
Návod Ruční šicí stroj 

 

1. Ujistěte se, že je stroj v uzamčené poloze (viz obrázek na zadní straně v části 
Výměna baterií). Otočením otočného kola zvedněte rameno jehly do nejvyšší 
polohy. Poznámka: Otočné kolo lze otáčet v obou směrech. (viz obrázek 1). 
 

2. Zvedněte upevňovací desku a ujistěte se, že netlačíte na rameno jehly (rameno 
lze stále pohybovat ručně, i když je stroj v zajištěné poloze). Umístěte hadřík pod 
upevňovací desku (viz obrázek 2). 
 

3. Než začnete šít, protáhněte jehlou nejméně 2 palce nitě zezadu dopředu. 
 

4. Držte šicí stroj pravou rukou a vypínač zapněte palcem, ostatní prsty podpírají 
spodní část (viz obrázek 3) 
 

5. Odemkněte stroj. Pravým palcem stiskněte vypínač napájení. Stroj bude 
automaticky podávat hadici vlevo při správném napnutí, levou rukou ji držte a 
kontrolujte směr (nespěchejte). Pokud budete potřebovat širší stehy, tahejte 
látku vlevo o něco rychleji a pokračujte v šití. Postupujte podle osy na 
upevňovací desce tkaniny, abyste zajistili přímé prošívání (viz obrázek 4). 
 

6. Dokončení švu: Při pracovním šití zvedněte rameno jehly do nejvyšší 
polohy otočením otočného kola. Pomocí zadní části rozrývače švů nebo 
nůžek vytáhněte nit asi 3 palce od řezu (viz obrázky 5 a 6). 

 
7. Otočte otočným kolem, spusťte jehlu do látky a pokračujte v otáčení otočným kolem, dokud 

nebude rameno jehly opět v nejvyšší poloze. 
 

8. Zvedněte upevňovací desku a sundejte látku doleva, ujistěte se, že netaháte nit, jinak se šev 
rozpadne. 



9. Otočte se k zadní straně látky a proveďte vyhrazené 3 palce nitě podle následujícího obrázku, 
abyste vytvořili uzel (viz obrázek): 

1) Nejprve provlékněte nit přes poslední steh. 
2) Vložte nit do navlékače. 
3) Vytáhněte asi 1 palec. 
4) Provlékněte nit smyčkou a utáhněte jej pevně, abyste 
uzel dokončili. 

Jak navléci praktický steh 
Poznámka: Závit by měl vytékat z pravé horní části cívky nebo cívky. Před instalací cívky musí 
být na svém místě pružina. 
1. Navlékněte šicí stroj podle schémat 7,8 a 9. 
2. Protáhněte nit očkem na rameni jehly (viz obrázek 7). 
3. Protáhněte horní část řízení napnutí nitě. Nezakrývejte 
regulaci napětí (viz obrázek 8). 
4. Provlékněte nit smyčkou a utáhněte jej pevně, abyste 
uzel dokončili. 
 
Instalace normální cívky nití (viz obrázek 10). 
1. Uvolněte matici cívky a sundejte cívku. 
2. Nasuňte cívku nitě na prodlužovací vřeteno. 
3. Připojte prodlužovací vřeteno na hřídel cívky. 
 
Vyměnit jehlu 
Uvolněte šroub pomocí šroubováku a sundejte starou jehlu. 
Vždy používejte šicí jehlu 14 - DHx1  
Jehla musí být instalována tak, aby plochá strana dříku jehly směřovala k 
přední straně šicího stroje (viz obrázek 11). 
 


