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Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk varrógépe megvásárlásához! Gondos munkával gyártott, minőségi
terméket vásárolt. Ha gondosan kezeli, sok éven át kiszolgálja majd.
Az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, különös figyelmet fordítva a biztonsági előírásokra! A kézikönyv beható ismerete nélkül a készülék használata tilos!
Sok örömöt és sikert kívánunk a varráshoz! Gépekkel, szervizeléssel és ügyfélszolgálattal kapcsolatos kérdések
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Fontos biztonsági előírások
Elektromos készülékek használata során mindenkor be kell tartani az alapvető
biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:
A gép használata előtt olvassa el a teljes használati utasítást!

VESZÉLY

- Az áramütés kockázatának mérséklése érdekében:

1.		 A varrógépet bekapcsolt állapotban ne hagyja őrizetlenül!
2.		 Használat után illetve tisztítás előtt minden esetben húzza ki a tápkábelt a
konnektorból!

FIGYELEM-Égési sérülés, tűz, áramütés és sérülés kockázatának mérséklése érdekében:

1.		 A gép használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást.
2.		 Tartsa a használati utasítást a géphez közel, könnyen elérhető helyen, és a
gép tulajdonosváltása esetén a géppel együtt adja át új tulajdonosának.
3.		 A gépet csak száraz helyiségben használja.
4.		 Soha ne hagyja a varrógépet felügyelet nélkül gyermekek vagy idős emberek
számára hozzáférhető helyen, mert ők esetleg nem képesek felmérni a kockázatot.
5.		 A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi,
vagy szellemi képességű, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos
használatára vonatkozó utasítások megismerése és a kockázatok megértése
után használhatják.
6.		 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
7.		 A gép karbantartását és tisztítását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
8.		 A munkára való felkészülés (tűcsere, cérna befűzése, talp cseréje stb.) előtt
mindig kapcsolja ki a gépet.
9.		 Ha őrizetlenül hagyja a gépet, mindig húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje
a gép véletlen bekapcsolásával előidézhető sérüléseket!
10. A lámpa cseréje vagy karbantartás (olajozás, tisztítás stb.) előtt mindig húzza
ki a készülék tápkábelét a konnektorból!
11. Ne használja a készüléket nedves vagy párás környezetben.
12A gép tápkábelét mindig a dugvillánál, soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a
konnektorból.
13. Ha a LED lámpa megsérül vagy elromlik, az áramütés elkerülése érdekében a
gyártóval, a gyártó ügyfélszolgálatával vagy megfelelően képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
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14. Soha ne helyezzen semmit a pedálra!
15. Soha ne használja a gépet eltömődött szellőzőnyílásokkal; a gép szellőzőnyílásait és a pedált tartsa tisztán, fonáldaraboktól, portól és hulladékanyagoktól
mentesen!
16. A gép a kockázatok elkerülése érdekében csak a hozzá tartozó szabályozópedállal együtt használható. Ha a lábpedál megsérül vagy elromlik, a gyártóval, a gyártó ügyfélszolgálatával vagy megfelelően képzett szakemberrel kell
kicseréltetni.
17. A pedál tápkábele nem cserélhető. Ha a tápkábel megsérül, a pedált el kell
távolítani.
18. Normál működés közben a készülék hangnyomása nem éri el a 75 dB(A)
értéket.
19. Az elektronikus készülékeket külön hulladékgyűjtőbe kell tenni, tilos a háztartási szemétbe dobni.
20. Az elektronikus hulladékok gyűjtése felől érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.
21. Ha az elektronikus hulladékokat szeméttelepen helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, kerülhetnek be a táplálékláncba, és károsíthatják az egészséget és a közérzetet.
22. Ha régi készülékét újra szeretné cserélni, a vonatkozó jogszabályok szerint a
kereskedő köteles legalább díjmentesen visszavenni a régi készüléket.
23. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy
tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek (gyermekeket is ideértve) nem használhatják. (Európán kívüli országok esetén)
24. Felügyeletre szoruló gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. (Európán
kívüli országok esetén)

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
Ez a varrógép csak háztartási felhasználásra alkalmas.
A varrógépet csak 5 ºC és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja!
Rendkívül hideg környezetben előfordulhat, hogy a gép nem működik megfelelően.
A varrógép szállításához egyik kezével tartsa a hordozófogantyút, a másik kezével pedig támassza alá a varrógépet!
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A varrógép főbb részei
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1.
2.
3.
4.
5.

Feszítőtárcsa
Szálemelőkar
Varrás irányváltó kar
Cérnavágó
Varróasztal és tartozékdoboz
6. Öltésszélesség-tárcsa
(típusfüggő)
7. Spulnizóvezető
8. Öltéshossz-tárcsa
9. Öltésminta kiválasztó tárcsa
10. A tűbefűző használata
(típusfüggő)
11. Tűlap
12. Tűbilincs csavarja
13. Varrótalp
14. Vízszintes spulnitüske
15. Orsózótüske
16. Második cérnatartó tüske
17. Kézikerék
18. Főkapcsoló
19. Tápkábel
20. Orsószálvezető
21. Felső szálvezető
22. Fogantyú
23. Varrótalp emelőkar

Tartozékok
A tartozékok a tartozékdobozban tárolandók.
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Szériatartozékok
1. Általános varrótalp
2. Cipzárvarró talp
3. Gomblyukvarró talp
4. Gombfelvarró talp
5. Varratbontó / kefe
6. Varrásszélesség / steppelésvezető
7. Tűkészlet
8. Cérnatartó
9. Orsó (3x)
10. L-csavarhúzó
11. Stoppolólemez
12. Második cérnatartó tüske
13. Cérnatartó tüske alátétfilc

Opcionális tartozékok
14. Selyemvarró talp
15. Szegőtalp
16. Szegőtalp
17. Zsinórozótalp
18. Rejtett öltés talp
19. Stoppoló- / hímzőtalp
20. Ráncolótalp
21. Steppelő talp
22.Anyagtovábbító talp

Megjegyzés:

Opcionális kiegészítők vásárlásához további információkért
forduljon a helyi értékesítőhöz!
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A varrógép áramforrásra csatlakoztatása
Figyelem:
Amikor a varrógépet nem használja,
illetve alkatrészek behelyezése vagy
eltávolítása előtt mindig ellenőrizze,
hogy a készülék le van-e csatlakoztatva az áramforrásról, és a főkapcsoló
le van-e kapcsolva („O”)!
A hálózati áramra való csatlakoztatás
előtt ellenőrizze, hogy a típustáblán
feltüntetett feszültség és frekvencia
megfelel-e a hálózatnak!
Stabil asztalra helyezze a varrógépet!

1
2

OFF

1. Csatlakoztassa a varrógépet az
ábra szerint az áramforráshoz!
2. Kapcsolja be a főkapcsolót!
Amikor a kapcsoló be van kapcsolva,
a varrólámpa kigyullad.

ON

Tájékoztatás a polarizált csatlakozóról
A készülék polarizált csatlakozóval
rendelkezik (a dugvilla egyik tüskéje
szélesebb, mint a másik) az áramütés
kockázatának csökkentése érdekében: a csatlakozó csak egy módon
illeszkedik a polarizált aljzatba. Ha
a dugvilla nem illeszkedik teljesen a
konnektorba, fordítsa meg a dugvillát! Ha úgy sem illeszkedik, keressen
szakképzett villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez! Semmilyen
módon ne módosítsa a csatlakozót!
Szabályozópedál
A varrógép kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a pedál konnektorát a varrógép csatlakozójába!
Kapcsolja be a varrógépet, majd lassan
nyomja le a pedált a varrás elindításához! A varrógép leállításához engedje
fel a pedált!
Amikor a gép be van kapcsolva, de nem
mozog, a felhasználó gyorsan ráléphet
a pedálra, hogy megváltoztassa a tű
helyzetét (fel vagy le).

Megjegyzés:

Ha kétségei támadnak a varrógép
áramforráshoz való csatlakoztatása
során, forduljon villanyszerelő szakemberhez!
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Varróasztal
Tartsa a varróasztalt vízszintesen,
majd húzza balra, így tudja levenni a
varrógépről!
Helyezze a varrógépre a varróasztalt,
majd tolja jobbra!

A varróasztal belseje kellékes dobozként is használható.

Szabadkaros varrás
A szabadkaros varrás kényelmes a
csőszerű anyagok varrásánál, például
nadrágszegésnél vagy mandzsettáknál.
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Kétfokozatú varrótalpemelő
A varrótalpemelő emeli és leengedi a
varrótalpat.
Többrétegű vagy vastag szövet varrásakor a varrótalpat manuálisan tovább
lehet emelni, hogy elegendő hely
maradjon a varráshoz.

Megjegyzés:
A tűnek mindig a legmagasabb helyzetben kell lennie.

Az orsó csévélése
1

2
3

4-9

1. Helyezze a szálat és a spulnitartót
a spulnitartó tüskére! A jobb varrásminőség érdekében válasszon
megfelelő méretű spulnitartót a
szálhoz, és rögzítse a spulni mellé!

2. Húzza ki a szálat az orsóból, és
helyezze a szálat a felső szálvezető közé!

3. Csévélje a szálat az óramutató
járásával megegyező irányban az
feszítőtárcsák köré!

4. Fűzze át a szál végét az ábrán
látható belső lyukak egyikén, és
helyezze az üres orsót az orsófeszítő spulnira!
1 Horony
2 Orsófeszítő tüske rugója

1
2

5. Tolja jobbra az orsót!
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6. Egyik kezével tartsa stabilan a szál
végét!

7. Lépjen rá a pedálra, ezzel megkezdi az orsó csévélését!

8. Miután az orsó néhány fordulat
erejéig már felcsévélődött, állítsa le
a gépet, és vágja le a szálat közel
az orsó furatához! Folytassa az
orsó felcsévélését, amíg meg nem
telik! Ahogy az orsó fokozatosan
megtelik, lassan forog. Engedje el
a pedált a gép leállításához, majd
nyomja az orsócsévélő tüskét balra!

Megjegyzés:
Megfelelően felcsévélt orsót használjon, különben a tű eltörhet, vagy a
szálfeszítés nem lesz megfelelő!

9. Vágja el a szálat, majd vegye ki az
orsót!

Megjegyzés:

Amikor az orsócsévélő tüskét a megfelelő helyzetbe nyomjuk, akkor „orsócsévélő" üzemmódba kerül; a gép
ilyenkor nem tud varrni, és a kézikerék
nem tud elforogni. A varrás megkezdéséhez tolja el az orsófeszítő tüskét
balra!
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Az orsó behelyezése
Figyelem:

Az orsó behelyezése vagy eltávolítása
előtt kapcsolja ki a főkapcsolót („O”).
Az orsó behelyezésekor vagy kivételekor a tűt teljesen fel kell emelni.
Távolítsa el a varróasztalt, majd nyissa
ki a csuklós fedelet!

Húzza el az orsótokot a csuklós retesszel! Távolítsa el az orsóház orsóját!

1

1

Csuklós retesz

Az egyik kezével tartsa az orsótokot!
Helyezze be az orsót úgy, hogy a cérna az óramutató járásával megegyező
(nyíllal jelölt) irányban haladjon!
Húzza ki a szálat a résből a feszítőrugó alatt és a nyíláson keresztül! Hagyjon 15 cm-es cérnavéget!

1
2
3

1
2
3

Rés
Feszítőrugó
Nyílás

Tartsa az orsótokot a csuklós retes�szel! Győződjön meg arról, hogy az
orsótok pecke az ábra szerint illeszkedik a pálya tetején lévő horonyba!
Csukja le a lecsapható fedelet!

3
2

1
2
3

1

Csuklós retesz
Orsótok pecek
Horony

Megjegyzés:

Ha az orsótok nincs megfelelően vis�szahelyezve a varrógépre, a varrás
megkezdése után azonnal leesik a
varrópályáról.
14

A felső szál befűzése
5

3

4

6
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Megjegyzés:

Fontos a befűzés helyes rendje, különben varrásproblémák léphetnek fel.
1. Emelje fel a varrótalpemelőt!

2. Forgassa el a kézikereket maga
felé, hogy a tű és a szálemelőkar a
legmagasabb helyzetbe kerüljön!

3. Helyezze a szálat és a spulnitartót
a spulnitartó tüskére! A jobb varrásminőség érdekében válasszon
megfelelő méretű spulnitartót a
szálhoz, és rögzítse a spulni mellé!
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4. Húzza ki a szálat az orsóból, és
helyezze a szálat a felső szálvezető közé!

5. Vezesse el a szálat előre, majd
húzza át az előfeszítő rugón, az
ábra szerint!

6. Vezesse tovább a szálat az ezüstszínű tárcsákon keresztül, hogy a
szál megtartsa a megfelelő feszességet!

7. Vezesse át a szálat a szálemelő
rugó alatt, majd húzza felfelé, az
ábrán látható nyilak irányába!

8. Húzza a szálat a legfelső helyzetbe, majd vezesse át a felvevőkar
illesztőszemén! Ezután vezesse le
a szálat!

9. Most vezesse el a szálat a tűbilincs
vékony megvezetője mögött!
Húzza át a szál végét a tűn, elölről
hátrafelé, és húzzon ki kb. 10 cm
szálat. Használja a tűbefűzőt a tű
befűzésére!
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A tűbefűző használata
Figyelem:

Fordítsa a hálózati kapcsolót kikapcsolt helyzetbe („O”)!
2

Engedje le a varrótalpat. Emelje fel a
tűt a legmagasabb állásig, ehhez forgassa a hajtókereket maga felé addig,
míg a jel a gépen lévő vonallal együtt
nem áll!

1

1
2

Jelölés
Vonalka a gépen

Vezesse át a cérnát a cérnavezető
körül.
1

Szálvezető

1

Nyomja a kart lefelé amennyire csak
lehet.
A tűbefűző automatikusan a befűzési
pozícióhoz fordul, a horogtű pedig
áthalad a tű befűzőlyukán.
1
2

1
2

Horogtű
Tű

Húzza a cérnát a tű elé és ügyeljen
arra, hogy az a horogtű alatt legyen.
1

1

Horogtű

1

Tartsa a cérnát lazán, a kart pedig
lassan engedje fel. A kampó megfordul és áthúzza a cérnát a tű befűzőlyukán, hurkot képezve.
Húzza át a cérnát a tű fokán.
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Az orsószál emelése
Ráncolás vagy darázsöltés során először hozza fel az alsó szálat az alábbiak szerint!

Tartsa a felső szálat a bal kezében!
Forgassa el a kézikereket maga felé
(az óramutató járásával ellentétes
irányba), hogy leengedje a tűt a tűlap
alá, majd emelje fel, hogy az orsószálat felfelé emelje!

Finoman húzza meg a felső szálat,
ezáltal felvezeti az orsószálat a tűlap
furatán! Az orsószálon hurok alakul ki.

Fektesse mindkét szálat hátrafelé, a
szorítótalp alá!
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A tű cseréje
Figyelem:

2

A lenti műveletek végrehajtásakor kapcsolja le a főkapcsolót („O”)!
1

Rendszeresen cserélje a tűt, különösen
akkor, ha kopás jelei mutatkoznak rajta,
vagy a használata nehézkes.
A képes útmutató szerint helyezze be a
tűt!
1. Forgassa el a kézikereket maga felé,
hogy felemelje a tűt, majd lazítsa
meg a tűszorító csavart a tű eltávolításához!
Az új tű behelyezésekor ügyeljen
rá, hogy a tű szárának lapos oldala
hátrafelé nézzen!
2. Helyezze be a tűt, és húzza fel ütközésig! Ezután rögzítse a tűszorító
csavar meghúzásával!

A tűnek tökéletes állapotúnak kell lennie.

Problémák léphetnek fel, ha:

1

1 A tű görbe
2 A tű tompa
3 A tű hegye sérült

2
3
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Megfelelő tű / anyag / cérna
TŰMÉRET
65/9 - 75/11

ANYAGOK
Könnyű textíliákvékony pamut, fátyol, gyapjúszövet,
selyem, muszlin, Qiana, lánchurkolt
anyagok, pamut kötés, dzsörzé,
krepp, szőtt poliészter, ing- és blúzszövet.

80/12

Könnyű vagy közepes súlyú anyagokpamut, szatén, orkánanyagok, vitorlavászon, kétlétrás kötésű kelme,
könnyű fésűsgyapjúk.

90/14

Könnyű vagy közepes súlyú anyagoknehezebb pamutanyagok, fésűsgyapjú, nehezebb kötött anyag,
frottír, farmer.

100/16

Nehéz textíliákmunkaruha vászon, fésűsgyapjú,
sátorvászon és steppelt anyagok,
farmervászon, könnyű és közepes
kárpitanyagok.

CÉRNA
Vékony pamut-,
nylon-, poliésztervagy pamutbevonatú poliésztercérna.

A legtöbb foltozócérna vagy
közepesen vastag
cérna használható ezekhez az
anyagokhoz és
tűméretekhez.
A legjobb eredmény érdekében
műszálas anyagokhoz használjon poliészter
cérnát, természetes szálból
szőtt szövetekhez
pedig pamutot!
Mindig egyforma
cérnát használjon alsó és felső
szálnak!

Megjegyzés:
-

Általában a finomabb anyagok varrásához vékony cérnák és tűk, a nehéz
anyagok varrásához pedig vastagabb cérnák és tűk használatosak.

-

Mindig próbálja ki a cérnát és a tűméretet az éppen varrni kívánt szövet egy
kis darabján!

-

Ugyanazt a cérnát használja a tűben és az orsón.

-

A vékony vagy rugalmas szövetekhez használjon alátétet, és válassza ki a
megfelelő varrótalpat.
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A varrótalp cseréje
Figyelem:

A lenti műveletek végrehajtásakor kapcsolja le a főkapcsolót („O”)!
Távolítsa el a varrótalpat!
Emelje fel a varrótalpszárat! Nyomja
meg a hátsó kart, hogy kiengedje a varrótalpat!

1

1

Kar

Rögzítse a varrótalpat!
Engedje le a varrótalptartót, amíg a kivágás találkozik a csappal!
A varrótalp automatikusan rögzül a varrótalptartóhoz.

1

1
2

2

Kiszabott textília
Tüske

Távolítsa el és helyezze be a varrótalptartót!
Emelje fel a varrótalpszárat! Illessze a
varrótalptartót a varrótalpszár bal alsó
oldalához! Tartsa a varrótalptartót, majd
húzza meg a csavart a csavarhúzóval!

1

2

1
2

1

2

Varrótalpszár
Varrótalptartó

Helyezze fel a varrásszélesség / steppelés-vezetőt!
Csatlakoztassa a varrásszélesség / steppelésvezetőt az ábrán látható módon a
nyílásba! Állítsa be a kívánt szélességet
az adott varrásnak megfelelően!
1
2
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Rés
Varrásszélesség / steppelésvezető

Szálfeszítés
A megfelelő varráshoz fontos a feszesség megfelelő beállítása. Nincs
egyetlen üdvözítő – az összes öltésfunkcióhoz és szövethez megfelelő –
feszességbeállítás.
A szálfeszesség alapbeállítása: "4"

Normál szálfeszesség, ha egyenes
öltéssel varr.

1
3

2

1
2
3
4

4

Felső szál
Orsószál
Színe
Rossz oldal

A szálfeszesség túl gyenge, ha egyenes öltéssel varr. Forgassa el a tárcsát
a magasabb értékre!

A szálfeszesség túl erős, ha egyenes
öltéssel varr. Forgassa el a tárcsát az
alsóbb értékre!

A helyes szálfeszesség jele, hogy
kevés felső szál jelenik meg az anyag
alsó oldalán.
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Öltésminta kiválasztása
1

2

3

4

Öltésminta kiválasztásához egyszerűen csak
el kell forgatnia az öltésminta kiválasztótárcsát. Az öltésminta kiválasztótárcsa mindkét
irányban elforgatható.
Egyenes öltéshez válassza a „ “ vagy a „ “
mintát az öltésminta kiválasztótárcsával! Állítsa be az öltés hosszát az öltéshossztárcsával!
2

3

Cikkcakk-öltéshez válassza a „

“ vagy a „

“ mintát az öltésminta kiválasztótárcsával!
Az öltés hosszát és szélességét a felhasznált
textíliának megfelelően állítsa be!
Más mintákhoz forgassa az öltéshossz-tárcsát
„S1” vagy „S2” állásba, válassza ki a kívánt
mintát az öltésminta kiválasztótárcsával, majd
állítsa be az öltésszélességet az öltésszélesség-tárcsával!

Varrásirányváltó kar
Öltésszélesség-tárcsa (típusfüggő)
Öltéshossztárcsa
Öltésminta kiválasztó tárcsa
23
1
2
3
4

Egyenes öltések
Állítsa be a mintát az ábrán látható
módon!
Forgassa el az öltéshossztárcsát, és
az egyes öltések hossza csökken,
ahogy a tárcsa „0” jelhez közelít. Az
egyes öltések hossza növekszik, ha a
tárcsa a „4”-hez közelít.
Általában minél vastagabb az anyag,
a cérna és a tű, annál hosszabbnak
kell lennie az öltésnek.

A tűpozíció változtatása
A választógombbal állítsa be a tű
helyzetét! (középső vagy bal oldali
pozíció)

Ha a gépen van öltésszélesség-beállító funkció, az egyenes öltés tűpozíciója az öltésszélesség beállításával
változtatható. (típusfüggő)
A „0“ a központ, az „5“ pedig a legszélső bal oldali tűpozíció.

24

Cikcakk-öltés
Az öltésszélesség beállítása
A szélesség úgy növelhető, ha az
öltésszélesség-beállítótárcsát a „0“-tól
„5“ felé forgatja.
A szélesség bármely mintán csökkenthető.
Használja az öltésválasztó tárcsát,
ha a gép olyan típusú, hogy nincs
rajta öltésszélesség-tárcsa!
2 Öltésszélesség-tárcsa (típusfüggő)

1

1

2

Az öltésszélesség beállítása
A cikcakk-öltések sűrűsége növekszik,
ahogy az öltéshossz-beállítás a „0”
jelhez közeledik.
A szép cikkcakk-öltések általában
„2,5” vagy annál alacsonyabb értéken
érhetők el.
A zárt (egymáshoz közeli) cikcakk-öltéseket szaténöltésnek is nevezik.
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Hasznos fogások
Az alábbiakban különféle eljárásokat ismertetünk, amelyek révén jobb eredményeket érhet el a varrás során. Varrás során vegye figyelembe ezeket a javaslatokat!
A szövet típusától és az öltéstől függően előfordulhat, hogy nem sikerül elérni a
várt eredményt. Tanácsos először próbavarrást végezni egy anyagdarabon.
A próbavarráshoz olyan textíliadarabot és cérnát használjon, amely egyezik a
munka során használtakkal, és ellenőrizze a szál feszességét, valamint az öltés
hosszát és szélességét!
Mivel az eredmények a varrás típusától és a varrott textíliarétegektől függően különböznek, ugyanolyan feltételek mellett végezze el a próbavarrást, mint amilyen
feltételekkel ténylegesen dolgozik majd!
A varrás megkezdése
Emelje fel a varrótalpemelőt! Helyezze
a textíliát a varrótalp alá oly módon,
hogy a textília széle a tűlapon a kívánt
varrásvezető vonalhoz igazodjon!
Engedje le a varrótalpemelőt, és simítsa el a cérnaszálakat hátrafelé! A
varrás elindításához nyomja meg a
pedált!

Íves varrás
Kissé változtasson a varrás irányán,
hogy az ív mentén varrjon!

Ha cikkcakk öltés közben kell ívesen
varrnia, válasszon rövidebb öltéshos�szt, hogy finomabb öltést kapjon!
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Sarkok varrása
1. Állítsa le a varrógépet, amikor eléri
a sarkot!
2. Engedje le a tűt a szövetbe manuálisan vagy a tű fel / le gomb egyszeri megnyomásával!
3. Emelje fel a varrótalpat.
4. Használja a tűt forgatópont gyanánt, és forgassa el körülötte az
anyagot 90°-ban!
5. Engedje le a varrótalpat, és folytassa a varrást!

Nehéz anyag varrása
A varrat hátához kartonpapírt vagy
egy másik, azonos vastagságú, vastag szövetdarabot is helyezhet. Úgy is
eljárhat, hogy megtámasztja a varrótalpat, miközben kézzel továbbítja felé
az anyagot, és a behajtott oldal felé
varr.

1

1

Karton vagy vastag textília

Vékony textíliák varrása
Vékony textíliák varrásakor előfordulhat, hogy az öltés egyenetlen, vagy az
anyag nem megfelelően kerül továbbításra. Ilyen esetben tegyen vékony papírt vagy más alátét anyagot a textília
alá, és varrja össze a textíliával!

1

A varrás befejezése után tépje le a
fölösleges papírt!
1

Alátét anyag vagy papír

Rugalmas anyagok varrása
Fércelje össze a textíliadarabokat,
majd varrjon a textília kinyújtása nélkül!
1

1
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Fércelés

Hátrafelé varrás
A hátrafelé öltés feladata biztosítani a
szálakat a varrás elején és végén.
Nyomja meg a varrásirányváltó kart,
és varrjon 4-5 öltést!
Amikor a kart elengedi, a varrógép
előrefelé fog varrni.

A szál elvágása
Állítsa a szálemelőkart a legmagasabb helyzetbe, majd emelje fel a
varrótalpat, és távolítsa el az anyagot!

1

Vezesse el mindkét szálat az előlap
oldalára, majd a cérnavágóba! Húzza
meg lefelé a cérnákat, hogy el tudja
vágni őket!
1
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Cérnavágó

Rugalmas öltés
Ezt az öltést kötött trikószövethez vagy más rugalmas anyaghoz használja!
Az öltés lehetővé teszi, hogy a varrat nyúljon, anélkül, hogy a szál elszakadna.
A könnyebben felbomló és kötött
anyagokhoz kiválóak. Kiválóan használhatók tartós textíliákhoz, például
farmerhez is.

1

Ezek az öltések dekoratív felülöltésként is használhatók.
1
2

Rugalmas öltés
Egyenes öltések

2

Rugalmas egyenes öltés
Az egyenes öltéssel háromszoros
erősítést adunk a rugalmas és a kopásálló varratoknak.

Rugalmas cikkcakk-öltés
A tripla cikcakk-öltés kemény anyagokhoz való, pl. farmer, puplin, sátorvászon stb.
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Rugalmas anyagok és elasztikus szalag varrása
Amikor rugalmas szalagot rögzítünk egy ruha mandzsettájához vagy derékrészéhez, a kész méretek a kifeszített rugalmas szalag méretével egyeznek majd. Ezért kell a megfelelő hosszúságú rugalmas szalagot használnia.

2~3

Tűzze a rugalmas szalagot a szövet
rossz oldalára néhány helyen, hogy a
szalag biztosan egyenletesen helyezkedjen el a textílián!

2.5~5

1
2
3

1

Tüske
Rugalmas szalag
Rossz oldal

2

3

Varrja a rugalmas szalagot a textíliára,
miközben kifeszíti a szalagot, hogy
azonos hossza legyen a szövettel!

Miközben bal kezével húzza az anyagot a varrótalp mögött, jobb kezével
húzza a textíliát a varrótalp elülső
oldalához legközelebbi gombostű felé!
Megjegyzés:
Varrás közben ügyeljen arra, hogy a
tű ne érjen gombostűhöz, különben a
tű meghajolhat vagy eltörhet.
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Szegő (overlock) öltés
A textília szélén a szegőöltések megakadályozzák az anyag kirojtosodását.

2~3

Szegő öltéssel a textília szegélyét úgy
varrjuk végig, hogy a tű a textília jobb
szélén túl szúr le.

2.5~5

1
1
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Szúráspont

Rejtett szegély
Rögzítse a szoknyák és nadrágok alját rejtett szegéllyel: ezzel az öltéssel
úgy varrhatunk, hogy a textília külső oldalán láthatatlan az öltés.

1~2

Rejtett szegély merev textíliákhoz.
Rejtett szegély rugalmas textíliákhoz.

2.5~4

Megjegyzés:

2

Rejtett szegély varrásához gyakorlott kéz
kell. Minden esetben végezzen előzetes
próbavarrást!

2

Hajtsa be az anyagot az ábra szerint,
úgy, hogy a rossz oldala felfelé nézzen!
1

3

1
2
3
4
5

1

5

4

Rossz oldal
5 mm
Nehéz anyagokhoz
Szegő (overlock) öltés
Könnyű vagy közepes súlyú anyagokhoz

Helyezze az anyagot a talp alá! A
kézikereket forgassa előre kézzel
addig, amíg a tű teljesen a bal oldalra
nem kerül! Éppen csak át kell szúrnia
a textília hajtásszélét.

1

1

Szúráspont

Lassan varrjon, óvatosan vezetve az
anyagot a varrásszélesség-vezető
széle mentén!

Fordítsa meg az anyagot!

2

1
2

1
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Rossz oldal
Jobb oldal

4 lépéses gomblyukazó öltés
A gomblyukak a gomb mérete szerint készíthetők.
Rugalmas vagy vékony textília esetén ajánlott alátét anyagot használni,
hogy szebben varrjuk meg a gomblyukat. Enyhén csökkentse a felső szál
feszességét a jobb eredmény érdekében!

Megjegyzés:

Gomblyukvarrás előtt gyakorolja a
varrást egy hasonló anyagdarabon!

5

Mérje meg a gomb átmérőjét és vastagságát, és adjon hozzá 3 mm-t a
tűzővarráshoz, hogy megkapja a megfelelő gomblyukhosszt, majd jelölje
meg a gomblyuk méretét a textílián!

3

1

Helyezze az anyagot a talp alá úgy,
hogy a gomblyukvarró talpon lévő
jelölés megegyezzen a textílián lévő
kezdő jelöléssel! Engedje le a talpat,
hogy a gomblyuknak a textílián jelölt
középvonala a gomblyukvarró talp
közepére essen!

2

1
2
3

Gomblyukméret
Gomblyukvarró talp közepe
3 mm

Kövesse a négylépéses sorozatot, a
mintát lépésről lépésre váltogatva a
mintaválasztó tárcsával! Ahogy lépésről lépésre végzi a gomblyukvarrás
műveletét, ellenőrizze, hogy a tű felemelkedett-e, mielőtt a mintaválasztó
tárcsát a következő lépésre fordítja!
Ügyeljen arra, hogy ne varrjon túl sok
öltést az 1. és a 3. lépésben!
Vágja fel a gomblyuk közepét, ügyelve
arra, hogy egyik oldalon se vágjon
el öltést! Tűzzön egy gombostűt a
hosszú öltésbe ütközőként, nehogy
túlvágja!
Megjegyzés:
Ha a gomblyukat a varratbontóval
vágja fel, ne tegye a kezét vágás irányába, mert megsérülhet!
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Gomblyuk készítése rugalmas textíliákon
Amikor rugalmas textíliára varr gomblyukat, tegyen vastag cérnát vagy
fonalat a gomblyukvarró talp alá!
Helyezze fel a gomblyukvarró talpat!
Húzza előre a rögzítőszál két végét a
talp elejére, helyezze be a hornyokba,
majd ideiglenesen csomózza össze!
Engedje le a varrótalpat, és kezdjen
varrni!
Állítsa be az öltés szélességét, hogy
illeszkedjen a rögzítőszál átmérőjéhez!
Amikor a varrás végére ért, óvatosan
húzza meg a rögzítőszálat, hogy megfeszüljön, ha esetleg kilazult volnat!
Helyezze a rögzítőszálat keresztbe a
tű elé, s fűzze be a rögzítőszál végeit
egy nagy tűbe, majd húzza a rossz
oldalra és csomózza meg a szálvégeket, mielőtt levágná a felesleget!

1

1

Rossz oldal

Megjegyzés:

Tanácsos úgy varrni, hogy alátétanyagot helyez a textília alá.
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Gombfelvarrás
A varrógéppel gombokat is felvarrhat. 2 vagy 4 lyukú gombok varrhatók fel.

Szerelje fel a stoppolólemezt!

Helyezze a munkadarabot a talp alá!
Helyezze a gombot a kívánt helyzetbe,
eressze le a varrótalpat!
Állítsa be az öltésszélességet a gomb
két furata közötti távolságnak megfelelően!
Forgassa el a kézikereket és ellenőrizze, hogy a tű ütközésmentesen szúr a
gomb bal és jobb furatába!
Ha lazább gombra van szüksége, helyezzen stoppolótűt a gomb tetejére,
és úgy varrja fel a gombot!
Húzza el a felső szál végét az anyag
rossz oldalához, majd kösse össze az
orsószállal!

Négylyukú gombok esetén először az
első két lyukon át varrja fel a gombot,
majd tolja előre a munkadarabot, és
varrjon át a két hátsó lyukon!

Megjegyzés:

A munka befejezése után távolítsa el a
fércelőlemezt!
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Cipzár bevarrása
Ez a talp beállítható úgy is, hogy a cipzár mindkét oldalán varrjon; a talp
széle megvezeti a cipzárt, hogy az egyenesen helyezkedjen el.

Figyelem:

A cipzárvarró talpat csak egyenes
öltésekkel szabad használni. Ha más
mintát varr, akkor előfordulhat, hogy a
tű a varrótalpba ütközik és eltörik.

1.5~3

Középre záródó cipzár behelyezése
Illessze egymáshoz a textília megfelelő oldalait! Készítsen egy alsó varratot
2 cm-re a cipzár alsó ütközőjének jobb
szélétől! Varrjon néhány öltést hátrafelé, a rögzítéshez! Emelje az öltéshos�szt a maximális értékre, állítsa a feszítést 2 alá, és fércelje össze az anyag
fennmaradó hosszát!

3

5

4

Hajtsa ki a varrás ráhagyásnál! Lefordítva tegye be a cipzárt a varrásráhagyásba, úgy, hogy a cipzár fogai
a varrattal ellentétes irányba álljanak!
Fércelje össze a cipzárt az anyaggal!

4

1

1
2

1 Rossz oldal
2 2 cm
3 5 mm
4 Fércelés
5 Fordított öltések

A cipzár bal oldalának varrásához a
varrótalp jobb oldalát rögzítse a varrótalptartóhoz!
A cipzár jobb oldalának varrásához a
varrótalp bal oldalát rögzítse a varrótalptartóhoz!

A cipzár körbevarrása.

Megjegyzés:

Varrás közben ügyeljen arra, hogy a
tű ne érjen a cipzárhoz, különben a tű
meghajolhat vagy eltörhet.
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Távolítsa el a fércelést, és nyomja le
az anyagot!

Oldalra záródó cipzár behelyezése
Illessze egymáshoz a textília megfelelő oldalait! Készítsen egy alsó varratot
2 cm-re a cipzár alsó ütközőjének jobb
szélétől! Varrjon néhány lockoló öltést
hátrafelé! Emelje az öltéshosszt a
maximális értékre, állítsa a feszítést 2
alá, és fércelje össze az anyag fennmaradó hosszát!

3

5

4

Hajtsa vissza balra a varrásráhagyást!
Öltsön át a varrásráhagyás jobb széle alá, hogy egy 3 mm-es hajtásszél
keletkezzen!

1
2

6

1 Rossz oldal
2 2 cm
3 5 mm
4 Fércelés
5 Fordított öltések
6 3 mm

A cipzár bal oldalának varrásához a
varrótalp jobb oldalát rögzítse a varrótalptartóhoz!
A cipzár jobb oldalának varrásához a
varrótalp bal oldalát rögzítse a varrótalptartóhoz!
Varrja a cipzárt a szövethez 3 mm
ráhagyással, a cipzár aljától kezdve!
Amikor kb. 5 cm-re ér a cipzár végétől, állítsa le a varrógépet leeresztett
(a textíliába szúrt) tűvel, emelje fel a
varrótalpkart, majd nyissa ki a cipzárt,
és folytassa a varrást!

Fordítsa a textília jobb oldalát kifelé,
majd öltsön át a cipzár alsó végén és
jobb oldalán!
Álljon meg kb. 5 cm-re a cipzár tetejétől! Távolítsa el a fércelést, és nyissa
ki a cipzárat! Öltse össze a varrat
hátralévő részét!
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Ráncolás
Ruházathoz és lakásdekorációhoz ideális. Vékony és közepes súlyú textíliákkal a legmegfelelőbb.
Varrás előtt ügyeljen rá, hogy a felső
és az orsószálak körülbelül 5 cm-rel ki
legyenek húzva, hogy elegendő hely
maradjon a varráshoz!

4

Az orsószál befűzésére vonatkozó
részletekhez, ld. "Az orsószál emelése" c. fejezetet!
Állítsa a szálfeszességet 2 alá!
1

Varrjon egy (vagy több) sort egyenes
öltéssel!
Húzza meg az orsószálakat, és
egyenletesen oszlassa el a ráncokat!
Rögzítse a szálakat az anyag másik
végén!
1
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Orsószál

Darázsöltés
A ráncok átöltésével vagy hímzésével készített dekoratív öltést „darázsöltésnak“ vagy „szmokingöltésnek“ nevezzük. Blúzok elülső részének vagy
mandzsetta díszítésére szolgál. A darázsöltés textúrát és rugalmasságot
ad az anyaghoz.
Emelje az öltéshosszt a maximális
értékre, állítsa a feszítést 2 alá, és
férceljen a darázsöltéssel varrni kívánt
anyagra 1 cm-es csíkokat!
1
2

1

1cm
Fércelés

2

Csomózza meg a szálakat az egyik
szél mentén!
Húzza meg az orsószálakat, és
egyenletesen oszlassa el a ráncokat!
Rögzítse a szálakat az anyag másik
végén!

1

1

Orsószál

Csökkentse a feszességet, ha kell, és
varrjon dekoratív mintákat az egyenes
varratok közé!

Húzza ki a fércelőcérnát!
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Szabadkaros stoppolás, hímzés és
monogramozás
Hímzés vagy monogramozás előkészületei
* A hímzőkarika nem tartozik a géphez.

3.5

Cserélje a varrótalpat gombfelvarró
talpra!
Szerelje fel a stoppolólemezt!

Vegye le a varrótalpat és annak tartóját.
Rajzolja a kívánt betűt vagy mintát a
textília felületére!
A lehető legjobban feszítse ki a textíliát a hímzőkarikán!
Helyezze az anyagot a tű alá! Győződjön meg arról, hogy a varrótalp a
legalacsonyabb helyzetben van!
Forgassa el a kézikereket saját maga
felé, hogy az alsó szálat felhozza az
anyagon keresztül! Varrjon néhány
rögzítőöltést a kiindulópontra!
Mindkét hüvelykujjával és mutatóujjával tartsa a karikát, s közben nyomja
az anyagot a középső és gyűrűsujjával, a kisujjával pedig tartsa a karika
külső oldalát!

Figyelem:

Tartsa távol az ujjait a mozgó alkatrészektől, különösen a tűktől!

Megjegyzés:

A munka befejezése után távolítsa el a
fércelőlemezt!
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Stoppolás
Először varrja körbe a lyukat (a szálak
rögzítéséhez)! Balról jobbra haladva
varrja át a lyukat állandó és folyamatos mozgással!
Forgassa el a munkadarabot 1/4-del,
és varrjon át az első öltésen, miközben lassabban lépteti át a munkát a
lyuk fölött, hogy elkülönítse a szálakat,
és ne keletkezzenek nagy rések a
szálak között!

Megjegyzés:

A szabadkaros stoppolás a varrógép
belső adagolórendszere nélkül történik. A textília léptetését a kezelő
szabályozza. A varrás sebességét és
a textília mozgását össze kell hangolni
egymással.
Hímzés
Öltsön a minta mentén a hímzőkarika
mozgatásával! Ügyeljen arra, hogy
állandó sebességgel haladjon!

A körvonalaktól befelé haladva töltse
ki a mintát! Helyezze az öltéseket
szorosan közel egymáshoz!
A karika gyorsabb mozgatásával hos�szabb öltéseket kap, a karika lassabb
mozgatásával pedig rövidebbeket.
Amikor a minta kész, erősítse meg
rögzítőöltésekkel!

Monogramozás
Varrjon állandó sebességgel, a hímzőkarikát lassan mozgatva a betűk
mentén!
Amikor a betű kész, erősítse meg
rögzítőöltéssel a minta végén!
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Steppelés
Ha textíliák felső és alsó rétege közé ruhavattát szendvicselünk, azt „steppelésnek“ nevezzük. A felső réteget általában több geometrikus anyagdarab alkotja, amelyek egymáshoz vannak varrva.
A varrásszélesség- / steppelésvezető használata
Helyezze be a Varrásszélesség /
steppelésvezetőt a varrótalptartóba
az ábra szerint, és állítsa be a kívánt
területet!

3~4

Varrja meg az első sort, majd lépjen át
a textílián egymás utáni sorok varrásához, úgy, hogy a vezetővel az előző
öltéssor mentén halad!

Az anyag részeinek egymáshoz
illesztése
Helyezze a két textíliadarabot a jobb
oldalukkal egymás mellé, és varrja
őket össze egyenes öltéssel!

1~3

2

Illessze egymáshoz a textíliadarabokat 5 mm varratráhagyással!
Varrjon úgy, hogy a varrótalp oldala a
textília széléhez igazodjon!
1

1
2

1
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Rossz oldal
5mm

Foltvarrás öltése
Nyissa szét a varratráhagyást, és
nyomja le simára!
1

1

Rossz oldal

1

Helyezze a varrótalp közepét az ös�szeillesztett textíliadarabok varrásvonalára, és varrja felül a varratot!
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Rátét
Rátét úgy készíthető, ha egy másik textíliából alakzatot vágunk ki, és dekorációként használjuk.

1~3

Vágja ki a rátétmintát, és fércelje rá a
textíliára!

3.5~5

Lassan varrja körbe a minta szélét.
1

1

Fércelés

Öltés után nyírja le a felesleges anyagot! Ügyeljen arra, hogy ne vágjon
bele az öltésekbe!
Távolítsa el a fércelőcérnát!

Láncöltés
A nyitott varrat átvarrását "láncöltésnek" nevezzük. Blúzokhoz és gyermekruházathoz
használatos. Ez az öltés még dekoratívabb, ha vastagabb szálat használunk hozzá.

Válassza szét a textíliadarabok behajtott széleit egy 4 mm-es réssel, és
fércelje rá egy vékony papírdarabra
vagy vízben oldódó alátét lapra!

1

4mm
Vékony papír vagy vízben oldódó
stabilizálóanyag
3 Fércelés
1
2

2
3

Igazítsa a varrótalp közepét a két textíliadarab középpontjába, és kezdje el
a varrást!
Varrás után távolítsa el a papírt!
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Slingelő öltés
A hullámalakban ismétlődő mintázatot, amely csipkemintára hasonlít, slingelő öltésnek
nevezzük. Blúzok gallérjának és a kötéssel készült munkák széleinek díszítésére használatos.

Slingelő szélezés
Öltsön az anyag szélén, ügyelve arra, hogy
ne varrjon rá közvetlenül a textília szélére!
A jobb eredmény elérése érdekében permetezzen keményítőt a textíliára, és még varrás
előtt, forró vasalóval vasalja át!
Nyírja le az anyagot az öltések mentén,
ügyelve arra, hogy ne vágja el az öltéseket!

Kagylóöltés
2~3

Használjon könnyű anyagot (például trikóanyagot)!

3~5

Hajtsa be a textíliát az átlós varrat mentén!
Amikor a tű jobbra fordul, hagyja, hogy a tű
kibontsa a textília behajtott szélét!

Öltés után hajtsa szét a textíliát, és vasalja
simára a redőket az egyik oldalon!
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A varrógép karbantartása
Figyelem:
A varrógép karbantartása előtt előtt húzza ki
a hálózati kábelt a konnektorból, hogy elkerülje a sérülés vagy áramütés kockázatát!

Tűlemez kiemelése
Forgassa el a kézikereket, amíg a tű teljesen
fel nem emelkedik. Távolítsa el a varróasztalt,
majd nyissa ki a csuklós fedelet! Csavarhúzóval csavarja ki a tűlap csavarját!

A kelmetovábbító tisztítása
Ecsettel tisztítsa meg a kelmetovábbítót és az
orsótokot!

A horog tisztítása és kenése
Rendszeresen távolítsa el a gépre rakódott
port és szálmaradványokat! Az orsó behelyezésekor vagy kivételekor a tűt teljesen fel kell
emelni.

2
1

Vegye ki az orsótokot! Fordítsa kifelé a két
horogrögzítő kart! Távolítsa el a horogtartó
fedelét és a horgot, majd tisztítsa meg egy
puha textíliával. Végezze el a kenést (1-2
csepp) varrógépolajjal!
1 Orsótok
2 Horogrögzítő karok

Tegye vissza a horgot! Helyezze vissza a
horogpálya fedelét, ügyelve arra, hogy az
alsó csap illeszkedjen a horonyba! Fordítsa
vissza a két horogrögzítő kart! Tegye vissza
az orsótokot és az orsót, majd a tűlapot!

5
1

1 Horog
2 Horogpálya-takaró
3 Tüske
4 Horony
5 Horogrögzítő karok

2
4
3
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Hibaelhárítás
Mielőtt felhívná a szervizt, szíveskedjen ellenőrizni az alábbiakban leírtakat! Ha a probléma továbbra is fennáll, szíveskedjen az értékesítőhöz vagy
a legközelebbi hivatalos forgalmazóhoz fordulni!
Hiba

Oka
1. Helytelen szálbefűzés a gépbe.
2. A szál túl feszes.

3. Túl vastag a cérna a tűhöz
képest.
Elszakad a
felső szál 4. A tű nincs megfelelően behelyezve.

Megoldása
1. Fűzze be újra a felső szálat!
2. Csökkentse a szálfeszességet
(alacsonyabb számra)!
3. Válasszon nagyobb tűt!

4. Vegye ki, majd tegye vissza
a tűt (a lapos oldalával hátrafelé)!
5. A szál az orsótartó tüske köré 5. Vegye ki az orsót, és csévélje
csévélődik.
fel a szálat az orsóra!
6. Megsérült a tű.
6. Helyezzen be új tűt!
1. Az orsótok rosszul van betéve. 1. Vegye ki, majd tegye vissza az
orsótokot, és húzzon a szálon!
Elszakad
2.
Az
orsótok
rosszul
van
befűz2.
Ellenőrizze
az orsót és az
az orsószál
ve.
orsótokot is, hogy megfelelő
helyzetben vannak-e!
1. A tű nincs megfelelően behe- 1. Vegye ki, majd tegye vissza
lyezve.
a tűt (a lapos oldalával hátrafelé)!
2. Megsérült a tű.
2. Helyezzen be új tűt!
Kihagyott 3. Nem megfelelő tűméret.
3. Válasszon olyan tűt, amely
öltések
megfelel a szálhoz!
4. A varrótalp nincs megfelelően 4. Ellenőrizze, és rögzítse megfefelszerelve.
lelőképpen!
5. Helytelen szálbefűzés a gép- 5. Fűzze be újra a felső szálat!
be.
1. Megsérült a tű.
1. Helyezzen be új tűt!
2. A tű nincs megfelelően behe- 2. Helyezze be a tűt helyesen (a
lyezve.
lapos oldalával hátrafelé)!
3. Rossz méretű a tű az adott
3. Válasszon olyan tűt, amely
textíliához.
megfelel a szálhoz és a textíliához!
4. Válassza a megfelelő varróA tű eltörik 4. Rossz varrótalp van felszerelve.
talpat!
5. A tűbilincs csavarja meglazult. 5. A csavarhúzóval húzza meg a
csavart!
6. A használt varrótalp nem felel 6. Szerelje fel a varrt öltéstípushoz megfelelő varrótalpat!
meg a varrt öltéstípushoz.
7. A felső szál túl feszes.
7. Lazítson a felső szálon!
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Hivatkozás
11
18
16
15
11
15
10
10
15
15
16
17
11
15
15
16
15
18

Hiba

Oka
Megoldása
Hivatkozás
1. Helytelen szálbefűzés a gép- 1. Ellenőrizze a befűzést, és
11
be.
fűzze be újra!
2. Helytelen szálbefűzés az
2. Fűzze be az orsótokot az ábra
8
orsóházba.
szerint!
Laza ölté3. A tű / textília / szál kombináció 3. A tű méretének megfelelőnek
sek
nem megfelelő.
kell lennie a textíliához és a
16
szálhoz.
4. Rossz szálfeszesség.
4. Állítsa be a megfelelő feszes18
séget!
1. A tű túl vastag a textíliához.
1. Válassza ki a megfelelő mé16
A varrat
retű tűt!
ráncol vagy
2. Rosszul beállított öltéshossz. 2. Állítsa be az öltéshosszt!
22
gyűr
3. A szál túl feszes.
3. Csökkentse a szálfeszességet!
18
1. A tűszál túl feszes.
1. Csökkentse a szálfeszességet!
18
2. Helytelen tűszálbefűzés.
2. Fűzze be újra a cérnát!
11
3. Válasszon olyan tűt, amely
3. A tű túl erős a varrott anyaghoz.
megfelel a szálhoz és a textí16
A varrat
liához!
redőződik
4. Az öltéshossz túl nagy az
4. Állítsa az öltéshosszt rövi22
debbre!
anyaghoz.
5. Ha vékony textíliával dolgozik. 5. Varrjon úgy, hogy alátétanya24
got helyez a textília alá!
1. A varrótalp nem megfelelő a
1. Válasszon megfelelő talpat!
mintához.
Torz minták
2. A tűszál túl feszes.
2. Csökkentse a szálfeszességet!
18
1. A szál beakadt a horogba.
Vegye ki a felső szálat és az orA cérna 2. A kelmeadagoló megtelt szös�- sótokot, majd forgassa el a kézi45
megszorult
kereket hátra és előre, s távolítsa
szel.
el a szálmaradványokat!
1. Tisztítsa meg a horgot és a
1. Bolyhok vagy olaj gyűlt ös�sze a horgon vagy a tűtartó
kelmeadagolót!
45
száron.
2. Megsérült a tű.
2. Helyezzen be új tűt!
15
A gép zajos
3. A szál beakadt a horogba.
Vegye ki a felső szálat és az or4. A kelmeadagoló megtelt szös�- sótokot, majd forgassa el a kézi45
kereket hátra és előre, s távolítsa
szel.
el a szálmaradványokat!
1. Gyenge minőségű szál.
1. Használjon jobb minőségű
16
szálat!
Egyenetlen 2. Az orsótok helytelenül van
2. Vegye ki, majd megfelelőképöltések,
befűzve.
8
pen helyezze vissza az orsótoegyenetlen
kot és a szálat!
adagolás 3. A textília meg lett húzva.
3. Varrás közben ne húzza az
anyagot, hagyja, hogy a gép
felvegye!
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Hiba

Oka
Megoldása
Hivatkozás
1. A gép nincs bekapcsolva.
1. Kapcsolja be a gépet!
4
A varrógép 2. A varrótalpemelő fel van emel- 2. Engedje le a varrótalpat.
7
ve.
nem működik
3. A gép nem csatlakozik az
3. Csatlakoztassa a konnektorba
4
áramellátásra.
a gép tápkábelétt!

Ártalmatlanítás
Az elektronikus készülékeket külön hulladékgyűjtőbe kell tenni, tilos a
háztartási szemétbe dobni.
Az elektronikus hulladékok gyűjtése felől érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.
Ha az elektronikus hulladékokat szeméttelepen helyezik el, veszélyes
anyagok szivároghatnak a talajvízbe, kerülhetnek be a táplálékláncba,
és károsíthatják az egészséget és a közérzetet.
Ha régi készülékét újra szeretné cserélni, a vonatkozó jogszabályok
szerint a kereskedő köteles legalább díjmentesen visszavenni a régi
készüléket.
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Megjegyzések
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Megjegyzések
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