






3  SPÍNAČ NAVÍJANIA

POZOR

UPOZORNENIE !

Používajte len originálne diely TOYOTA

POZOR !

PRÍPRAVA NA ŠITIE
'"

Inštalácia baterie pre cievkovač
spodnej nite.

Batéria je súčasťou príslušenstva.
Pred navíjaním spodnej nite vložte
batériu do otvoru na zadnej časti
stroja  1 .

Keď stroj nebudete používať dlhšiu dobu,
vyberte batériu zo stroja.

1

2

3

Otvorte kryt na zadnej časti stroja v
smere šípky 2 .

Vložte batériu správnou polaritou do.
Zatvorte kryt. ovoru..

Presvedčte sa, že pri zatlačení
ručného vypínač v smere šípky sa
oska navíjača otáča.

Pozor: Oska navíjača sa točí iba
po dobu tlačenia na vypínač v
smere doľava.

2

1

Navíjanie spodnej nite

Pri navíjaní spodnej nite
nestláčajte elektrický spúšťač

Pri navíjaní spodnej nite sa
nedotýkajte rotujúcich častí
stroja.
Môže dôjsť k ublíženiu.

1

2

3
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Na filcovú podložku vložte cievku s niťou.

Upozornenie: Filc je nasunutý na

a navrch zasuňte kryt cievky.

niťovom kolíku.

Vytiahnite niťový kolík

Potiahnite niť z cievky a veďte ju cez vodič
nite. Jednou rukou pridržte koniec nite
druhou rukou zatiahnite niť smerom k cievke,
aby sazasunula pod prítlačný tanierik, ako
ukazuje obrázok.
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54  Kryt cievky
5  Filc

3  SPÍNAČ NAVÍJENÍ

POZOR

UPOZORNĚNÍ !

Používejte jen originální díly TOYOTA

POZOR !

PŘÍPRAVA NA ŠITÍ

Instalace baterie pro cívkovač
spodní nitě.

Baterie je součástí příslušenství.
Před navíjením spodní nitě vložte
baterii do otvoru na zadní časti
stroje  1 .

Když stroj nebudete používat delší dobu,
vyjměte baterii ze stroje.

1

2

3

Otevřete kryt na zadní části stroje ve
směru šipky 2 .

Vložte baterii správnou polaritou do
otvoru.
Zavřete kryt.

Přesvědčete se, že při zatlačení
ručního vypínač ve směru šipky se
oska navíječe otáčí.

Pozor: Oska navíječe se točí jen
po dobu tlačení na vypínač ve
směru doleva.

Navíjení spodní nitě

Při navíjení spodní nitě
nezapínejte elektrický zpouštěč

Při navíjení spodní nitě se
nedotýkejte rotujících částí
stroje.
Může dojít k úrazu.

CZ

1

2

3

Na filcovou podložku vložte cívku s nití

Upozornění: Filc je nasunutý na

a nahoru zasuňte kryt cívky.

niťovém kolíku.

Vyjměte niťový kolík

Potáhněte nit z cívky a veďte ji přes vodič
nitě. Jednou rukou přidržte konec nitě,
druhou rukou potáhněte nit směrem k cívce,
aby se zasunula pod přítlačný talíř, jak
ukazuje obrázok.

4  Kryt cívky
5  Filc
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4 Koniec nite prevlečte cez
dierku cievky, ako je na obrázku.

Nasuňte cievku na osku navíjača5

Navinutá niť nesmie
presahovať okraj cievky

8

Opäť zatlačte ručnývypínač do ľava.9

10

11

cievky tak, aby drážka na vnútornom
otvore cievky zapadla do výstupku
na oske navíjača.

Upozornenie

Pridr te koniec nitky, zatla te na ru ný
vypína v smere šípky a nechajte
navinúť začiatok cievky.

ž č č
č

Po navinutí začiaatku cievky zastavte
navíjanie.
Pozor: pri zatlačení na ručný

vypínač doľavazačne cievka
rotovať.

Odstrihnite koniec nite tesne nad
dierkou cievky

Navinte potrebné množstvo nite na
spodnú cievku.

Ak chcete zastaviť navíjanie,
prestaňte tlačiť na ručný vypínač.

Vyberte cievku z osky navíjača a
odstrihnite nitku.
11  správne
12  nesprávne

4

POZOR
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NAVLIEKANIE SPODNEJ
NITE

Pred navliekaním spodnej nite
odpojte stroj od   napájacej siete.
V opačnom prípade môže dôjsť k
úrazu.

Vysunutím krytu smerom k sebe otvorte
priestor púzdra cievky .
Ťahajte kryt púzdra cievky k sebe a potom
ho vyberte.
13  kryt púzdra cievky

Vložte cievku do púzdra cievky, tak aby sa
niť odvíjala v proti smere hohinových
ručičiek.
Pozor: Nesprávne vloženie cievky

spôsobí zlé šitie a trhanie nite.

Koniec nite ťahajte výrezom vodiča na
púzdre cievky a a potom b, v smere

Skrutka
napnutia spodnej nite .
14  púzdro cievky

c

šípky
tak ako je znázornené na obrázku.

Vytiahnite koniec nite asi 15cm.
Zasuňte spät kryt púzdra cievky po
bočných vodičoch až do úplneho zavretia
krytu.
15
16

Drážka
Výstupok
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6   niť
7   dierka
8   drážka
9   kolík navíjača
10  perko

6

7

4 Konec nitě provlečte přes
dírku cívky, jak je znázorněno na obrázku.

Nasuňte cívku na osku navíječe5

Navinutá nit nesmí
přesahovat okraj cívky

8

Opět zatlačte ruční vypínač doleva.9

10

11

cívky tak, aby drážka na vnitřním
otvoru cívky zapadla do výstupku
na osce navíječe.

Upozornění

Přidržte konec nitky, zatla te na ru ní
vypína ve směru šipky a nechejte
navinout začátek cívky.

č č
č

Po navinutí začátku cívky zastavte
navíjení.
Pozor: při zatlačení na ruční

vypínač dolevazačne cívka
rotovat.

Odstřihněte konec nitě těsně nad
dírkou cívky

Naviňte potřebné množství nitě na
spodní cívku.

Jestliže chcete zastavit navíjení,
přestaňte tlačit na ruční vypínač.

Vyjměte cívku z osky navíječe a
odstřihněte nitku.
11  správně
12  nesprávně

4

POZOR
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NAVLÉKÁNÍ SPODNÍ NITĚ

Před navlékáním spodní nitě
odpojte stroj z napájecí sítě.
V opačném případě může dojít k
úrazu.

Vysunutím krytu směrem k sobě otevřete
prostor pouzdra cívky.
Tahejte kryt pouzdra cívky k sobě a potom
ho vyjměte.
13  kryt pouzdra cívky

Vložte cívku do pouzdra cívky, tak aby se nit
odvíjela v proti směru hodinových ručiček.
Pozor: Nesprávné vložení cívky způsobí

špatné šití a trhání nitě.

Konec nitě tahejte výřezem vodiče na
pouzdře cívky a,  poté b, ve směru

Šroubek
napětí spodní nitě .
14  pouzdro cívky

c

šipky
tak, jak je znázorněno na obrázku.

Vytáhněte konec nitě asi 15cm.
Zasuňte zpět kryt pouzdra cívky po bočních
vodičích až do úplného zavření krytu.
15
16

Drážka
Výstupek

CZ

6   nit
7   otvor
8   drážka
9   kolík navíječe
10  pérko
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NAVLIEKANIE HORNEJ
NITE

POZOR

1 Otáčajte ručným kolesom v protismere
hodinových ručičiek, aby nitový
slučkovač bol v hornej polohe.
Značka na ručnom kolese musí byť hore
(12 hod).
17    Značka
18    Slučkovač

2

3

5

Zdvihnite pätku do hornej polohy.
Pozor: v prípade, e nezdvihnete pätku

do hornej polohy navle enie
hornéj nite nebude správne.

ž

č

19    Zdvíhač pätky

Niť veďte cez vodič nite tak aby
prechádzala popod misku vodiča.
Niť si pridržte druhou rukou ako je
znázornené na obrázku.
21  Vodič nite

Na kolík nasuňte filc a potom cievku
s niťou.
20   Filc

4

Pred navliekaním hornej nite
odpojte stroj od napájacej siete.
Vopačnom prípade môže dôjsť k

Vytiahnite niťový kolík

6 Niť veďte cez napínač nite a ďalej cez
vodiacu lištu.
22   Vodiaca lišta
23   Koliesko napínača nite

7 Niť ťahajte okolo vodiacek lišty smerom
hore ako je na obrázkuzobrazené
Prevlečte ju okolo kĺbovej páky.
24  Slu kovač č

8 Niť veďte cez pravú stranu vodiča nite.
Ak ste nezdvihli pätku do hornejpolohy,
zdvihnite ju teraz. Pri ťahaní nite by táto
nemala mať odpor.
25   Vodič nite

9 Niť prevlečte cez ihlové očko v smere
zpredu. Koniec nite by mal mať dĺžku
asi 15 cm.
26   Predok
27   15 cm
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NAVLÉKÁNÍ HORNÍ
NITĚ

POZOR

1 Otáčejte ručním kolem v protisměru
hodinových ručiček, aby niťový
smyčkovač bol v horní poloze.
Značka na ručním kole musí byt nahoře
(12 hod).
17    Značka
18    Smyčkovač

2

3

5

Zdvihněte patku do horní polohy.
Pozor: v případě, že nezdvihnete patku

do horní polohy, navle ení
horní nitě nebude správné.

č

19    Zdvihač patky

Nit veďte přes vodič nitě tak, aby
procházela pod misku vodiče.
Nit si přidržte druhou rukou, jako je
znázorněno na obrázku.
21  Vodič nitě

Na kolík nasuňte filc a potom cívku s
nití.
20   Filc

4

Před navlékáním horní nitě odpojte
stroj od napájecí sítě.
V opačném případě může dojít k úrazu.

Vytáhněte niťový kolík

6 Nit veďte přes napínač nitě a dále přes
vodící lištu.
22   Vodící lišta
23   Kolečko napětí nitě

7 Nit tahejte okolo vodící lišty směrem
nahoru, jak je znázorněno na obrázku.
Provlečte ji okolo kĺoubové páky.
24  Smy kovač č

8 Nit veďte přes pravou stranu vodiče
nitě.Jestli jste nezdvihli patku do horní
polohy, zdvihněte ji nyní. Při tahání nitě
by  neměla mít odpor.
25   Vodič nitě

9 Nit provlečte přes jehlové očko ve směru
zepředu. Konec nitě by měl mít délku asi
15 cm.
26   Předek
27   15 cm

CZ
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2

VYTIAHNUTIE SPODNEJ
NITE

Pridržte koniec hornej nite a
pootočte ručné koleso v smere k
sebe až ihla dosiahne svoju dolnú
polohu a otáčame ďalej, až sa ihla
dostane do hornej polohy.
28  Ručné koleso

Pozor: Ručné koleso otáčajte
vždy v smere k sebe ako
znázorňuje šípka. Pri
opačnom otáčaní dôjde k
zamotaní nite

Pozor: Ak hornú niť príliš
napínate nemusí byť
zachytená spodná niť.

Pri otáčaní ručným kolesom dôjde
k zachyteniu a vytiahnutiu
spodnej nite.

29  Horná niť
30  Spodná niť

3 Hornú a spodnú niť
potiahnite spoločne popod
pätku asi na dĺžku 15 cm.
31  15 cm

POZOR

• Zapojenie stroja

Nedotýkajte sa zásuvky a zástr ky mokrými
rukami.

Pri odpájaní stroja neťahajte za napájací
kábel.

č

V opačnom prípade mô e dôjsť k úrazu el.
napätím.

Mô e dôjsť poru eniu kábla a následnemu úrazu
el.napätím.

ž

ž š

Pripravte elektrický spúšťač

Zasuňte napájací kábel do
šijacieho stroja

Zasuňte kábel do zásuvky napätia
Zapnite vypínač.

1

2

3

32  Zástrčka na stroji
33  Pripájací kábel

34  Elektrický spúšťač

35  Zásuvka

Obsluha elektrického spúšťača

Pri šítí je potrebné zošliapnuť elektrický
spúšťač.Čím viac stláčate el. spúšťač,
tým rýchlejšie šije ijací stroj.
Uvoľnením tlaku na el. spúčťač stroj
zastaví.

š

36  Elektrický spúšťač

28

29 30

31

32

33

34
35

36
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VYTÁHNUTÍ SPODNÍ
NITĚ

Přidržte konec horní nitě a pootočte
ruční kolo ve směru k sobě až jehla
dosáhne svoji dolní polohu a
otáčíme dále, až se jehla dostane
do horní polohy.
28  Ruční kolo

Pozor: Ruční kolo otáčejte vždy
ve směru k sobě, jak
znázorňuje šipka. Při
opačném otáčení dojde k
zamotání nitě

Pozor: Když horní nit příliš
napínáte, nemusí být
zachycená spodní nit.

Při otáčení ručním kolem dojde k
zachycení a vytáhnutí  spodní
nitě.

29  Horní nit
30  Spodní nit

3 Horní a spodní nit potáhněte
společně pod patku asi na
délku 15 cm.
31  15 cm

POZOR

• Zapojení stroje

Nedotýkejte se zásuvky a zástr ky mokrými
rukami.

Při odpojování stroje netahejte za napájecí
kabel.

č

V opačném případě může dojít k úrazu el.
proudem.

Může dojít k porušení kabelu a následnému úrazu
el. napětím.

Připravte elektrický spouštěč

Zasuňte napájecí kabel do
šicího stroje

Zasuňte kabel do zásuvky napětí
Zapněte vypínač.

1

2

3

32  Zástrčka na stroji
33  Připojovací kabel

34  Elektrický spouštěč

35  Zásuvka

Obsluha elektrického spouštěče

Při šítí je potřebné sešlápnout elektrický
spouštěč.Čím víc stiskněte el. spouštěč,
tím rychleji šije šicí stroj.
Uvolněním tlaku na el. spouštěč stroj šití
zastaví.

36  Elektrický spouštěč

CZ
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POZOR

Počas šitia neťahajte látku. Látku pridržujte a
nechajte ju posúvať podáva om stroja.č

V opa nom prípade mô e dôjsť k zlomeniu ihly,
alebo po kodeniu stehovej dosky a chapa a.

č
č

ž
š

ROVNÉ ŠITIE A SPÄTNÉ ŠITIE
(ZAPOŠITIE)

Rovné šitie

1

2

Otáčajte ručným kolieskom v smere k sebe až
do hornej polohy ihly.

Pomocou voliča programu vyberte
požadovaný steh.

97 8

4.0       2.0     2.0 mm

3 Šitú látku vložte do stroja a pätku dajtedo
spodnej polohy.
Zošľapnutím nožného pedálu začnite šiť.

Koniec šitia
Po ukončení šitia pootočte ručným kolom k
sebe, aby ihla ostala v hornej polohe.
Zdvihnite pätku do hornej polohy a látku
vyberte.

Odstrih nite na prítlačnej pätke
Obe nite uchyťte a odstrihnite ich na odstrihu
nite, ktorý sa nachádza na tyčke prítlaku pätky.

37  Odstrih nite

Spätné šitie (zapošitie) vykonáte
zatlačením tlačítka spätného šitia.

Spätné šitie (zapošitie) sa používa na začiatku a
konci šítia a zabezpečia stehy pred páraním.

Spätné šitie

?Šite spätným stehom asi  1 cm vždy na

Pozor: pri spätnom ití sa látka
budeposúvať opa ným
smerom.Uvoľnením tla ítka bude
stroj iť opäť dopredu.

š

š

č

č

začiatku
šitia, čím zabezpečíte steh proti páraniu.
Zapošite 3-4 stehy na konci šitia.

38 Tlačítko spätného šitia

38

37

?
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POZOR

Během šití netahejte látku. Látku přidržujte a
nechejte ji posouvat podava m stroje.če

V opa ném případě může dojít k zlomení jehly,
nebo poškození stehové desky a chapa .

č
če

ROVNÉ ŠITÍ A ZPĚTNÉ ŠITÍ
(ZAPOŠITÍ)

Rovné šití

1

2

Otáčejte ručním kolem směrem k sobě až do
horní polohy jehly.

Pomocí voliče programů vyberte
požadovaný steh.

3 Šitou látku vložte do stroje a patku dejtedo
spodní polohy.
Sešlápnutím nožního pedálu začněte šít.

Ukončení šití
Po ukončení šití pootočte ručním kolem k
sobě, aby jehla zůstala v horní poloze.
Zdvihněte patku do horní polohy a vyjměte
látku.

Odstřih nitě na přítlaku patky
Obě nitě uchyťte a odstřihněte je na odstřihu
nitě, který se nachází na tyčince přítlaku patky.

37  Odstřih nitě

Zpětné šití (zapošití) vykonáte stlačením
tlačítka zpětného šití.

Zpětné šití (zapošití) se používá na začátku a
konci šítí. Chrání stehy před páráním.

Zpětné šití

?Šijte zpětným stehem (asi 1 cm) vždy na

Pozor: při zpětném šití se látka bude
posouvat opa ným směrem.
Uvolněním tla ítka bude stroj šít opět
dopředu.

č

č

začátku šití. Tím zabezpečíte steh proti párání.
Tutéž operaci proveďte na konci šití.

38 Tlačítko zpětného šití
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