðî÷êó òàê, ÷òîáû îíà ïîïàäàëà
íà îáå äåòàëè.
* Íà äàííîé îïåðàöèè èñïîëüçóéòå íîðìàëüíîå íàòÿæåíèå
íèòåé.
4. Ïîòîì ïðîóòþæüòå øîâ, åñëè âû èñïîëüçîâàëè áóìàãó, òî
óáåðèòå åå è ìåæäó äåòàëÿìè áóäåò íåáîëüøîé çàçîð.
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Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

UKR Ïåò÷âîðê

KAZ Пэтчворк

Äàíà îïåðàö³ÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ç'ºäíàííÿ äâîõ äåòàëåé
äåêîðàòèâíèì ñïîñîáîì.

Аталмыш операция сәндік әдіспен екі бөлшекті қосу үшін
пайдаланылады.

1. Íàêëàäåòå äâ³ äåòàë³ âèðîáó ç ï³ä³ãíóòèìè êðàÿìè íà
øèðîêó òàñüìó, ñòðî÷êó, ïàï³ð àáî àíàëîã³÷íó òêàíèíó.

1. Шеттері бүктелген бұйымдардың екі бөлшегін кең тоқыма
бауға, лентаға, қағазға немесе ұқсас матаға салыңыз.

2. Âèáåð³òü â³äïîâ³äíó ñòðî÷êó. Íàáóäóéòå äîâæèíó ñò³áêà íà
"S1".

2. " " тігісін таңдаңыз. Қаюдың ұзындығын "S1" күйге
келтіріңіз.

3. Ïðîêëàäåòå âèáðàíó ñòðî÷êó òàê, ùîá âîíà ïîòðàïëÿëà íà
îáèäâ³ äåòàë³.

3. Таңдалған тігісті ол екі бөлшекке де түсетіндей етіп салыңыз.
* Аталмыш операцияның барысында жіптердің қалыпты
тартылуын таңдаңыз.

* Íà äàí³é îïåðàö³¿ âèêîðèñòîâóéòå íîðìàëüíå íàòÿãíåííÿ
íèòîê.
4. Ïîò³ì ïðîóòþæüòå øîâ, ÿêùî âè âèêîðèñòîâóâàëè ïàï³ð,
òî ïðèáåð³òü ¿¿ ³ ì³æ äåòàëÿìè áóäå íåâåëèêèé çàçîð.

4. Кейін тігісті үтіктеңіз, егер сіз қағазды пайдаланған болсаңыз,
онда оны алып тастаңыз және бөлшектердің арасында
шамалы саңылау болады.
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Àïïëèêàöèÿ
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

- Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà íà òðåáóåìóþ äëèíó.
- Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà íà çèãçàã ìàëîé
øèðèíû.
- Âûðåæüòå àïïëèêàöèþ è ïðèìåòàéòå åå íà òêàíü.
- Àêêóðàòíî îáøåéòå àïïëèêàöèþ ïî êðàþ.
- Ñðåæüòå èçëèøêè òêàíè ïî êðàþ àïïëèêàöèè. Áóäüòå
àêêóðàòíû, íå ñðåæüòå ñòåæêè.
- Âûíüòå íàìåòêó.
- Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ñâÿæèòå íèæíþþ è âåðõíþþ íèòêè íà
èçíàíî÷íîé ñòîðîíå èëè ñäåëàéòå íåñêîëüêî ïðîêîëîâ
èãëîé íà îäíîì ìåñòå.
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Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

UKR Àïë³êàö³ÿ

KAZ Аппликация

- Âñòàíîâ³òü ðåãóëÿòîð äîâæèíè ñò³áêà íà íåîáõ³äíó äîâæèíó.

- Қаю ұзындығының реттегішін қажет ұзындыққа орнатыңыз.

- Âñòàíîâ³òü ðåãóëÿòîð øèðèíè ñò³áêà íà çèãçàã ìàëî¿
øèðèíè.

- Қаю енінің реттегішін шамалы енді ирекке орнатыңыз.
- Аппликацияны қиып алыңыз және оны матаға өлшеңіз.

- Âèð³æòå àïë³êàö³þ ³ ïðèìåòàéòå ¿¿ íà òêàíèíó.

- Аппликацияны шеті бойынша мұқият көмкеріңіз.

- Àêóðàòíî îáøèéòå àïë³êàö³þ ïî êðàþ.

- Аппликацияның шеті бойынша артық матаны қиып тастаңыз.
Абай болыңыз, қаюларды қиып тастамаңыз.

- Çð³æòå íàäëèøêè òêàíèíè ïî êðàþ àïë³êàö³¿. Áóäüòå àêóðàòí³,
íå çð³æòå ñò³áêè.

- Белгіні шығарыңыз.

- Âèéì³òü ïîçíà÷êó.

- Бекіту үшін, төменгі және жоғарғы жіптерді теріс жағында
байлаңыз немесе бір орында инемен бірнеше рет тесіңіз.

- Äëÿ çàêð³ïëåííÿ çâ'ÿæ³òü íèæíþ ³ âåðõíþ íèòêè íà âèâîð³òí³é
ñòîðîí³ àáî çðîá³òü äåê³ëüêà ïðîêîëîâøè ãîëêîþ íà îäíîìó
ì³ñö³.
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Äâîéíàÿ èãëà (íå èäåò â êîìïëåêòå)
Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

- Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà íà íóæíûé ïîêàçàòåëü.
- Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð âûáîðà òèïà øâà íà ïðÿìóþ ñòðî÷êó
ñ ïîëîæåíèåì èãëû â öåíòðå.
- Ïðîâåðüòå, ÷òîáû äâå íèòè äëÿ çàïðàâêè äâóõ èãë èìåëè
îäèíàêîâûé íîìåð. Ïðè ýòîì ìîæíî èñïîëüçîâàòü íèòè
îäíîãî èëè ðàçíûõ öâåòîâ.
- Âñòàâüòå äâîéíóþ èãëó òàê æå, êàê âñòàâëÿåòñÿ îäèíàðíàÿ
èãëà.
- Ïëîñêàÿ ñòîðîíà èãëû äîëæíà ñìîòðåòü â ïðîòèâîïîëîæíîì
îò âàñ íàïðàâëåíèè.
- Çàïðàâüòå îòäåëüíî êàæäóþ íèòêó.
Âíèìàíèå:
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äâîéíîé èãëû âñåãäà øåéòå
ìåäëåííî, ÷òîáû ïîëó÷àëñÿ êà÷åñòâåííûé øîâ. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè äâîéíîé èãëû äëÿ øèòüÿ çèãçàãîì
ïðîâåðüòå, ÷òîáû øèðèíà ñòåæêà áûëà óñòàíîâëåíà â
ïðåäåëàõ îò "0" äî "3". Íåëüçÿ óñòàíàâëèâàòü çíà÷åíèå
áîëüøå "3".
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Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

UKR Ïîäâ³éíà ãîëêà (íå éäå â êîìïëåêò³)

KAZ Екілік ине (жинақтамада жеткізілмейді)

- Âñòàíîâ³òü ðåãóëÿòîð äîâæèíè ñò³áêà íà ïîòð³áíèé ïîêàçíèê.

- Қаю ұзындығының реттегішін қажет көрсеткішке орнатыңыз.

- Âñòàíîâ³òü ðåãóëÿòîð âèáîðó òèïà øâà íà ïðÿìó ñòðî÷êó ç
ïîëîæåííÿì ãîëêè â öåíòð³.

- Тігістің типін таңдайтын реттегішті иненің ортада
орналасуымен түзу тігіске орнатыңыз.

- Ïåðåâ³ðòå, ùîá äâ³ íèòêè äëÿ çàïðàâêè äâîõ ãîëîê ìàëè
îäíàêîâèé íîìåð. Ïðè öüîìó ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
íèòêè îäíîãî àáî ð³çíèõ êîëüîð³â.

- Екі инені толтыруға арналған жіптердің бірдей нөмірге ие
болуын тексеріңіз. Сонымен қатар, бір немесе бірнеше түсті
жіптерді пайдалануға болады.

- Âñòàíîâ³òü ïîäâ³éíó ãîëêó òàê ñàìî, ÿê âñòàâëÿºòüñÿ
îäèíàðíà ãîëêà.
- Ïëîñêà ñòîðîíà ãîêè ïîâèííà äèâèòèñÿ â ïðîòèëåæíîìó â³ä
âàñ íàïðÿì³.

- Бірлік ине орнатылатындай етіп, екілік инені орнатыңыз.

- Çàïðàâòå îêðåìî êîæíó íèòêó.

- Иненің жалпақ жағы сізге қарсы бағытқа бағытталуы тиіс.

Óâàãà:
Ïðè âèêîðèñòàíí³ ïîäâ³éíî¿ ãîëêè çàâæäè øèéòå ïîâ³ëüíî,
ùîá âèõîäèâ ÿê³ñíèé øîâ. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ïîäâ³éíî¿
ãîëêè äëÿ øèòòÿ çèãçàãîì ïåðåâ³ðòå, ùîá øèðèíà ñò³áêà
áóëà âñòàíîâëåíà â ìåæàõ â³ä "0" äî "3". Íå ìîæíà
âñòàíîâëþâàòè çíà÷åííÿ á³ëüøå "3" (ëèøå äëÿ ìîäåëåé ç
3-ìÿ äèñêàìè).

- Әр инені жеке толтырыңыз.

Назар аударыңыз:
Екілік инені пайдаланған кезде, сапалы тігісті алу үшін,
әрқашан баяу тігіңіз. Ирекпен тігу үшін, екілік инені
пайдаланған кезде, қаюдың ені "0"-ден "3"-ке дейін
орнатылуын тексеріңіз. " 3 " артық мәнді орнатуға
болмайды.
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Ìîíîãðàììû è âûøèâêà ñ ïîìîùüþ ïÿëåö*
Ïîäãîòîâêà ê øèòüþ ìîíîãðàììû è ê âûøèâêå

Ðåãóëÿòîð øèðèíû ñòåæêà

- Íà ëèöåâîé ñòîðîíå òêàíè íàðèñóéòå ìîíîãðàììó èëè
âûøèâêó.
- Òêàíü ïëîòíî íàòÿíèòå íà ïÿëüöû, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî.
- Ïîëîæèòå òêàíü ïîä èãëó. Óáåäèòåñü, ÷òî ñòåðæåíü ëàïêè
íàõîäèòñÿ â ñàìîì íèæíåì ïîëîæåíèè.
- Ïîâåðíèòå ìàõîâîå êîëåñî ê ñåáå, ÷òîáû íèæíÿÿ íèòü
ïðîøëà ÷åðåç òêàíü. Âûïîëíèòå â íà÷àëüíîé òî÷êå
íåñêîëüêî çàêðåïëÿþùèõ ñòåæêîâ.
- Ïðè øèòüå ïðèäåðæèâàéòå ïÿëüöû áîëüøèì è óêàçàòåëüíûì
ïàëüöàìè îáåèõ ðóê, îäíîâðåìåííî ïðèäåðæèâàÿ ìàòåðèàë
ñðåäíèì è áåçûìÿííûì ïàëüöàìè è êîíòðîëèðóÿâíåøíþþ
÷àñòü ïÿëåö ìèçèíöàìè.
* Ïÿëüöû íå âõîäÿò â êîìïëåêò ìàøèíû.
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Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà

UKR Ìîíîãðàìè ³ âèøèâêà çà äîïîìîãîþ
ï'ÿëåöü*

KAZ Кергіштердің* көмегімен тігу және
монограммалар

Ï³äãîòîâêà äî øèòòÿ ìîíîãðàìè ³ äî âèøèâêè

Монограмманы тігуге және кестелеуге дайындалу *
- Матаның сыртқы жағына монограмманы немесе кестені
салыңыз.
- Матаны кергіштерге мүмкіндігінше тығыздап керіңіз.
- Матаны иненің астына қойыңыз. Табанның өзегі ең төменгі
күйде тұрғандығына көз жеткізіңіз.
- Төменгі жіп мата арқылы өтуі үшін, мікбасты дөңгелекті
өзіңізге қарай бұрыңыз. Бастапқы нүктеде бірнеше бекітенін
қаюларды орындаңыз.
- Тігудің барысында материалды ортаңғы және аты жоқ
саусағыңызбен бір уақытта ұстай отырып және саусақтардың
сыртқы бөлігін кішкентай саусақтарыңызбен қадағалай
отырып, екі қолыңыздың үлкен және сілтеуіш саусақтарымен
кергіштерді ұстаңыз.

- Íà ëèöüîâ³é ñòîðîí³ òêàíèíè íàìàëþéòå ìîíîãðàìó àáî
âèøèâêó.
- Òêàíèíó ù³ëüíî íàòÿãí³òü íà ïÿëüöè, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî.
- Ïîêëàä³òü òêàíèíó ï³ä ãîëêó. Ïåðåêîíàºòåñÿ, ùî ñòåðæåíü
ëàïêè çíàõîäèòüñÿ â ñàìîìó íèæíüîìó ïîëîæåíí³.
- Îáåðí³òü ìàõîâå êîëåñî äî ñåáå, ùîá íèæíÿ íèòêà
ïðîéøëà ÷åðåç òêàíèíó. Âèêîíàéòå â ïî÷àòêîâ³é òî÷ö³
äåê³ëüêà çàêð³ïëþþ÷èõ ñò³áê³â.
- Ïðè øèòò³ ïðèòðèìóéòå ï'ÿëüöÿ âåëèêèì ³ âêàç³âíèì
ïàëüöÿìè îáîõ ðóê, îäíî÷àñíî ïðèòðèìóþ÷è ìàòåð³àë
ñåðåäí³ì ³ áåç³ìåííèì ïàëüöÿìè ³ êîíòðîëþþ÷è çîâí³øíþ
÷àñòèíó ï'ÿëåöü ì³çèíöÿìè.

* Кергіштер машинаның жинақтамасына кірмейді.

* Ï'ÿëüöÿ íå âõîäÿòü â êîìïëåêò ìàøèíè.
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Ìîíîãðàììû è âûøèâêà ñ ïîìîùüþ ïÿëåö*
Ìîíîãðàììû
1. Íà ïîñòîÿííîé ñêîðîñòè äâèãàéòå ïÿëüöû, ìåäëåííî
ïåðåìåùàÿñü ïî áóêâàì.
2. Ïî çàâåðøåíèè áóêâû çàêðåïèòå øîâ ñ ïîìîùüþ
çàêðåïëÿþùèõ ñòåæêîâ.
Âûøèâêà
1. Èñïîëüçóÿ ïÿëüöû, ïðîøåéòå êîíòóð, ñîõðàíÿÿ ïîñòîÿííóþ
ñêîðîñòü.
2. Âûøåéòå ðèñóíîê, äâèãàÿñü îò êîíòóðà âíóòðü. Ñòåæêè
äîëæíû áûòü ïðîøèòû äðóã ðÿäîì ñ äðóãîì.
* Ñòåæêè ïîëó÷àþòñÿ äëèííåå, åñëè ïåðåäâèãàòü ïÿëüöû
áûñòðî, è êîðî÷å, åñëè ïåðåäâèãàòü ïÿëüöû ìåäëåííåå.
3. Ïîñëå îêîí÷àíèè ðàáîòû îáÿçàòåëüíî çàêðåïèòå íèòè,
÷òîáû íå ðàñïóñòèëàñü âûøèâêà.
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UKR Ìîíîãðàìè ³ âèøèâêà çà äîïîìîãîþ
ï'ÿëåöü*

KAZ Кергіштердің* көмегімен тігу және
монограммалар

Ìîíîãðàìè
1. Íà ïîñò³éí³é øâèäêîñò³ ðóõàéòå ï'ÿëüöÿ, ïîâ³ëüíî
ïåðåì³ùàþ÷èñü ïî áóêâàõ.
2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóêâè çàêð³ï³òü øîâ çà äîïîìîãîþ
çàêð³ïëþþ÷èõ ñò³áê³â.

Монограммалар
1. Әріптер бойынша баяу жылжи отырып, кергіштерді
тұрақты жылдамдықта жылжытыңыз.
2. Әріп аяқталған соң, бекітетін қаюлардың көмегімен қаюды
бекітіңіз.

Âûøèâêà
1. Âèêîðèñòîâóþ÷è ï'ÿëüöÿ, ïðîøèéòå êîíòóð, çáåð³ãàþ÷è
ïîñò³éíó øâèäê³ñòü.
2. Âèøèéòå ìàëþíîê, ðóõàþ÷èñü â³ä êîíòóðà âñåðåäèíó.
Ñò³áêè ìàþòü áóòè ïðîøèò³ îäèí ïîðÿä ç îäíèì.
* Ñò³áêè âèõîäÿòü äîâøå, ÿêùî ïåðåñóâàòè ï'ÿëüöÿ
øâèäêî, ³ êîðîòøå, ÿêùî ïåðåñóâàòè ï'ÿëüöÿ ïîâ³ëüí³øå.
3. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè îáîâ'ÿçêîâî çàêð³ïèòå íèòêè, ùîá
íå ðîçïóñòèëàñÿ âèøèâêà.

Кестелеу
1. Кергіштерді пайдалана отырып, тұрақты жылдамдықты
сақтай отырып, сұлбаны тігіңіз.
2. Сұлбадан ішіне қарай жылжи отырып, суретті кестелеңіз.
Қаюлар бір бірінің қасына тігілуі тиіс.
* Егер кергіштерді жылдам қозғалтса, қаюлар ұзынырақ
болады, егер кергіштерді баяуырақ қозғалтса, қаюлар
қысқа болады.
3. Жұмысты аяқтаған соң, кесте сөгітіліп кетпес үшін,
жіптерді міндетті түрде бекітіңіз.
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Âåðõíèé òðàíñïîðòåð
* Âåðõíèé òðàíñïîðòåð íå èäåò â êîìïëåêòå.
Âåðõíèé òðàíñïîðòåð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû ïî ñëîæíûì òêàíÿì,
èñïîëüçóéòå åãî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.

c

a

Âàøà øâåéíàÿ ìàøèíà îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íîå êà÷åñòâî øèòüÿ íà
ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëàõ, íà÷èíàÿ îò òîíêîãî øèôîíà è êîí÷àÿ
íåñêîëüêèìè ñëîÿìè ïëîòíîé õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíè, íî ïðè
íåîáõîäèìîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü âåðõíèé òðàíñïîðòåð (äëÿ
î÷åíü òîíêèõ, òðèêîòàæíûõ, ïëîòíûõ, âîðñîâûõ è ò.ï. òêàíåé).

a

d

Âåðõíèé òðàíñïîðòåð ñèíõðîíèçèðóåò ïîäà÷ó âåðõíåãî è íèæíåãî
ñëîåâ òêàíè è ïîìîãàåò â ïîäãîíêå êëåòîê, ïîëîñîê è íàïðàâëåííîãî
ðèñóíêà.
Òàêæå ïðåäîòâðàùàåò íåðàâíîìåðíóþ ïîäà÷ó òêàíè ïðè ðàáîòå ñ
î÷åíü ñëîæíûìè ìàòåðèàëàìè.

b

1. Ïîäíèìèòå ðû÷àã ïðèæèìíîé ëàïêè.
2. Ñíèìèòå ëàïêîäåðæàòåëü, ðàñêðóòèâ ôèêñèðóþùèé åãî âèíò
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (3).
3. Çàêðåïèòå âåðõíèé òðàíñïîðòåð ñëåäóþùèì îáðàçîì:
i) Ðû÷àã âåðõíåãî òðàíñïîðòåðà äîëæåí ëîæèòüñÿ íà âèíò
êðåïëåíèÿ èãëû èëè, åñëè ðû÷àã ðàçäâîåí, òî âèíò äîëæåí
ïîïàñòü ìåæäó ëàïêàìè ðû÷àãà (2).
ii) Ñäâèíüòå âåðõíèé òðàíñïîðòåð òàê, ÷òîáû óçåë êðåïëåíèÿ
òðàíñïîðòåðà îõâàòèë ñòåðæåíü ëàïêîäåðæàòåëÿ.
iii) Îïóñòèòå ñòåðæåíü ëàïêîäåðæàòåëÿ.
iv) Óñòàíîâèòå è çàêðóòèòå (ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå) âèíò ôèêñàöèè
ëàïêè.
4. Çàïðàâüòå âåðõíþþ íèòü, ïîäíèìèòå íèæíþþ íèòü íàâåðõ è îáå
íèòè ïîëîæèòå ïîä ëàïêó íàçàä íà èãîëüíóþ ïëàñòèíó.
5. Ïîäâåäèòå òêàíü ïîä âåðõíèé òðàíñïîðòåð.

1

2

e

a. Ðû÷àã âåðõíåãî òðàíñïîðòåðà
b. Óçåë êðåïëåíèÿ òðàíñïîðòåðà
c. Èãëîäåðæàòåëü
d. Âèíò êðåïëåíèÿ èãëû
e. Ñòåðæåíü ëàïêîäåðæàòåëÿ
f. Ôèêñèðóþùèé âèíò

f
3
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UKR Âåðõí³é òðàíñïîðòåð

KAZ Үстіңгі транспортер

* Âåðõí³é òðàíñïîðòåð íå éäå â êîìïëåêò³.

* Үстіңгі транспортер жинақтамамен бірге жеткізілмейді.

Âåðõí³é òðàíñïîðòåð ïðèçíà÷åíèé äëÿ ðîáîòè ïî ñêëàäíèõ òêàíèíàõ,
âèêîðèñòîâóéòå éîãî ó ðàç³ ïîòðåáè.

Үстіңгі транспортер ауыр маталар бойынша жұмыс жасау үшін
арналған, оны қажет жағдайда пайдаланыңыз.

Âàøà øâåéíà ìàøèíà çàáåçïå÷óº â³äì³ííó ÿê³ñòü øèòòÿ íà ð³çíèõ
ìàòåð³àëàõ, ïî÷èíàþ÷è â³ä òîíêîãî øèôîíó ³ çàê³í÷óþ÷è äåê³ëüêîìà
øàðàìè ù³ëüíî¿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè, àëå ïðè íåîáõ³äíîñò³
ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè âåðõí³é òðàíñïîðòåð (äëÿ äóæå
òîíêèõ, òðèêîòàæíèõ, ù³ëüíèõ, âîðñîâèõ ³ òîìó ïîä³áíå òêàíèí).

Сіздің тігін машинаңыз жұқа жібек матадан бастап, қалың мақта
матаның бірнеше қабаттарына дейін, түрлі маталарда тігудің өте
жақсы сапасын қамсыздандыратын, бірақ қажет болған кезде,
үстіңгі транспортерді пайдалану ұсынылады (өте жұқа, трикотаж,
тығыз, түкті және т.б. маталар үшін).

Âåðõí³é òðàíñïîðòåð ñèíõðîí³çóº ïîäà÷ó âåðõíüîãî ³ íèæíüîãî øàð³â
òêàíèíè ³ äîïîìàãàº â ï³äãîíö³ êë³òîê, ñìóæîê ³ íàïðàâëåíîãî ìàëþíêà.
Òàêîæ çàïîá³ãàº íåð³âíîì³ðí³é ïîäà÷³ òêàíèíè ïðè ðîáîò³ ç äóæå
ñêëàäíèìè ìàòåð³àëàìè.

Үстіңгі транспортер матаның үстіңгі және астыңғы қабаттарының берілуін
синхрондайды және шақпақтарды, жолақтарды және бағытталған суретті
қиыстыруға көмектеседі. Сондай-ақ өте ауыр материалдармен жұмыс
жасаған кезде, матаның біркелкісіз берілуінің алдына алады.

1. Ï³äí³ì³òü âàæ³ëü ïðèòèñêíî¿ ëàïêè.
2. Çí³ì³òü ëàïêîòðèìà÷, ðîçêðóòèâøè ãâèíò, ùî ô³êñóº éîãî, ïðîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè (3).
3. Çàêð³ï³òü âåðõí³é òðàíñïîðòåð òàêèì ÷èíîì:
I) Âàæ³ëü âåðõíüîãî òðàíñïîðòåðà ïîâèíåí ëÿãàòè íà ãâèíò
êð³ïëåííÿ ãîëêè àáî, ÿêùî âàæ³ëü ðîçäâîºíèé, òî ãâèíò ïîâèíåí
ïîïàñòè ì³æ ëàïêàìè âàæåëÿ (2).
ii) Çðóøòå âåðõí³é òðàíñïîðòåð òàê, ùîá âóçîë êð³ïëåííÿ
òðàíñïîðòåðà îõîïèâ ñòåðæåíü ëàïêîòðèìà÷à.
Iii) Îïóñò³òü ñòåðæåíü ëàïêîòðèìà÷à.
Iv) Âñòàíîâ³òü ³ çàêðóò³òü (çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ) ãâèíò ô³êñàö³¿
ëàïêè.
4. Çàïðàâòå âåðõíþ íèòêó, ï³äí³ì³òü íèæíþ íèòêó âãîðó ³ îáèäâ³ íèòêè
ïîêëàä³òü ï³ä ëàïêó íàçàä íà ãîëêîâó ïëàñòèíó.
5. Ï³äâåä³òü òêàíèíó ï³ä âåðõí³é òðàíñïîðòåð.

1. Қысқыш табанның иінтірегін көтеріңіз.
2. Табан ұстағышты оны бекітетін винтті сағат тіліне қарсы бұрап
шешіңіз (3).
3. Үстіңгі транспортерді келесі түрде бекітіңіз:
і) Үстіңгі транспортердің иінтірегі инені бекітетін винтке жатады
немесе егер иінтірек екіге бөлінсе, онда винт иінтірек
табандарының арасына түсуі тиіс (2).
іі) Транспортерді бекітетін түйін табан ұстағыштың өзегін
қамтитындай етіп, үстіңгі транспортерді жылжытыңыз.
ііі) Табан ұстағыштың өзегін түсіріңіз.
іv)Табанды бекітетін винтті орнатыңыз және бұраңыз (сағат тілі
бойынша).
4. Үстіңгі жіпті толтырыңыз, төменгі жіпті жоғары көтеріңіз және екі
жіпті де табанның астына ине пластинасының артына
орналастырыңыз.
5. Матаны үстіңгі транспотердің астына әкеліңіз.

a. Âàæ³ëü âåðõíüîãî òðàíñïîðòåðà
b. Âóçîë êð³ïëåííÿ òðàíñïîðòåðà
c. Ãîëêîòðèìà÷
d. Ãâèíò êð³ïëåííÿ ãîëêè
e. Ñòåðæåíü ëàïêîòðèìà÷à
f. Ô³êñóþ÷èé ãâèíò
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Үстіңгі транспортердің иінтірегі
Транспортерді бекіттетін түйін
Ине ұстағыш
Инені бекітетін винт
Табан ұстағыштың өзегі
Бекітетін винт

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Âíèìàíèå:
Åñëè ìàøèíà íå èñïîëüçóåòñÿ èëè, åñëè íóæíî çàìåíèòü
íà íåé êàêèå-ëèáî ÷àñòè, óáåäèòåñü, ÷òî îíà îòêëþ÷åíà
îò ñåòè.
Ñíèìèòå èãîëüíóþ ïëàñòèíó:
Ïîâîðà÷èâàéòå ìàõîâîå êîëåñî íà ñåáÿ, ïîêà èãëà íå
óñòàíîâèòñÿ â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå. Ñ ïîìîùüþ
îòâåðòêè îòêðóòèòå âèíòû, ðàñïîëîæåííûå íà èãîëüíîé
ïëàñòèíå (1).
×èñòêà íèæíåãî òðàíñïîðòåðà òêàíè:
Äîñòàíüòå øïóëüíûé êîëïà÷îê ñî øïóëüêîé è êèñòî÷êîé
ïî÷èñòèòå íèæíèé òðàíñïîðòåð òêàíè (2).

1

×èñòêà è ñìàçêà ÷åëíî÷íîãî óñòðîéñòâà:
Âûíüòå øïóëüíûé êîëïà÷îê ñî øïóëüêîé. Îòêèíüòå äâà
äåðæàòåëÿ â ñòîðîíû (à). Äîñòàíüòå äâå äåòàëè, èç
÷åëíî÷íîãî óñòðîéñòâà øïóëüíûé êîëïà÷åê (b) è øïóëüêó (c).
Ñìàæüòå âñå òî÷êè (d) (1-2 êàïëè) ìàøèííûì ìàñëîì.
Ïîâåðíèòå ìàõîâîå êîëåñî íà ñåáÿ, ÷òîáû âûñòóïàþùàÿ
÷àñòü ÷åëíî÷íîãî óñòðîéñòâà (å) îñòàíîâèëàñü â ëåâîé
ïîçèöèè. Íà ñâîáîäíîå ìåñòî íàäî ïîñòàâèòü ñíà÷àëà
äåòàëü (ñ). Òîãäà ïîâòîðèòå óñòàíîâêó ýòèõ äåòàëåé, ÷òîáû
îíè âñòàëè íà ñâîè ìåñòà. Óñòàíîâèòå øïóëüíûé êîëïà÷îê
ñî øïóëüêîé è ïîñòàâüòå íà ìåñòî èãîëüíóþ ïëàñòèíó.

1

2

d
e

Âàæíî:
Íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî óäàëÿòü îñòàòêè íèòîê è âîëîêîí
òêàíè. Ðåêîìåíäóåòñÿ ýòî äåëàòü ïîñëå êàæäîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ìàøèíû. Ìàøèíà äîëæíà ðåãóëÿðíî
ïðîõîäèòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå â îäíîì èç
ñåðâèñíûõ öåíòðîâ.

c

b
a
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KAZ Техникалық қызмет көрсету

UKR Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
Óâàãà:
ßêùî ìàøèíà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ àáî, ÿêùî ïîòð³áíî
çàì³íèòè íà í³é ÿê³-íåáóäü ÷àñòèíè, ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî
âîíà â³äêëþ÷åíà â³ä ìåðåæ³.

Назар аударыңыз:
Егер машина пайдаланылмаса немесе онда қандай да
бөлшектерді ауыстыру қажет болса, оның электр
желісінен сөндірілгендігіне көз жеткізіңіз.

Çí³ì³òü ãîëêîâó ïëàñòèíó:
Ïîâåðòàéòå ìàõîâå êîëåñî íà ñåáå, ïîêè ãîëêà íå
âñòàíîâèòüñÿ â êðàéíº âåðõíº ïîëîæåííÿ. Çà äîïîìîãîþ
âèêðóòêè â³äêðóò³òü ãâèíòè, ðîçòàøîâàí³ íà ãîëêîâ³é ïëàñòèí³
(1).

Ине пластинасын шешіңіз:
Мікбасты дөңгелекті ине шекті жоғары күйге орнағанға дейін
өзіңізге қарай бұрыңыз. Бұрауыштың көмегімен ине
пластинасында орналастырылған винттерді бұрап шығарыңыз
(1).

×èùåííÿ íèæíüîãî òðàíñïîðòåðà òêàíèíè:
Ä³ñòàíüòå øïóëüíèé êîâïà÷îê ç øïóëüêîþ ³ ïåíçëèêîì
ïî÷èñò³òü íèæí³é òðàíñïîðòåð òêàíèíè (2).

Матаның төменгі транспортерін тазалау:
Шпулькасы бар шпулька қалпақшасын шығарыңыз және
білікшемен матаның төменгі транспортерін тазалаңыз (2).

×èùåííÿ ³ ìàñòèëî ÷îâíèêîâîãî ïðèñòðîþ:
Âèéì³òü øïóëüíèé êîâïà÷îê ç øïóëüêîþ. Â³äêèíüòå äâà
òðèìà÷³ â ñòîðîíè (à). Ä³ñòàíüòå äâ³ äåòàë³, ç ÷îâíèêîâîãî
ïðèñòðîþ øïóëüíèé êîëïà÷åê (b) ³ øïóëüêó (c). Çìàñò³òü âñ³
êðàïêè (d) (1-2 êðàïë³) ìàøèííèì ìàñëîì. Îáåðí³òü ìàõîâå
êîëåñî íà ñåáå, ùîá âèñòóïàþ÷à ÷àñòèíà ÷îâíèêîâîãî
ïðèñòðîþ (å) çóïèíèëàñÿ â ë³â³é ïîçèö³¿. Íà â³ëüíå ì³ñöå
òðåáà ïîñòàâèòè ñïî÷àòêó äåòàëü (ñ). Òîä³ ïîâòîð³òü
óñòàíîâêó öèõ äåòàëåé, ùîá âîíè âñòàëè íà ñâî¿ ì³ñöÿ.
Âñòàíîâèòå øïóëüíèé êîâïà÷îê ç øïóëüêîþ ³ ïîñòàâòå íà
ì³ñöå ãîëêîâó ïëàñòèíó.

Қайық құрылғысын тазалау және майлау:
Шпулькасы бар шпулька қалпақшасын шығарыңыз. Екі
ұстағышты екі жаққа алыңыз (а). Қайық құрылғысынан екі
бөлшекті алып шығыңыз: шпулька қалпақшасы (b) және
шпульканы (с). Машина майымен барлық нүктелерді
майлаңыз (d) (1-2 тамшы). Қайық құрылғысының (е) шығып
тұратын бөлігі сол жақ күйде тоқтауы үшін, мікбасты дөңгелекті
өзіңізге қарай бұрыңыз. Бос орынға еңалдымен бөлшекті қою
керек (с). Сонда олар өз орнына тұруы үшін осы бөлшектерді
орнатуды қайталаңыз. Шпулькасы бар шпулька қалпақшасын
орнатыңыз және ине пластинасын орнына қойыңыз.

Ïîâàæíî:
Íåîáõ³äíî ðåãóëÿðíî âèäàëÿòè çàëèøêè íèòîê ³ âîëîêîí
òêàíèíè. Ðåêîìåíäóºòüñÿ öå ðîáèòè ï³ñëÿ êîæíîãî
âèêîðèñòàííÿ ìàøèíè. Ìàøèíà ïîâèííà ðåãóëÿðíî
ïðîõîäèòè òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ â îäíîìó ç ñåðâ³ñíèõ
öåíòð³â.

Маңызды:
Мата түктерінің және жіптердің қалдықтарын үнемі жою қажет.
Оны машинаны әр рет пайдаланған соң жасау ұсынылады.
Машина сервис орталықтарының бірінде үнемі техникалық
қызмет көрсетуден өтуі тиіс.
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Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé
Ïðîáëåìà

Ïðè÷èíà

Óñòðàíåíèå

Îáðûâ âåðõíåé íèòè

1. Íèòü íåâåðíî çàïðàâëåíà.
2. Ñëèøêîì ñèëüíîå íàòÿæåíèå íèòè.
3. Íèòü ñëèøêîì òîëñòàÿ äëÿ ýòîé èãëû.
4. Èãëà âñòàâëåíà íåïðàâèëüíî.
5. Íèòü çàêðóòèëàñü âîêðóã øòûðüêà øïóëüêè.
6. Èãëà ïîâðåæäåíà.

1. Çàïðàâüòå íèòü ñíîâà.
2. Îñëàáüòå íàòÿæåíèå (óìåíüøèòå íîìåð).
3. Âîçüìèòå èãëó áîëüøåãî ðàçìåðà.
4. Óñòàíîâèòå èãëó ïðàâèëüíî (ïëîñêîé ñòîðîíîé íàçàä).
5. Âûíüòå øïóëüêó è íàêðóòèòå íèòü íà øïóëüêó.
6. Ïîìåíÿéòå èãëó.

Îáðûâ íèæíåé íèòè

1. Øïóëüêà âñòàâëåíà íåïðàâèëüíî.
2. Íèòü çàïðàâëåíà â øïóëüêó íåïðàâèëüíî.
3. Íàòÿæåíèå íèæíåé íèòè î÷åíü ñèëüíîå.

1. Âûíüòå è âñòàâüòå øïóëüêó ïðàâèëüíî, è ïîòÿíèòå íèòü. Íèòü äîëæíà
èäòè ëåãêî.
2. Çàïðàâüòå íèòü ïðàâèëüíî.
3. Îñëàáüòå íàòÿæåíèå íèæíåé íèòè.

Ïðîïóñê ñòåæêîâ

1. Íåâåðíî âñòàâëåíà èãëà.
2. Èãëà ïîâðåæäåíà.
3. Âûáðàí íåïðàâèëüíûé íîìåð èãëû.
4. Íåâåðíî óñòàíîâëåíà ëàïêà.

1. Ñíèìèòå è ñíîâà âñòàâüòå èãëó (ïëîñêîé ñòîðîíîé ñçàäè).
2. Ïîñòàâüòå íîâóþ èãëó.
3. Âûáåðèòå èãëó â ñîîòâåòñòâèè ñ íèòüþ èòêàíüþ.
4. Ïðîâåðüòå è óñòàíîâèòå âåðíî.

Ïîëîìêà èãëû

1. Èãëà ïîâðåæäåíà.
2. Íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíà èãëà.
3. Âûáðàí íåïðàâèëüíûé íîìåð èãëû.
4. Óñòàíîâëåíà íåâåðíàÿ ëàïêà.

1. Ïîñòàâüòå íîâóþ èãëó.
2. Ñíèìèòå è ñíîâà ïîñòàâüòå èãëó (ïëîñêîé ñòîðîíîé íàçàä).
3. Âûáåðèòå èãëó â ñîîòâåòñòâèè ñ íèòüþ è òêàíüþ.
4. Âûáåðèòå íóæíóþ ëàïêó.

Íåïëîòíûå ñòåæêè

1. Ìàøèíà íåâåðíî çàïðàâëåíà.
2. Øïóëüêà çàïðàâëåíà íåâåðíî.
3. Íåâåðíàÿ êîìáèíàöèÿ èãëû/ òêàíè/ íèòè.
4. Íåâåðíîå íàòÿæåíèå íèòè.

1. Ïðîâåðüòå çàïðàâêó íèòè.
2. Çàïðàâüòå øïóëüêó ïðàâèëüíî.
3. Èãëà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òèïó òêàíè è èãëû.
4. Îòêîððåêòèðóéòå íàòÿæåíèå.

Øîâ ïðèñîáèðàåòñÿ

1. Ñëèøêîì òîëñòàÿ èãëà äëÿ òêàíè.
2. Íåïðàâèëüíàÿ äëèíà ñòåæêà.
3. Íàòÿæåíèå ñëèøêîì ñèëüíîå.

1. Âûáåðèòå èãëó òîíüøå.
2. Íàñòðîéòå äëèíó ñòåæêà ïðàâèëüíî.
3. Îñëàáüòå íàòÿæåíèå.

Íåðîâíûå ñòåæêè,
íåðàâíîìåðíàÿ
ïîäà÷à òêàíè

1. Íèòü ïëîõîãî êà÷åñòâà.
2. Íèòü ÷åëíîêà çàïðàâëåíà íåâåðíî.
3. Òêàíü çàòÿíóòà.

1. Âûáåðèòå íèòü ëó÷øåãî êà÷åñòâà.
2. Çàïðàâüòå íèòü ïðàâèëüíî.
3. Íå òÿíèòå òêàíü â ïðîöåññå øèòüÿ, ìàøèíà ñàìà åå áóäåò ïðîäâèãàòü.

Ìàøèíà øóìèò

1. Ìàøèíà äîëæíà áûòü ñìàçàíà.
2. Ñêîïëåíèå ïóõà è ìàñëà.
3. Èñïîëüçîâàëîñü ìàñëî ïëîõîãî êà÷åñòâà.
4. Èãëà ïîâðåæäåíà.

1. Ñìàæüòå ìàøèíó.
2. Ïî÷èñòèòå çóáöû äâèãàòåëÿ òêàíè è äåòàëè ìåõàíèçìà ÷åëíîêà.
3. Èñïîëüçóéòå ìàñëî õîðîøåãî êà÷åñòâà.
4. Çàìåíèòå èãëó.

Ìàøèíà íå ðàáîòàåò

Íèòü çàêðóòèëàñü â ÷åëíîêå.

Óäàëèòå âåðõíþþ íèòü è íèòü ÷åëíîêà, ïîâåðíèòå ðóêîé ìàõîâîå
êîëåñî íàçàä è âïåðåä è âûíüòå îñòàòêè íèòîê. Îòêëþ÷èòå óçåë
íàìîòêè íà øïóëüêó (ïåðåâåäèòå øïèíäåëü øïóëüêè â ëåâîå
ïîëîæåíèå ìàõîâîå êîëåñî ðàçáëîêèðóåòñÿ). Ïîäêëþ÷èòå ìàøèíó ê
ñåòè è âêëþ÷èòå ñåòåâîé òóìáëåð.
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UKR Óñóíåííÿ íåñïðàâíîñòåé
Ïðîáëåìà

Ïðè÷èíà

Óñóíåííÿ

Îáðèâ âåðõíüî¿
íèòêè

1. Íèòêà íåâ³ðíî çàïðàâëåíà.
2. Äóæå ñèëüíå íàòÿãíåííÿ íèòêè.
3. Íèòêà äóæå òîâñòà äëÿ ö³º¿ ãîëêè.
4. Ãîëêà âñòàâëåíà íåïðàâèëüíî.
5. Íèòêà çàêðóòèëàñÿ äîâêîëà øòèôòà øïóëüêè.
6. Ãîëêà ïîøêîäæåíà.

1. Çàïðàâòå íèòêó çíîâó.
2. Îñëàáòå íàòÿãíåííÿ (çìåíøèòå íîìåð).
3. Â³çüì³òü ãîëêó á³ëüøîãî ðîçì³ðó.
4. Âñòàíîâ³òü ãîëêó ïðàâèëüíî (ïëîñêîþ ñòîðîíîþ íàçàä).
5. Âèéì³òü øïóëüêó ³ íàêðóò³òü íèòêó íà øïóëüêó.
6. Ïîì³íÿéòå ãîëêó.

Îáðèâ íèæíüî¿ íèòêè

1. Øïóëüêà âñòàâëåíà íåïðàâèëüíî.
2. Íèòêà çàïðàâëåíà â øïóëüêó íåïðàâèëüíî.
3. Íàòÿãíåííÿ íèæíüî¿ íèòêè äóæå ñèëüíå.

1. Âèéì³òü ³ âñòàâòå øïóëüêó ïðàâèëüíî, ³ ïîòÿãí³òü íèòêó. Íèòêà
ïîâèííà éòè ëåãêî.
2. Çàïðàâòå íèòêó ïðàâèëüíî.
3. Îñëàáòå íàòÿãíåííÿ íèæíüî¿ íèòêè.

Ïðîïóñê ñò³áê³â

1. Íåâ³ðíî âñòàâëåíà ãîëêà.
2. Ãîëêà ïîøêîäæåíà.
3. Âèáðàíèé íåïðàâèëüíèé íîìåð ãîëêè.
4. Íåâ³ðíî âñòàíîâëåíà ëàïêà.

1. Çí³ì³òü ³ çíîâó âñòàâòå ãîëêó (ïëîñêîþ ñòîðîíîþ ççàäó).
2. Ïîñòàâòå íîâó ãîëêó.
3. Âèáåð³òü ãîëêó â³äïîâ³äíî äî íèòêè ³òêàíüþ.
4. Ïåðåâ³ðòå ³ âñòàíîâèòå â³ðíî.

Ïîëîìêà ãîëêè

1. Ãîëêà ïîøêîäæåíà.
2. Íåïðàâèëüíî âñòàíîâëåíà ãîëêà.
3. Âèáðàíèé íåïðàâèëüíèé íîìåð ãîëêè.
4. Âñòàíîâëåíà íåâ³ðíà ëàïêà.

1. Ïîñòàâòå íîâó ãîëêó.
2. Çí³ì³òü ³ çíîâó ïîñòàâòå ãîëêó (ïëîñêîþ ñòîðîíîþ íàçàä).
3. Âèáåð³òü ãîëêó â³äïîâ³äíî äî íèòêè ³ òêàíèíè.
4. Âèáåð³òü ïîòð³áíó ëàïêó.

Íåù³ëüí³ ñò³áêè

1. Ìàøèíà íåâ³ðíî çàïðàâëåíà.
2. Øïóëüêà çàïðàâëåíà íåâ³ðíî.
3. Íåâ³ðíà êîìá³íàö³ÿ ³ãëè/ òêàí³/ íèòêè.
4. Íåâ³ðíå íàòÿãíåííÿ íèòêè.

1. Ïåðåâ³ðòå çàïðàâêó íèòêè.
2. Çàïðàâòå øïóëüêó ïðàâèëüíî.
3. Ãîëêà ïîâèííà â³äïîâ³äàòè òèïîâ³ òêàíèíè ³ ãîëêè.
4. Â³äêîðåêòóéòå íàòÿãíåííÿ.

Øîâ ïðèçáèðóºòüñÿ

1. Äóæå òîâñòà ãîëêà äëÿ òêàíèíè.
2. Íåïðàâèëüíà äîâæèíà ñò³áêà.
3. Íàòÿãíåííÿ äóæå ñèëüíå.

1. Âèáåð³òü ãîëêó òîíøå.
2. Íàáóäóéòå äîâæèíó ñò³áêà ïðàâèëüíî.
3. Îñëàáòå íàòÿãíåííÿ.

Íåð³âí³ ñò³áêè,
íåð³âíîì³ðíà ïîäà÷à
òêàíèíè

1. Íèòêà ïîãàíî¿ ÿêîñò³.
2. Íèòêà ÷îâíèêà çàïðàâëåíà íåâ³ðíî.
3. Òêàíèíà çàòÿãíóòà.

1. Âèáåð³òü íèòêó êðàùî¿ ÿêîñò³.
2. Çàïðàâòå íèòêó ïðàâèëüíî.
3. Íå òÿãí³òü òêàíèíó â ïðîöåñ³ øèòòÿ, ìàøèíà ñàìà ¿¿ ïðîñóâàòèìå.

Ìàøèíà øóìèòü

1. Ìàøèíà ìàº áóòè çìàùåíà.
2. Ñêóï÷åííÿ ïóõà ³ ìàñëà.
3. Âèêîðèñòîâóâàëîñÿ ìàñëî ïîãàíî¿ ÿêîñò³.
4. Ãîëêà ïîøêîäæåíà.

1. Çìàñò³òü ìàøèíó.
2. Ïî÷èñò³òü çóáö³ äâèãóíà òêàíèíè ³ äåòàë³ ìåõàí³çìó ÷îâíèêà.
3. Âèêîðèñòîâóéòå ìàñëî õîðîøî¿ ÿêîñò³.
4. Çàì³íèòå ãîëêó.

Ìàøèíà íå ïðàöþº

Íèòêà çàêðóòèëàñÿ â ÷îâíèêó.

Âèäàëèòå âåðõíþ íèòêó ³ íèòêó ÷îâíèêà, îáåðí³òü ðóêîþ ìàõîâå êîëåñî
íàçàä ³ âïåðåä ³ âèéì³òü çàëèøêè íèòîê. Â³äêëþ÷³òü âóçîë íàìîòóâàííÿ
íà øïóëüêó (ïåðåâåä³òü øòèôò øïóëüêè â ë³âå ïîëîæåííÿ ìàõîâå
êîëåñî ðîçáëîêîâóºòüñÿ). Ï³äêëþ÷³òü ìàøèíó äî ìåðåæ³ ³ âêëþ÷³òü
ìåðåæåâèé òóìáëåð.
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KAZ Ақаулықтарды жою
Ақаулық
Жоғарғы жіптің үзілуі

Себебі
1. Жіп қате толтырылған.
2. Жіп қатты тартылған.
3. Жіп аталмыш ине үшін өте қалың.
4. Ине қате қойылған.
5. Жіп шпулька штырьінің айналасында шатысып
қалған.
6. Ине бүлінген.

Жою
1. Жіпті қайта толтырыңыз.
2. Жіптің тартылуын босатыңыз (нөмірін азайтыңыз).
3. Үлкен өлшемді инені алыңыз.
4. Инені дұрыс орнатыңыз (жалпақ жағы артқа қарайды).
5. Шпульканы алып шығыңыз және жіпті шпулькаға ораңыз.
6. Инені ауыстырыңыз.

Төменгі жіптің үзілуі

1. Шпулька қате қойылған.
2. Жіп шпулькаға қате толтырылған.
3. Төменгі жіптің тартылуы өте қатты.

1. Шпульканы шығарыңыз және дұрыс орнатыңыз, жіпті тартыңыз.
Жіп жеңіл жүруі тиіс.
2. Жіпті дұрыс толтырыңыз.
3. Төменгі жіптің тартылуын босатыңыз.

Қаюларды өткізу

1.
2.
3.
4.

Ине қате қойылған.
Ине бүлінген.
Иненің қате нөмірі таңдалған.
Табан қате орнатылған.

1.
2.
3.
4.

Инені шешіңіз және қайта қойыңыз (жалпақ жағы артқа қарайды).
Жаңа инені салыңыз.
Матаға және жіпке сәйкес келетін инені таңдаңыз.
Тексеріңіз және дұрыс орнатыңыз.

Иненің сынуы

1.
2.
3.
4.

Ине бүлінген.
Ине қате орнатылған.
Иненің қате нөмірі таңдалған.
Табан қате орнатылған.

1.
2.
3.
4.

Жаңа инені салыңыз.
Инені шешіңіз және қайта қойыңыз (жалпақ жағы артқа қарайды).
Ине матаның және жіптің типіне сәйкес келуі тиіс.
Қажет табанды таңдаңыз.

Тығыз емес қаюлар

1.
2.
3.
4.

Машина қате толтырылған.
Шпулька қате толтырылған.
Иненің / матаның / жіптің комбинациясы қате.
Жіптің тартылуы қате.

1.
2.
3.
4.

Жіптің толтырылуын тексеріңіз.
Шпульканы дұрыс толтырыңыз.
Ине матаның және жіптің типіне сәйкес келуі тиіс.
Тартылуды түзетіңіз.

Тігіс жиырылады

1. Мата үшін ине өте жуан.
2. Қаюдың ұзындығы қате.
3. Өте қатты тартылған.

1. Жіңішке ине таңдаңыз.
2. Қаюдың ұзындығын дұрыс күйге келтіріңіз.
3. Тартылуын босатыңыз.

Түзу емес қаюлар,
матаның берілуі біркелкі
емес

1. Жіптің сапасы нашар.
2. Қайық жібі қате толтырылған.
3. Мата тартылған.

1. Жақсы сападағы жіпті таңдаңыз.
2. Жіпті дұрыс толтырыңыз.
3. Тігудің барысында матаны тартпаңыз, машина оны өзі жылжытады.

Машина шулайды

1.
2.
3.
4.

1. Машинаны майлаңыз.
2. Қайық механизмінің бөлшектерін және мата қозғалтқышының
тістерін тазалаңыз.
3. Жақсы сападағы майды пайдаланыңыз.
4. Инені ауыстырыңыз.

Машина жұмыс істемейді

Жіп қайықта оралып қалған.

Машина майлануы тиіс.
Май мен түктің жиналуы.
Нашар сападағы май пайдаланылған.
Ине бүлінген.

Жоғарғы жіп пен қайықтың жібін алыңыз, мікбасты дөңгелекті қолыңызбен
артқа және алдыға бұрыңыз және жіптің қалдықтарын шығарыңыз.
Шпулькаға орайтын түйінді сөндіріңіз (шпульканың шпинделін сол жақ
күйге бұрыңыз, мікбасты дөңгелек блокададан шығады). Машинаны
электр желісіне қосыңыз және желілік тумблерді қосыңыз.
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Çàïðåùàåòñÿ âûáðàñûâàòü áûòîâûå ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû âìåñòå ñ îáû÷íûì áûòîâûì
ìóñîðîì, ò.ê. îíè ìîãóò ñîäåðæàòü ðÿä âðåäíûõ êîìïîíåíòîâ, òðåáóþùèõ îòäåëüíîé
óòèëèçàöèè.

UKR
Çàáîðîíÿºòüñÿ âèêèäàòè åëåêòðè÷í³ ïðèëàäè ðàçîì ³ç çâè÷àéíèì ïîáóòîâèì ñì³òòÿì, îñê³ëüêè
âîíè ìîæóòü ì³ñòèòè ðÿä øê³äëèâèõ êîìïîíåíò³â, ùî âèìàãàþòü îêðåìî¿ óòèë³çàö³¿.
Çâ'ÿæ³òüñÿ ç ì³ñöåâèìè âëàñòÿìè ç ïèòàííÿ óòèë³çàö³¿. Ó âèïàäêó, ÿêùî ÿê³ àáî ç ÷àñòèí
ìàøèíè ïîïàäóòü â ãðóíò àáî âîäîéìèùå, ìîæå ñòàòèñÿ âèò³ê íåáåçïå÷íèõ äëÿ çäîðîâ'ÿ
ðå÷îâèí. Ïðè çàì³í³ ñòàðèõ äåòàëåé ìàøèíè íîâèìè, âàø ì³ñöåâèé ä³ëåð çîáîâ'ÿçàíèé
ïîâí³ñòþ óçÿòè íà ñåáå âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ¿õ óòèë³çàö³ºþ.

KAZ
Тұрмыстық электр құралдарын қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтыруға тыйым
салынады, себебі олар жеке жоюды талап ететін бірқатар зиянды құрауыштардан тұрады.
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