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WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA

W czasie u¿ytkowania urz¹dzenia elektrycznego nale¿y przestrzegaæ podstawowych zasad 
bezpieczeñstwa. Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania maszyny nale¿y zapoznaæ siê z poni¿szymi 
zaleceniami.

UWAGA: Aby unikn¹æ pora¿enia pr¹dem:
1. Nie nale¿y pozostawiaæ maszyny pod³¹czonej do sieci. Ka¿dorazowo po zakoñczeniu 
u¿ytkowania lub przed przyst¹pieniem do czyszczenia maszyny, nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
2. Wy³¹czyæ maszynê z sieci przed wymian¹ ¿arówki. ¯arówkê nale¿y wymieniæ na ¿arówkê tego 
samego typu 15 W.

UWAGA: Aby unikn¹æ poparzeñ, po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub zranieñ:
1. Maszyna nie jest przeznaczona do zabawy. Nale¿y zachowaæ szczególne œrodki ostro¿noœci je¿eli
maszyna jest u¿ywana przez dzieci lub w ich obecnoœci.
2. Maszynê nale¿y u¿ytkowaæ wy³¹cznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Nale¿y stosowaæ 
wyposa¿enie zalecane przez producenta i opisane w niniejszej instrukcji.
3. Maszyny nie nale¿y u¿ytkowaæ gdy przewód lub wtyczka s¹ uszkodzone, gdy wystêpuj¹ 
zak³ócenia w funkcjonowaniu, gdy maszyna zosta³a uderzona lub uszkodzona lub te¿, Gdy 
pozostawa³a w kontakcie z wod¹. W takich przypadkach nale¿y zwróciæ siê do najbli¿szego 
autoryzowanego punktu serwisowego, w celu dokonania przegl¹du, naprawy lub niezbêdnych 
regulacji elektrycznych lub mechanicznych.
4. Nie nale¿y uruchamiaæ maszyny w przypadku, gdy wloty powietrza zapewniaj¹ce wentylacjê s¹ 
zatkane. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby otwór/wentylacyjne maszyny i peda³u by³y wolne od wszelkich 
zanieczyszczeñ, œcinków materia³u i kurzu.
5. Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych przedmiotów do tych otworów.
6. Maszyna nie mo¿e byæ u¿ytkowana na wolnym powietrzu.
7. Maszyna nie mo¿e byæ u¿ytkowana w s¹siedztwie rozpylaczy, ani w pomieszczeniach, w których 
stosowany jest tlen.
8. W celu wy³¹czenia maszyny, nale¿y ustawiæ wy³¹cznik w pozycji STOP („O"), a nastêpnie wyj¹æ 
wtyczkê z gniazdka.
9. Aby wy³¹czyæ maszynê, nie nale¿y poci¹gaæ za przewód, w tym celu nale¿y poci¹gn¹æ za wtyczkê.

10. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby palce r¹k nie pozostawa³y w bliskim s¹siedztwie ruchomych czêœci 
maszyny.
11. Nale¿y zawsze stosowaæ p³ytki dostosowane do wybranej ig³y. Niew³aœciwa zasuwka mo¿e 
spowodowaæ z³amanie ig³y
12. Nie nale¿y stosowaæ igie³ wykrzywionych.
13. W trakcie szycia nie nale¿y ci¹gn¹æ tkaniny, ani jej popychaæ. Mog³oby to spowodowaæ 
uszkodzenie ig³y.
14. W czasie wykonywania jakichkolwiek czynnoœci w s¹siedztwie ig³y, takich jak nawlekanie nici, 
wymiana ig³y, wymiana bêbenka, wymiana stopki, itp., nale¿y ustawiæ wy³¹cznik w pozycji STOP 
(„O").
15. Przed przyst¹pieniem do zabiegów konserwacyjnych, opisanych w instrukcji, nale¿y wy³¹czyæ 
maszynê z gniazdka.

NALE¯Y ZACHOWAÆ NINIEJSZA INSTRUKCJÊ OBS£UGI
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2004 KORNELIA II / EXTRA

1. DŸwignia szycia wstecz
2. Pokrêt³o wyboru œciegu
3. Regulator d³ugoœci œciegu
4. Element zatrzymuj¹cy nitkê 
    podczas nawijania
5. Trzpieñ obrotowy szpulacz
6. Stojaczki na nici
7. Prowadnik do nawijania nici
    na szpulkê
8. Prowadnik nici górnej
9. Podci¹gacz nici
10. Regulator naprê¿enia nici
      górnej
11. Obudowa
12. Obcinacz nitki
13. DŸwignia zwalniania p³ozy
      stopki
14. P³ytka œciegowa
15. Obudowa
16. Zdejmowany stolik
17. Uchwyt do transportu
      maszyny
18. Ko³o zamachowe
19. Wy³¹cznik pr¹du
20. Gniazdo zasilaj¹ce
21. Œruba mocuj¹ca ig³ê
22. Wolne ramiê
23. DŸwigienka podnoszenia 
      stopki
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SZYCIE Z WOLNYM RAMIENIEM

Od³¹cz wysuwany stó³ od maszyny, tak 
jak jest to pokazane na ilustracji.

Wysuwany stolik
Od³¹czenie stolika pozwala na 
uzyskanie tzw. wolnego ramienia, które 
u³atwia szycie trudno dostêpnych 
elementów tkanin.

Zak³adanie wysuwanego stolika
Wsuñ stolik na ramiê maszyny
1. Wsuwany stolik.
2. Standardowe akcesoria znajduj¹ce 
siê na wyposa¿eniu maszyny znajduj¹ 
siê w woreczku w wysuwanym stole.

POD£¥CZENIE MASZYNY DO
GNIAZDKA
Przed pod³¹czeniem maszyny do 
pr¹du, upewnij siê czy urz¹dzenie jest 
dostosowane do mie jscowego 
napiêcia. Upewnij siê czy wy³¹cznik 
zasilania jest na pozycji wy³¹czonej, 
czyli "OFF". W³ó¿ wtyczkê kabla 
zasilaj¹cego do gniazdka z pr¹dem a 
wtyczkê do maszyny. Kiedy wszystkie 
powy¿sze wskazówki bêd¹ spe³nione 
w³¹cz maszynê, ustawiaj¹c wy³¹cznik 
zasilania na pozycjê "ON".

ROZRUSZNIK
Prêdkoœæ szycia mo¿e byæ regulowana 
przy pomocy rozrusznika. Im mocniej 
naciskamy na rozrusznik, tym szybciej 
maszyna szyje.
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Wysuwany stolik
Od³¹czenie stolika pozwala na uzy-
skanie tzw. wolnego ramienia, które 
u³atwia szycie trudno dostêpnych 
elementów tkanin.

Zak³adanie wysuwanego stolika
Wsuñ stolik na ramiê maszyny.

stopka do zamków 

stopka do dziurek 

plastikowa walizka 

przecinak do dziurek 

œrubokrêty

zestaw igie³ 

szpulki 

oliwa 

Kornelia II              Kornelia II Extra

WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE

-
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¯ARÓWKA

¯arówka znajduje siê za obudow¹.
Aby zmieniæ ¿arówkê, zdejmij obudowê 
wyci¹gaj¹c zaœlepkê i odkrêcaj¹c 
œrubê. Wyjmij wtyczkê z kontaktu przed
rozpoczêciem zmiany ¿arówki.

A) Aby wyj¹æ ¿arówkê z gwintem A 
nale¿y odkrêcaæ ja w lew¹ stronê, aby 
w³o¿yæ - wkrêcaæ w prawo.

B)  Aby wyj¹æ ¿arówkê bagnetow¹ B 
wciœnij j¹ i przekrêæ w lewa stronê, aby 
za³o¿yæ - wciœnij i przekrêæ w prawo.

WYMIANA STOPKI

Przy zdjêciu:

Obróæ ko³o zamachowe do takiej pozycji 
aby ig³a znalaz³a siê w najwy¿szej 
pozycji. Podnieœ stopkê do góry. 
Naciœnij do siebie dŸwigienkê na tylnej 
stronie mocowania stopki. Stopka siê 
od³¹czy.

Przy zak³adaniu:

Po³ó¿ stopkê na p³ytce œciegowej, 
opuszczaj¹c mechanizm mocowania 
stopki w ten sposób aby porzeczka 
stopki le¿¹cej na p³ytce œciegowej 
zaskoczy³o na mechanizm zatrzasko-
wy.
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Zak³adanie ig³y.

Zak³adamy ig³ê p³ask¹ strono do ty³u i 
wsuwamy j¹ jak najg³êbiej .Po 
wepchniêciu ig³y zakrêcamy klamerkê 
ig³y.

W zasadzie cienkie ig³y i nici s¹ 
u¿ywane do szycia cienkich i lekkich 
materia³ów, natomiast grubsze ig³y i nici 
s¹ u¿ywane do szycia grubszych 
materia³ów. Zawsze przed przyst¹pie-
niem do szycia, wskazane jest aby 
u¿ytkownik zapozna³ siê z tabel¹ nici i 
igie³, która jest umieszczona w instru-
kcji obs³ugi.

 Nale¿y u¿ywaæ tej samej nici dla ig³y jak 
i dla szpulki w bêbenku.

Kiedy szyjesz materia³y typu stretch, 
elastyczne czy te¿ syntetyczne u¿ywaj 
ig³y z niebiesk¹ koñcówk¹.

Specjalne ig³y zwiêksz¹ efektywnoœæ 
twojego szycia.

 Zawsze kupuj ig³y dobrej jakoœci. Nigdy 
nie u¿ywaj ig³y skrzywionej b¹dŸ 
stêpionej. Uszkodzona ig³a mo¿e 
zniszczyæ maszynê lub szyty materia³.

WYMIANA IG£Y
Demonta¿ ig³y.

Przed przyst¹pieniem do wymiany ig³y 
nale¿y wy³¹czyæ maszynê z gniazdka 
sieciowego. Unieœæ ig³ê w najwy¿sz¹ 
pozycjê. PóŸniej nale¿y opuœciæ stopkê. 
Demontujemy ig³ê poprzez poluzowanie 
œruby uchwytu igie³ wkrêtakiem.

TKANINA, NICI l IG£Y

Tkanina                                        Nici                                        Ig³a

Delikatna

Œrednia

Gruba

Krepdeszyn, tiul batyst,
¿or¿eta organdyna,
trykot perkal

len, bawe³na tkanina
pikowana, we³na,
podwójna tkanina
trykotowa, perkal

jeans, tweed, gabardyna,
tkaniny poœcielowe,
tkaniny zas³onowe lub
obiciowe

jedwabne bawe³niane lub
z delikatnego syntetyku

bawe³niane lub
syntetyczne œredniej
gruboœci

jedwabne, bawe³niane
lub grubsze syntetyczne

9/65 lub 11/75

11/75 lub 14/90

14/90 lub 16/100
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NAWIJANIE NICI NA SZPULKÊ

Stojaczki umiejscowione s¹ tak, 
aby trzyma³y szpulkê nitki w 
odpowiedniej pozycji podczas 
szycia maszyny.
Aby ich u¿yæ wyci¹gnij je z obudowy 
ku górze. Nitkê nale¿y przeprowa-
dziæ przez otwór w stojaczku 
s¹siednim tak jak pokazano.
Otwór powinien byæ ustawiony 
naprzeciwko szpuli nitki.

ZDEJMOWANIE I ZAK£ADANIE 
BÊBENKA

Wyjmij stolik i otwórz pokrywê 
chwytacza.

Pamiêtaj aby ig³o by³a w najwy¿szej 
pozycji. 
Wyci¹gnij bêbenek trzymaj¹c za 
skrzyde³ko bêbenka. Zak³adaj¹c 
bêbenek szpulki umieœæ bolec w 
wyciêciu nak³adki chwytacza.
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NAWIJANIE NICI NA SZPULKÊ 
BÊBENKA

1. Poci¹gnij za ko³o zamachowe w 
prawo.

2. Poci¹gnij nitkê od szpuli. Skieruj 
nitkê dooko³a prowadnika nitki 
szpulacza.

3. Prze³ó¿ nitkê przez otwór w 
szpulce od wewn¹trz na zewn¹trz. 
Za³ó¿ szpulkê na trzpieñ szpulacza.

4.  Pchnij to w prawo. Przytrzymaj za 
koniec nitki.

5. Naciœnij rozrusznik rozpoczy-
naj¹c nawijanie. Zatrzymaj maszy-
nê kiedy nawinie kilka zwojów nitki i 
utnij nitkê blisko otworu w szpulce.

6. Ponownie uruchom nawijanie 
naciskaj¹c rozrusznik. Kiedy szpul-
ka w pe³ni jest nawiniêta, zatrzymaj 
maszynê. Przesuñ trzpieñ szpula-
cza do jego pozycji oryginalnej 
poprzez przesuniêcie go w lewo, 
nastêpnie utnij nitkê.

7.  Wepchnij ko³o zamachowe w le-
w¹ stronê (pozycja wyjœciowa).

Uwaga: Ustaw trzpieñ szpulacza w 
pozycji oryginalnej kiedy maszyna 
nie jest u¿ywana do szpulowania 
nici.
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ZAK£ADANIE SZPULKI W 
BÊBENKU

1. Umieœæ szpulkê w bêbenku. 
Upewnij siê czy nitka rozwija 
siê na zewn¹trz, tak jak 
pokazano to na rysunku. 
Przeci¹gnij nitkê przez szcze-
linê bêbenka szpulki.

2. PrzeprowadŸ nitkê przez 
szczelinê w bêbenku.

3. Poci¹gnij nitkê a¿ trafi do 
otworu wyjœciowego pod sprê-
¿ynkê napinaj¹c¹.
* zostaw oko³o 10 cm (4 cali) 
wolnej nitki zwisaj¹cej ze 
szpulki.
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ZAK£ADANIE NITKI GÓRNEJ

• Unieœæ ig³ê w najwy¿sze 
¿enie, obracane ko³o zamacho-
we do siebie.
• Podnieœ stopkê.
• Umieœæ szpulkê z nitk¹ na sto-
jaczku, tak jak pokazano na 
rysunku.
Za³o¿yæ nitkê postêpuj¹c zgo-
dnie z numerami od 1 do 6.

1. PrzeprowadŸ nitkê przez pro-
wadnik nici górnej.

2. Nawlekaj nitkê no dó³, tak aby 
dosta³a siê do talerzyków naprê-
¿acza nici górnej.

3. Mocno napinaj nitkê i prze³ó¿ 
j¹ przez podci¹gacz w kierunku 
od prawej do lewej strony.

4. Nastêpnie prowadŸ nitkê na 
dó³ i nawlecz j¹ na dolny prowa-
dnik nici.

5. Nastêpnie œci¹gnij nitkê na dó³ 
w stronê ig³y i prze³ó¿ j¹ przez 
przewodnik nitki na wysokoœci 
ig³y.

6. Nawlecz oczko ig³y przeci¹ga-
j¹c niæ z przodu do ty³u.

UWAGA! Mo¿esz uci¹æ koniec 
nitki przy pomocy ostrych no¿y-
czek dla ³atwiejszego nawlecze-
nia ig³y.

po³o-
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WYCI¥GANIE NICI DOLNEJ

1. Podnieœ stopkê i trzymaj nitkê lew¹ 
rêk¹.

2. Przekrêæ ko³o zamachowe powoli w 
twoim kierunku praw¹ rêk¹. Krêæ do 
momentu a¿ Ig³a znajdzie siê w dole i 
z powrotem wyci¹gaj j¹ a¿ do jej 
najwy¿szej pozycji. 

Lekko poci¹gnij nitkê górn¹ wyci¹ga-
j¹c doln¹.

3. Wyci¹gnij obydwie nici na d³ugoœci 
oko³o15 cm i umieœæ je pod stopk¹.
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REGULACJA NAPRÊ¯ENIA NICI

Nitka górna i nitka dolna powinny 
³¹czyæ siê w centrum dwóch warstw 
tkaniny w prostych szwach.

1. Ustawiaj odpowiednie naprê¿enie 
za pomoc¹ pokrêt ³a regulacj i  
naprê¿enia nitki.

2. W takim przypadku zmniejsz 
naprê¿enie nitki górnej przez 
przesuniêcie tarczy do ni¿szego 
numeru

3. W takim przypadku zwiêksz 
naprê¿enie nitki górnej przez 
przesuniêcie tarczy do wy¿szego 
numeru

NAPIÊCIE NITKI DLA ŒCIEGÓW 
ZIG-ZAG

W celu osi¹gniêcia optymalnego 
wyniku szycia œciegiem zig-zak, 
naprê¿enie powinno byæ nieznacznie 
s³absze ni¿ w przypadku prostego 
szycia. Niæ górna powinna ukazaæ siê 
nieznacznie na odwrotnej stronie 
tkaniny.
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WYBÓR ŒCIEGÓW

Przed przyst¹pieniem do zmiany 
lub wyboru œciegu nale¿y 
wyci¹gn¹æ ig³ê z tkaniny lub 
materia³u. Wtedy mo¿emy wybraæ
œcieg jak im Chcemy szyæ 
ustawiaj¹c pokrêt³o wyboru 
œciegu na odpowiednim symbolu.

WYBÓR ŒCIEGÓW
ELASTYCZNYCH

Kiedy chcemy szyæ œciegami 
elastycznymi musimy ustawiæ 
d³ugoœæ œciegu na symbolu "SS" 
Jeœli œcieg nie jest atrakcyjny, 
zmieñ d³ugoœæ / przy symbolu 
"SS" na (-) jeœli chcesz go 
zagêœciæ i (+) jeœli chcesz go 
rozci¹gn¹æ.

REGULACJA D£UGOŒCI
 ŒCIEGU

Zmiana d³ugoœci œciegu nastêpuje 
poprzez obrót pokrêt³em znajdu-
j¹cym siê na panelu sterowania. 
Im wy¿szy numer, tym stosujemy 
wiêksz¹ d³ugoœæ œciegu. Symbol 
prostok¹ta s³u¿y do ustawienia 
podczas szycia dziurki. Podczas 
szycia œciegiem zig-zag mo¿emy 
ustawiæ d³ugoœæ szycia pomiêdzy
0.3 a 4.0.
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SZYCIE WSTECZ

Jak  d ³ugo  t rzymasz  
dŸwigniê zmiany kierunku 
szycia, tak d³ugo bêdziesz 
szy³ do ty³u.

NUMERACJA NA
 P£YTCE ŒCIEGOWEJ

Numeracja na p³ytce œcie-
gowej s³u¿y do okreœlenia 
odleg³oœci miêdzy lini¹ a 
centraln¹ pozycjo ig³y. 
Numery z przodu podane 
s¹ w milimetrach. Numery 
z ty³u s¹ podane w calach.
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SZYCIE WSTECZ

Jak d³ugo trzymasz dŸwigniê zmiany 
kierunku szycia, tak d³ugo bêdziesz 
szy³ do ty³u. (dotyczy modelu 2018)

WY£¥CZENIE TRANSPORTU

DŸwignia wy³¹czania transportu 
znajduje siê za pokryw¹ chwytacza.

1. Pokrywa

W celu wy³¹czenia transportu prze-
suñ dŸwigniê w kierunku pokazanym 
na rysunku obok.

2. DŸwignia

W celu w³¹czenia transportu przesuñ 
dŸwigniê w kierunku pokazanym na 
rysunku obok.
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SZYCIE ŒCIEGIEM PROSTYM

Wybierz Œcieg "A" lub "B".
D³ugoœæ œciegu ustawiaj od 1,5-4 
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale 2 -6 .
Zastosuj stopkê pokazan¹ obok

• Podnieœ stopkê i umieœæ tkaninê 
pod stopk¹.
•  Wbij ig³ê do tkaniny.
• Opuœæ stopkê i przeci¹gnij nitki za 
stopk¹.
• Naciœnij rozrusznik i rozpocznij 
szycie.
• W celu wzmocnienia szwów, 
naciœnij przycisk szycia wstecz i 
przeszyj kilka razy do ty³u.

ZMIANA KIERUNKU SZYCIA

Zatrzymu emy maszynê i przekrê-
camy ko³o zamachowe w ten sposób 
aby ig³a wesz³a w tkaninê.
Nale¿y obróciæ materia³ do którego 
wbita jest ig³a w tym kierunku w 
którym chcemy szyæ. Po obróceniu, 
opuszczamy stopkê i kontynuujemy 
szycie.

j
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SZYCIE ŒCIEGIEM ZIG-ZAG

D³ugoœæ œciegu ustawiaj od i i - 4 
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale 2 – 5.
Zastosuj stopkê pokazan¹ obok 

Œcieg zig-zak wykorzystuje siê do 
przyszywania guzików i do œciegów 
dekoracyjnych.

OBRZUCANIE ŒCIEGIEM ZIG-ZAG

Wybierz Œcieg "C".
D³ugoœæ œciegu ustawiaj od 1 - 2
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale 1 - 4
Zastosuj stopkê pokazan¹ obok.



- 20 -

ŒCIEG ELASTYCZNY

Wybierz œcieg "D".
D³ugoœæ œciegu ustawiaj od 0,5 - 
1,5
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale 1-4
Zastosuj stopkê pokazan¹ obok

Ten œcieg nale¿y stosowaæ 
aby wykañczaæ brzeg mate-
ria³u no tkaninach syntety-
cznych lub na tkaninach, 
które maj¹ sk³onnoœæ do mar-
szczenia siê po przeszyciu. 
Szew jest równie¿ doskona³y 
do cerowania i naprawiania 
rozdaræ. Przeszyj œciegiem 
przy brzegu materia³u, a 
nastêpnie odetnij zbyteczny 
skrawek tkaniny.
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ŒCIEG OWERLOKOWY

Wybierz Œcieg "G". D³ugoœæ 
œciegu na "SS". Naprê¿enie 
nici górnej ustaw w przedzia-
le 1 – 4.
Zastosuj stopkê pokazan¹ 
obok.

Pozwala na zszywanie i je-
dnoczesne obrzucanie tka-
nin elastycznych i d¿er-
sejów.
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ŒCIEG POTRÓJNIE 
WZMOCNIONY

Wybierz Œcieg "A" lub "B" 
D³ugoœæ œciegu na "SS" 
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale 2-6. Zastosuj stopkê 
pokazan¹ obok.

Wzmocniony œcieg elastyczny 
zalecany do szycia pach ubrañ, 
odzie¿y roboczej i sportowej.

W czasie szycia tym œciegiem 
maszyna wykonuje dwa œciegi 
do przodu i jeden œcieg szyty 
wstecz, co pozwala na uzyska-
nie bardzo mocnego szwu.

Przed przyst¹pieniem do 
wykonania œciegu potrójnego 
tkaninê nale¿y sfastrygowaæ.
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PRZYSZYWANIE GUZIKÓW

Aby uformowaæ stopkê guzika 
nale¿y u³o¿yæ na nim szpilkê.

Ustawiæ pokrêt³o wyboru œciegu w 
pozycji B-C.
Ustawiæ otwory guzika w poprze-
cznym wyciêciu stopki , a lew¹ 
dziurkê guzika tu¿ pod koñcówk¹ 
ig³y.

Opuœciæ stopkê i obracaæ ko³em 
rêcznym do siebie, a¿ koñcówka 
ig³y znajdzie siê tu¿ nad praw¹ 
dziurk¹ guzika.
Wykonaæ ok. 5 œciegów i podnieœæ 
ig³ê.
Ponownie ustawiæ pokrêt³o wyboru 
œciegu w pozycji B i wykonaæ kilka 
œciegów aby zamocowaæ koniec 
nitki.

Aby wzmocniæ stopkê guzika 
obci¹æ nitkê pozostawiaj¹c jej ok. 
20 cm odcinek. Przeci¹gn¹æ doln¹ 
nitkê w dó³ przez dziurkê guzika i 
owin¹æ j¹ wokó³ stopki.
Przeci¹gn¹æ nitki na lew¹ stronê.
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WYKONYWANIE DZIURKI NA 
WYMIAR GUZIKA

Wybierz œciegi pokazane obok.
D³ugoœæ œciegu ustaw na prostok¹cie 
l   1
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale l - 5 .
Zastosuj stopkê pokazan¹ obok.
Zrób próbn¹ dziurkê na próbce 
podwójnej tkaniny.

Umieœæ guzik na próbce tkaniny i 
oznacz szczyt i koniec, by okreœliæ 
d³ugoœæ dziurki.
1 dla cienkiej tkaniny
2 dla grubej tkaniny

Ustaw pokrêt³o wyboru œciegu w 
pozycji 1.

Obni¿ ig³ê do czêœci tkaniny, gdzie 
dziurka ma byæ wykonana i opuœæ 
stopkê.

Szyj w dó³ lew¹ stronê a¿ do krawêdzi 
przysz³ej dziurki.

Podnieœ ig³ê.
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Ustaw regulator wyboru œciegu w 
pozycji 4/2 przeszyj 5 szwów, wyjmij 
ig³ê z tkaniny.

Ustaw regulator wyboru œciegu w 
pozycji (3)
W³aœciw¹ stronê dziurki przeszyj.
Zatrzymaj maszynê w momencie 
kiedy skoñczy wyszywaæ krawêdŸ i 
bêdzie dok³adnie naprzeciw drugiej. 
Wyci¹gnij ig³ê z materia³u.

Ustaw regulator wyboru œciegu w 
pozycji [4/2]
Ustaw regulacjê d³ugoœci œciegu na 
"O". Przeszyj kilka razy.
Wyci¹gnij materia³ z maszyny i 
przetnij nitki.
Przetnij dziurkê za pomoc¹ specja-
lnego no¿yka.
Uwa¿aj aby nie przeci¹æ œciegów.
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PRZYSZYWANIE ZAMKÓW
B£YSKAWICZNYCH

Wybierz œcieg "A".
D³ugoœæ œciegu ustawiaj na 2.
Naprê¿enie nici górnej ustaw 
w przedziale 3-6.
Zastosuj stopkê pokazan¹ 
obok.

W celu szycia lewej strony 
zamka b³yskawicznego stopka 
musi znajdowaæ siê po prawej 
stronie ig³y. W celu szycia 
prawej strony zamka b³yska-
wicznego stopka musi znajdo-
waæ siê po lewej stronie.
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SZYCIE ŒCIEGIEM KRYTYM

Wybierz Œcieg "E" lub "F".
D³ugoœæ œciegu ustawiaj od 1 - 3
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale 2-4.
Zastosuj stopki pokazane obok.

Z³ó¿ tkaninê jako pokazano no 
ilustracji.
Obni¿ stopkê, odkrêæ œrubê przy 
stopce, by umieœciæ przewodnika 
brzegu miêdzy œrub¹ i trzpieniem 
stopki.

Zaciœnij œrubê, umiejscawiaj¹c 
prowadnik po œrodku stopki.

Podnieœæ stopkê i umieœæ tkaninê pod 
stopkê, tak jak pokazano na rysunku 
obok.

Obni¿ stopkê, szyj powoli dla lepszej 
kontroli, ¿eby szwy zygzaka opar³y siê 
na brzegu z³o¿onego materia³u.

Kiedy szyjesz, upewnij siê czy 
prawid³owo transportowany jest 
materia³ po prowadniku.
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ŒCIEG MUSZELKOWY

Wybierz Œcieg "G".
D³ugoœæ œciegu ustawiaj od 2 - 3
Naprê¿enie nici górnej ustaw w prze-
dziale 6 - 9.
Zastosuj stopkê pokazan¹ obok.

Materia³ nale¿y z³o¿yæ, a nastêpnie 
pod³o¿yæ pod stopkê tak, aby ig³a po 
prawej stronie wychodzi³a za 
materia³.
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ŒCIEGI ELASTYCZNE
 (STRETCH)

Wybierz œcieg: "A" - "J" - model 
2004.

D³ugoœæ œciegu ustawiaj na SS
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale 1 - 4 .
Zastosuj stopkê pokazan¹ 
obok.
Regulacja d³ugoœci œciegów z 
grupy SS nastêpuje w zakresie 
"+" i "-".
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MARSZCZENIE

Wybierz Œcieg "D".
D³ugoœæ œciegu ustawiaj na SS.
Naprê¿enie nici górnej ustaw w 
przedziale 1 – 4.
Zastosuj stopkê pokazan¹ obok.

Wybierz œcieg prosty, nastaw 
d³ugoœæ œciegu na 4 ze s³abym 
naprê¿eniem nici. Wykonaj 
œciegiem prostym szwy w 
odstêpach ok. 10 mm. Poci¹gnij 
nici dolne tak, aby odpowiednio 
z m a r s z c z y æ  m a t e r i a ³ ,  a  
nastêpnie g³adko wyprasowaæ 
zmarszczki.
Nastêpnie wybierz œcieg "D" i 
przestrzenie miêdzy œciegami 
prostymi wype³nij tym œciegiem.
Usuñ nici œciegów prostych.
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DEMONTA¯ l ZAK£ADANIE
CHWYTACZA DEMONTA¯
CHWYTACZA

Wy³¹cz maszynê z sieci. Ustaw ig³ê w 
najwy¿szej pozycji i otwórz pokrywê 
chwytacza. Wyjmij bêbenek ze 
szpulk¹ na zewn¹trz maszyny.
Otwórz ³apki dociskowe nak³adki 
chwytacza i wyjmij nak³adkê.

Wyjmij chwytacz.
* Chwytacz nale¿y czyœciæ przy 
pomocy ma³ej szczoteczki lub 
miêkkiej szmatki. Nale¿y przeczyœciæ 
nak³adkê i ³o¿e chwytacza!

ZAK£ADANIE CHWYTACZA

W celu za³o¿enia chwytacza nale¿y 
przytrzymaæ go za sworzeñ i umieœciæ 
go w ³o¿u. Za³ó¿ Nak³adkê chwytacza 
tak, aby bolec trafi³ na wyciêcie w 
³o¿u. 
Zamknij ³apki dociskowe do pozycji 
wyjœciowej. W³ó¿ bêbenek ze 
szpulk¹. Delikatnie naoliw chwytacz
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CZYSZCZENIE Z¥BKÓW

Nale¿y zdemontowaæ ig³ê i stopkê. 
Nastêpnie nale¿y zdemontowaæ 
p³ytkê œciegowa, luzuj¹c œrubê 
mocuj¹c¹.

Przy pomocy szczotki nale¿y usun¹æ 
nagromadzone œcinki materia³ów i 
resztki nici z wnêtrza z¹bków.

Po skoñczonej czynnoœci przykrê-
camy ponownie p³ytkê œciegow¹.

OLIWIENIE MASZYNY

Wy³¹cz maszynê oraz wyci¹gnij z 
gniazdka kabel zasilaj¹cy. Wyci¹gnij 
zaœlepkê 1 œruby mocuj¹cej. Odkrêæ 
œrubê 2 i zdejmij pokrywê 3.

W miejsca wskazane na rysunku 
strza³kami wpuœæ parê kropel oliwy 
przeznaczonej do maszyn do szycia.

Maszynê nale¿y oliwiæ w zale¿noœci 
od czêstotliwoœci korzystania z niej.
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Masa netto 6,8 kg
Masa brutto 7,5 kg

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Stan                                           Przyczyny                                           Patrz str.

1. Niæ nie zosta³a prawid³owo nawleczona na ig³ê.
2. Naprê¿enie nici ig³y jest zbyt mocne.
3. Ig³a jest skrzywiona lub lub stêpiona.
4. Ig³a zosta³a za³o¿ona nieprawid³owo.
5. Niæ ig³y i niæ szpulki bêbenka nie zosta³y w³aœciwie 
    przeci¹gniête  pod  stopk¹  dociskow¹ do ty³u przy 
    rozpoczynaniu szycia.
6. Tkanina  nie  zosta³a przesuniêta do ty³u po zakoñ-
    czeniu szycia.
7. W stosunku do u¿ywanej ig³y niæ jest albo zbyt gru-
    ba albo zbyt cienka

1. Niæ szpulki bêbenka nie zosta³a prawid³owo nawle-
    czona w bêbenku szpulki.
2. W bêbenku szpulki nagromadzi³y siê kude³ki.
3. Bêbenek jest uszkodzony i nie obraca siê p³ynnie

1. Ig³a zosta³a za³o¿ona nieprawid³owo
2. Ig³a jest skrzywiona lub stêpiona.
3. Œruba mocuj¹ca ig³ê nie jest dokrêcona.
4. Naprê¿enie nici ig³y jest zbyt du¿e.
5. Tkanina nie jest przesuwana do ty³u po zakoñcze-
    niu szycia.
6. Ig³a jest za cienka do szytej tkaniny.

1. Ig³a zosta³a za³o¿ona nieprawid³owo
2. Ig³a jest skrzywiona lub stêpiona.
3. Ig³a oraz / lub niæ s¹ niew³aœciwie dobrane do szy-
    tej tkaniny.
4. Nie jest u¿ywana specjalna ig³a do materia³ów roz-
    ci¹gliwych,  do  szycia bardzo cienkich sztucznych
    tkanin.
5. Niæ ig³y zosta³a nieprawid³owo nawleczona.

1. Naprê¿enie nici ig³y jest zbyt mocne.
2. Niæ nie zosta³a prawid³owo nawleczona na maszynê.
3. Ig³a jest zbyt du¿a dla szytej tkaniny.

1. Kabel maszyny nie jest pod³¹czony do gniazdka.
2. Niæ zahaczy³a siê w okolicy chwytacza.
3. Trzpieñ  obrotowy  do  nawijania bêbenka znajduje
    siê w pozycji nawijania.

Zrywanie nici
ig³y

Zrywanie nici
szpulki
bêbenka

Ig³a siê ³amie

Opuszczanie
œciegów

Marszczenie
siê szwów

Maszyna nie
dzia³a

11
13

7
7

12

18

7

10

13
wymieñ
szpilkê

7
7
7

13
18

7

7
7
7

7

11

13
11
7

4
34

9
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¯YCZYMY SATYSFAKCJI
Z U¯YTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
51-162 Wroc³aw, ul. Macieja Miechowity 3

SERWIS CENTRALNY:
 26-600 Radom, ul. Lubelska 89/95

Tel. 048/ 384-00-31, Fax 048/384-00-26

Importer deklaruje, ¿e wyrób zosta³ wyprodukowany 
zgodnie z Dyrektyw¹ Niskonapiêciow¹ 73/23/EEC wraz ze zmianami zawartymi w 

Dyrektywie 93/68/EEC oraz z Dyrektyw¹ o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej 89/336/EEC

INFORMACJA
o postêpowaniu ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym

 i elektronicznym



- 35 -

WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Bia³a Podlaska

Bielsko-Bia³a

Bydgoszcz

Che³m

Elbl¹g

Gdynia

Grudzi¹dz

Kielce

Kielce

Kluczbork

Katowice

Koszalin

Kraków

Legnica

Lublin

£ódŸ

Nowy S¹cz

Olsztyn

Pabianice

Pi³a

P³ock

Poznañ

Przemyœl

S³upsk

Sopot

Sosnowiec

Suwa³ki

Szczecin

Œwinoujœcie

Tarnobrzeg

Tarnów

Tarnów

Toruñ

Wa³brzych

Warszawa

Wroc³aw

Wroc³aw

Wroc³aw

Zabrze

Zgierz

Zielona Góra

21-500

43-300

85-094

22-100

82-300

25-041

25-041

46-200

75-036

31-960

59-220

20-838

90-329

33-300

10-537

64-920

09-400

61-656

37-700

76-200

81-808

41-200

16-400

70-331

72-600

34-400

33-101

33-101

87-100

58-302

03-371

50-249

65-562

Francuska 2

Mickiewicza 25

Curie Sk³odowskiej 38 B

Lwowska 13

Ogólna 53

Starowiejska 50

Sienkiewicza 17

Pakosz 1

Jagielloñska 59

Mickiewicza 12

Grota-Roweckiego

Kaszubska 13

Juliusza Lea 37

Galaktyczna 13

J. Kiepury 5 B

J. Pi³sudskiego 55

Zamenhoffa 3

Mrongowiusza 10

Bracka 33 bl.112

Okrzei 16/2

Jachowicza 49

Os. Powstañców Warszawy 2

Rynek 26

3-go Maja 27/3

25 Marca 5/13

D¹browszczaków 10 c

Sejneñska 21

Œw. Marcina 2

Marynarzy 5

Koœciuszki 24

Królowej Jadwigi 65

Oœ. 25- lecia blok 1

B³êkitna 46

11 Listopada 32

Wysockiego 20

Rydygiera 32

Parkowa 25

Stawowa 11

Œlêczka 8

Parzêczewska 21

Sucharskiego 10

0 83/ 343-69-28

0 33/ 812-43-46

0 52/ 341-44-26

0 82/ 562-11-11

0 55/ 232-19-61

058/620-17-98 w.337

056/462-07-41

0 41/ 366-11-40

0 41/ 366-23-45

0 77/ 418-10-37

0 32/ 206-68-66

0 94/ 342-69-01

0 12/ 636-98-40

0 76/ 856-25-15

0 81/ 741-12-09

0 42/ 674-91-99

0 18/ 443-77-36

0 89/ 527-31-67

0 42/ 215-04-76

0 67/ 212-54-74

0 24/ 262-44-51 w. 147

0 61/ 826-39-95

0 16/ 678-58-37

0 59/ 843-24-58

0 58/ 551-30-11

0 32/ 291-51-52

0 87/ 566-44-84

0 91/ 422-82-43

0 91/ 322-48-40

0 15/ 823-53-67

0 14/ 621-25-90

0 14/ 621-25-90

0 56/ 652-27-70

0 74/ 842-62-50

0 22/ 614-33-03

0 71/ 329-96-11

0 71/ 348-89-99 

0 71/ 344-33-72

0 32/ 276-86-55

0 42/ 716-40-97

0 68/ 323-83-14

RADOM
serwis centralny      26-600      Lubelska 89/95                         0 48/384-00-26

1.
0 48/384-00-31

Lp. Miasto Kod Ulica Telefon

W razie potrzeby mo¿ecie Pañstwo wys³aæ maszyny do serwisu centralnego w Radomiu na adres jak powy¿ej, wy³¹cznie firm¹ 
kuriersk¹ DHL na koszt odbiorcy (czyli serwisu). Nr infolinii DHL 0801-345-345
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Model tej maszyny wzbogacony jest o mo¿liwoœæ zastosowania podwójnej ig³y do 
ka¿dego œciegu , co zwiêksza liczbê dostêpnych œciegów do 48.

Prosimy o zapoznanie siê z poni¿szymi instrukcjami dotycz¹cymi podwójnej ig³y.

SZYCIE PODWÓJN¥ IG£¥

• Przekrêciæ pokrêt³o wyboru œciegu na wybrany œcieg, postêpuj¹c tak jak w przypadku 
œciegów szytych przy zastosowaniu ig³y pojedynczej.

• Przekrêciæ tarczê d³ugoœci œciegu na ¿¹dan¹ d³ugoœæ.

• Zamontowaæ podwójn¹ ig³ê w taki sam sposób jak pojedyncz¹ ( stron¹ sp³aszczon¹ od 
siebie).

• Za³o¿yæ drug¹ nitkê na dodatkowy trzpieñ. Upewniæ siê, ¿e obie nitki s¹ tej samej 
gruboœci i tego samego typu. Mo¿na stosowaæ jeden lub dwa kolory. Nawlec obie nitki 
stosuj¹c siê do instrukcji nawlekania ig³y pojedynczej. Nale¿y zwróciæ uwagê, by nici nie 
krzy¿owa³y siê. Ka¿d¹ ig³ê nawlec osobno.

• Szyj¹c z wykorzystaniem podwójnej ig³y, nale¿y to czyniæ powoli utrzymuj¹c prêdkoœæ 
nie wiêksz¹ ni¿ 200 obr/min, co zapewni odpowiedni¹ jakoœæ szycia.

• Przed rozpoczêciem szycia zawsze sprawdziæ (przekrêcaj¹c ko³em do siebie) czy ig³a 
obydwoma ostrzami przechodzi przez otwór w p³ytce œciegowej.

Podwójna ig³a mo¿e znaleŸæ zastosowanie przy szyciu dekoracyjnym, jak równie¿ Gdy 
chcemy wzmocniæ szew przeszywaj¹c materia³ 2 œciegami.
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Wyposa¿enie dodatkowe

Proponujemy Pañstwu 9 dodatkowych stopek do maszyny £UCZNIK Kornelia 2004, które 
pozwol¹ Pañstwu maksymalnie wykorzystaæ mo¿liwoœci tej¿e maszyny. Stosuj¹c je bêdziecie 
Pañstwo mogli uzyskaæ wiele ciekawych technik i efektów.

Aby zamówiæ zapytaj sprzedawcê lub zadzwoñ: 048/384-00-31 lub 048/384-00-13
e-mail: radom@aspa.pl; www.aspa-online.pl

stopka do marszczenia

stopka do cerowania

stopka do œciegu krytego

stopka do pikowania

stopka do obrêbiania i podwijania

stopka do œciegu owerlokowego

stopka do œciegu satynowego

stopka do wszywania sznurka

stopka do wszywania zamków krytych







IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wroc³aw

SERWIS CENTRALNY: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom

tel. 048 384 00 31, fax 048 384 00 26

MASZYNY DO SZYCIA

KARTA
GWARANCYJNA

DOMOWE
MASZYNY DO SZYCIA

Model:

Nr fabryczny:

Data produkcji:

Data sprzeda¿y:

..................................................

......................................

......................................

......................................

...............................................................
Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

Zapozna³em siê i akceptujê warunki 
niniejszej gwarancji

...............................................................
Podpis klienta

UWAGA! Jakiekolwiek zmiany, wytarcia
lub zamazania uniewa¿niaj¹ gwarancjê.

A
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

KUPON GWARANCYJNYE
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

D
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

C
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

B
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY
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