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MASZYNA DO SZYCIA FASHION
Instrukcja obsługi model: URF-705

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi i zachować ja, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
MATERIAŁY NADAJĄCE SIĘ DO SZYCIA

Tkanina Bawełna / len Jedwab / wełna Poliestr Elastyczna

Prezencja szwu √ √ √ √

Specyfika tkaniny √ √ √ √

Normalna √ X Δ √

Gruba √ X √ Δ

Cienka √ X X X

Mocna √ √ √ Δ

Delikatna X X X X

Objaśnienia:

Efekty szycia
	 •	 √  łatwe szycie
	 •	 X	szycie	utrudnione
	 •	 Δ	szycie,	w	trakcie	którego	mogą	pojawić	się	problemy
1. Grubość tkaniny:
	 •	 Cienka	(tkanina):	dwie	warstwy	tkaniny	o	grubości	<0,35	mm;
	 •	 Gruba(tkanina):	dwie	warstwy	tkaniny	o	grubości	>0,8	mm; 
	 •	 Normalna	(tkanina):	dwie	warstwy	tkaniny	o	grubości	≥	0,35	mm	i	≤	0,8	mm.
2. Materiał elastyczny:
Jeżeli	kawałek	materiału	o	wymiarach	„100	mm	x	30	mm”,	wydłuża	się	pod	wpływem	siły	
rozciągającej	o	wartości	0,5	kg	do	106	mm	lub	więcej,	jest	uznawany	za	elastyczny,	w	innym	
przypadku jako nieelastyczny.
3. Materiał mocny:   4. Materiał delikatny: 
na przykład dżinsy, cienkie płótno itp. ręcznik, szmatka do wycierania kurzu itp.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno używać na wolnym 
powietrzu.	Źródłem	zasilania	jest	zasilacz	AC/DC	(znajduje	się	w	opakowaniu).	Maszyna	do	
szycia	powinna	być	wyłączona	a	zasilacz	odłączony	od	sieci	elektrycznej	podczas:
	 •	 nawlekania	igły,
	 •	 wymiany	igły
	 •	 wymiany	dolnej	szpulki.
	 •	 wymiany	elementów	 

maszyny,
	 •	 czyszczenia,
	 •	 po	zakończeniu	pracy.

OSTRZEŻENIA:
	 •	 pod	żadnym	pozorem	nie	wolno	zostawiać	maszyny	 
do szycia bez nadzoru w obecności dzieci.
	 •	 Podczas	pracy	z	maszyną	do	szycia	nie	wolno	dotykać	igły,	
pokrętła napędu ręcznego, pokrętła napinania górnej nitki oraz 
pokrętła wyboru ściegu. 
	 •	 Do	czyszczenia	maszyny	doszycia	należy	używać	miękkiej	
szmatki, pod żadnym pozorem nie wolno używać mocnych 
roztworów chemicznych.
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AKCESORIA

Pedał nożny 1x

Szpulka 2x

Szpula 2x

Igła 2x

Nawlekacz igły 1x

Stopka do obszywania dziurek na guziki 1x

WYKAZ ELEMENTÓW

Widok z przodu

Widok z tyłu

Ostrze do obcinania 
nitek
Lampka
Śruba mocująca igłę

Szpulka dolna

Nawijarka szpuli/szpulki

Pierścień napinający 
nawijarki szpulek

Dźwignia  
podnosząca stopkę

Stopka

Gniazdo zasilacza

Szufladka

Gniazdo pedału

Wyłącznik napędu 
nawijarki

Pokrętło napędu 
ręcznego

Dźwignia ruchu  
wstecznego

Wyłącznik z przełączaniem 
prędkości

Pokrętło napinania 
górnej nitki

Pokrętło wyboru 
ściegu
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie działa lub jego ruch 
jest spowolniony.

Baterie są nieprawidłowo włożone. Włóż baterie ponownie zwracając 
uwagę na prawidłową biegunowość.

Baterie są wyczerpane. Wymień	baterie	na	nowe.

Za mała moc zasilacza. Zmień	zasilacz	na	kompatybilny.

Przeskoki ściegu. Ucho igły nie znajduje się w środku. Wyjmij igłę i załóż ją ponownie 
płaską stroną w tył.

Igła jest wygięta. Wymień	igłę	na	nową.

Stopka jest poluzowana. Dociągnij stopkę.

Nie można wyciągnąć nitki. Zużyła się nitka z dolnej szpulki. Wymień	szpulkę.

Nitka jest nieprawidłowo nawleczona. Nawlecz ponownie i upewnij się, że jest 
nawleczona w kierunku od przodu w tył.

Nitka się rwie. Igła jest wygięta. Wymień	igłę	na	nową.

Czubek igły jest nieprawidłowo 
osadzony.

Wyjmij igłę i załóż ponownie.

Pokrętło napinacza nitki, prowadnica lub 
cięgno nici są zbyt mocno dociągnięte.

Zredukuj napięcie nitki do poziomu 
pomiędzy	3	a	5.

Ścieg jest luźny lub nierównomier-
ny.

Nitka górna jest nieprawidłowo 
nawleczona.

Ponownie nawlecz górną nitkę i 
zmień	jej	napięcie	pokrętłem.

Nitka górna jest za luźna. Zwiększ napięcie górnej nitki 
pokrętłem.

Igła łamie się. Igła jest wygięta lub zdeformowana. Wymień	igłę	na	nową.

REGULACJA PARAMETRÓW SZYCIA
	 •	 Jak	to	pokazano	na	rysunku	(zob.	rys.	A),	prawidłowy	ścieg	powinien	być	gładki	z	obu	
stron, nie może być zbyt mocno zaciągnięty ani za luźny.

	 •	 Jeżeli	dolny	ścieg	wygląda	jak	linia	prosta,	oznacza	to,	że	górny	ścieg	jest	zbyt	luźny.	Zmień	
pozycję pokrętła, żeby ścieg nie był zbyt zaciągnięty ani zbyt luźny, zmieniaj ustawienia do 
momentu,	aż	jakość	ściegu	wróci	do	normy	(zob.	rys.	B).

	 •	 Jeżeli	górny	ścieg	wygląda	jak	linia	prosta,	oznacza	to,	że	górny	ścieg	jest	zbyt	mocno	 
zaciągnięty, kręć powoli pokrętłem napinającym górną nitkę w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, aby poluzować napięcie do momentu, aż jakość ściegu ponownie 
wróci	do	normy	(zob.	rys.	C).

Ścieg górny

Tkanina

Ścieg dolny

Rys. A

Rys. B

Rys. C
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PODŁĄCZANIE MASZYNY DO ŹRÓDŁA ZASILANIA
	 •	 Upewnij	się,	że	przełącznik	„OFF	/	L	H”	w	pozycji	„OFF”.
	 •	 Podłącz	wtyczkę	A	do	gniazda	zasilacza	DC	z	tłu	maszyny	do	

szycia	a	zasilacz	do	gniazdka	elektrycznego.	Zasilacz:	Parametry	
wejściowe:	230	V	/	50-60	Hz,	Parametry	wyjściowe:	6	V	/	1,0	A.

	 •	 Podłącz	pedał	do	maszyny	do	szycia	podłączając	jego	wtyczkę	
do gniazda z tyłu urządzenia.

	 •	 Do	sterowania	maszyną	do	szycia	możesz	używać	pedału	nożnego	
(ustaw	przełącznik	OFF	/	L	H	w	pozycji	OFF)	lub	(H	jeżeli	chcesz	
korzystać	z	dużej	prędkości	szycia	ewentualnie	L	jeżeli	prędkość	szycia	ma	być	mniejsza).

UWAGA:
Gdy maszyna do szycia nie jest używana, powinna być wyłączona i odłączona od sieci elektrycznej.

INSTALACJA BATERII
	 •	 Upewnij	się,	że	przełącznik	„OFF	/	L	H”	w	pozycji	„OFF”.
	 •	 Postaw	maszynę	do	szycia	na	płaskiej	powierzchni	 

i zdejmij pokrywę komory baterii.
	 •	 Włóż	do	niej	4	szt.	baterii	1,5	V	typu	AA	i	załóż	pokrywę	na	swoje	miejsce.
UWAGA:
Aby zapowiedz przypadkowemu uruchomieniu maszyny do szycia, podczas wkładania baterii 
należy zawsze sprawdzić, czy przełącznik 
„OFF	/	L	H”	jest	ustawiony	w	pozycji	„OFF”.
NAWLEKANIE
nitka górna
Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem 
nawlekania	nitki	upewnij	się,	że	przełącznik	„OFF	
/	L	H”	jest	ustawiony	w	pozycji	„OFF”	i	postępuj	
zgodnie	z	opisanymi	poniżej	krokami	1-6.	Kręć	
pokrętłem napędu ręcznego do momentu aż 
igła znajdzie się w najwyższym położeniu.
WYMIANA IGŁY
UWAGA:  Przed przystąpieniem do wymiany igły wyjmij z maszyny do szycia baterie i/lub 
odłącz zasilacz AC/DC.
	 •	 	Kręcąc	pokrętłem	napędu	ręcznego	unieś	igłę	

do najwyższej pozycji.
	 •	 Złap	igłę	i	zwolnij	śrubę	mocującą.	Wyjmij	

starą igłę i zutylizuj w odpowiedni sposób.
	 •	 Wsuń	nową	igłę	w	uchwyt	płaską	stroną	w	tył.	

Przed dociągnięciem śruby mocującej dobrze 
ją dociśnij.

	 •	 Dociągnij	śrubę	mocującą	igłę.
SZUFLADKA
Z boku maszyny do szycia znajduje się szufladka do przechowywania akcesoriów.
NAWIJANIE SZPULKI
1.	Załóż	szpulę	z	nitką	na	trzpień	(rys.	11).
2.	Przeciągnij	nitkę	przez	napinacz	nawijarki	szpulki	na	szczycie	urządzenia	(rys.	12).
3.	Załóż	szpulkę	na	trzpień	nawijarki,	owiń	kilkukrotnie	nitkę	wokół	szpulki	(rys.	13).
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4.	Przesuń	szpulkę	w	lewo	(rys.	14).
5.	Załącz	maszynę	i	rozpocznij	nawijanie	(rys.	15).
6.	Po	nawinięciu	odpowiedniej	ilości	nitki	wyłącz	maszynę	i	zatrzymaj	nawijanie.
7.	Przesuń	szpulkę	w	prawo,	zdejmij	ją	z	trzpienia	i	odetnij	nitkę	(rys.	16).
Wskazówka: Przed rozpoczęciem nawijania upewnij się, że w pobliżu igły nie ma żadnych 
obcych przedmiotów.

	 	 	 Rys.	11	 	 	 											Rys.	12	 	 	 Rys.	13	

	 	 	 Rys.	14	 	 	 												Rys.	15	 	 	 Rys.	16

FUNKCJE

12 ŚCIEGÓW
	 •	 	Maszyna	do	szycia	ma	możliwość	wyboru	wśród	12	róż-

nych ściegów. Aby wybrać odpowiedni ścieg przyjrzyj się 
znajdującemu się z przodu maszyny do szycia schematowi 
opisanemu cyframi 1-12, wybierz ścieg i ustaw jego numer 
pokrętłem wyboru ściegu na wysokości strzałki. Na przykład, 
aby	wybrać	ścieg	zygzakowaty	(ścieg	numer	6),	wystarczy	
przesunąć	cyfrę	6	na	pokrętle	na	wysokość	strzałki.

	 •	 Gdy	masz	zamiar	zmienić	wzór	ściegu,	kręć	pokrętłem	napę-
du ręcznego do momentu aż igła znajdzie się w najwyższej 
pozycji a następnie w opisany powyżej sposób ustaw wybra-
ny ścieg.

DŹWIGNIA RUCHU WSTECZNEGO
Ruch	wsteczny	(szycie	wsteczne)	jest	przydatny	podczas	wzmacniania	początku	i	końca	szwu.	
Funkcję	tą	uruchamia	się	w	następujący	sposób:
	 •	 Wykonaj	tradycyjny	szew	a	następnie	naciśnij	dźwignię	ruchu	wstecznego	znajdującą	się	 
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z przodu maszyny i rozpocznij szycie wsteczne.
	 •	 Jeżeli	masz	zamiar	powrócić	to	szycia	standardowego	wystarczy,	że	zwolnisz	dźwignię	

ruchu wstecznego.
	 •	 Długość	szwu	wstecznego	to	z	reguły	1,5-4,5	mm,	można	ją	regulować	

za	pomocą	dźwigni	ruchu	wstecznego,	gdy	dźwignia	dojdzie	do	końca,	
to maksymalna długość szwu została osiągnięta.

WYBÓR PRĘDKOŚCI SZYCIA
Maszyna	do	szycia	posiada	dwie	prędkości	szycia.	Przesuń	przełącznik	
„OFF”	w	prawo	w	pozycję	„H”	a	maszyna	będzie	pracować	z	większą	pręd-
kością,	natomiast	w	pozycji	„L”	z	prędkością	mniejszą.
OŚWIETLENIE ROBOCZE
Jeżeli zaistnieje potrzeba doświetlenia obszaru roboczego, naciśnij  
przycisk, aby zapalić lampkę.Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza lampkę.

SZYCIE RĘKAWÓW
Maszyna do szycia została tak zaprojektowana, aby można było za jej 
pomocą zszywać rękawy lub inne wąskie elementy odzieży.
	 •	 Unieś	stopkę.
	 •	 Umieść	materiał	na	ramieniu	do	szycia.
	 •	 Opuść	stopkę	i	kieruj	się	tradycyjnymi	zasadami	szycia.

WYMIANA SZPULKI
	 •	 	Krę	pokrętłem	napędu	ręcznego	do	momentu,	aż	igła	znajdzie	się	w	

najwyższej pozycji. Unieś stopkę.
	 •	 Przesuń	pokrywę	komory	szpulki	w	prawo	i	zdejmij	ją	(rys.	3).
	 •	 Włóż	nową	szpulkę	w	uchwyt	tak,	żeby	nitka	rozwijała	się	w	kierunku	ruchu	wskazówek	

zegara.	Odwiń	co	najmniej	10	cm	nitki	i	wysuń	ją	na	zewnątrz	(rys.	4).
	 •	 Jedną	ręką	przytrzymaj	wystający	koniec	nitki	a	drugą	kręć	do	siebie	pokrętłem	napędu	

ręcznego,	igła	podniesie	nitkę	i	przeciągnie	ją	przez	otwór	(rys.	5).
	 •	 załóż	pokrywę	komory	szpulki,	

przeciągnij nitkę pod stopką w tył, 
zadbaj o to żeby zwisało jej około  
15	cm	(rys.	6).

UWAGA:
	 •	 	Podczas	wymiany	dolnej	szpulki	

należy zawsze wyłączać maszynę  
i odłączać ją od źródła zasilania.

	 •	 	Używaj	wyłącznie	metalowych	 
szpulek, w innym wypadku  
magnetyczny uchwyt nie będzie  
w stanie napinać nitki i prawidłowo 
funkcjonować.

Rys.	3	 	 	 	 Rys.	4

Rys.	5	 	 	 	 Rys.	6
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WYMIANA STOPKI

Wyjmowanie:
   Kręcąc	pokrętłem	napędu	ręcznego	unieś	igłę	do	najwyższej	pozycji	(zob.	rys.	A).	Unieś	 

stopkę	i	naciśnij	dźwignię	blokującą.	Stopka	wypadnie	automatycznie	z	uchwytu	(zob.	rys.	B).

Montaż:
	 	 	Ustaw	stopkę	pod	uchwytem,	opuść	mechanizm	podnoszenia	stopki	(zob.	rys.	C),	 

zatrzaśnij	stopkę	w	uchwycie	i	unieś	mechanizm	(zob.	rys.	D)
	 	 Opuszczając	stopkę	usuń	ręce	lub	palce	spod	jej	spodniej	części,	aby	nie	doszło	 

do zranienia.

Obszywanie dziurek pod guziki
	 •	 Wymień	zwykłą	stopkę	na	stopkę	przeznaczoną	do	obszywania	dziurek	pod	guziki	(zob.	

akapit	„Wymiana	stopki”).
	 •	 Wsuń	materiał	pod	stopkę	i	spuść	na	niego	stopkę	w	miejscu	przeznaczonym	na	dziurkę,	

następnie	wybierz	ścieg	nr	8.
	 •	 Uruchom	maszynę	i	wykonaj	5-6	przeszyć	z	niską	prędkością	i	wyłącz	maszynę	(rys.	17).
	 •	 Zmień	ścieg	na	nr	7,	uruchom	maszynę,	wykonaj	szew	o	odpowiedniej	długości	Snute	

wyłącz	maszynę.	Staraj	się	utrzymać	szew	w	linii	prostej	(rys.	18).
	 •	 Wybierz	ścieg	nr	8	a	następnie	uruchom	maszynę	i	wykonaj	5-6	przeszyć	z	niską	 

prędkością	i	wyłącz	maszynę	(rys.	19).
	 •	 Unieś	stopkę	i	przekręć	materiał	o	180°	(rys.	20).
	 •	 Zmień	ścieg	na	nr	7,	uruchom	maszynę	i	szyj	do	momentu	obszycia	całej	dziurki	(rys.	21).

Rys. A    Rys. B

Rys. C    Rys. D

	 	 Rys.	17	 	 Rys.	18	 	 Rys.	19	 	 			Rys.	20		 								Rys.	21
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ZASADY SZYCIA
	 •	 Kręcąc	pokrętłem	napędu	ręcznego	unieś	igłę	do	najwyższej	pozycji.
	 •	 Unieś	stopkę	i	wsuń	pod	nią	materiał	przeznaczony	do	szycia	(rys.	7).
	 •	 Opuść	stopkę	(rys.	8).
	 •	 Kręcąc	pokrętłem	wyboru	ściegu	ustaw	odpowiedni	wzór.

UWAGA:
	 •	 Każdorazowo	przy	zmianie	ściegu	igła	musi	znajdować	się	w	najwyższej	pozycji,	aby	nie	
doszło do jej zakleszczenia lub zgięcia.
	 •	 Zmiana	ściegu	nie	jest	dozwolona	w	trakcie	pracy	maszyny	do	szycia:	może	wtedy	dojść	
do uszkodzenia igły lub samego urządzenia.
	 •	 Obróć	kilka	razy	pokrętłem	napędu	ręcznego,	aby	upewnić	się,	że	nie	doszło	 
do zablokowania ściegu.
	 •	 Przesył	suwak	przełącznika	w	pozycję	Niska	lub	Wysoka	prędkość	a	urządzenie	 
automatycznie	rozpocznie	szycie.	Początkującym	zalecamy	Małą	prędkość	(rys.	9).
	 •	 Po	zakończeniu	szycia	wyłącz	maszynę	przesuwając	przełącznik	w	pozycję	„OFF”,	odłącz	
zasilacz od gniazdka elektrycznego, podnieś igłę do najwyższej pozycji kręcąc pokrętłem 
napędu	ręcznego,	unieś	stopkę	a	następnie	wysuń	materiał	z	maszyny	do	szycia	i	obetnij	nitki	
na	ostrzu	do	tego	przeznaczonym	(rys.	10).

PORADY:
Jeżeli materiał trudno się wyciąga, kręć pokrętłem napędu ręcznego i delikatnie go podciągaj.
Jeżeli nitka się poplątała lun zaklinowała, kręć pokrętłem napędu ręcznego i jednocześnie po-
ciągaj	za	nitkę	do	momentu	jej	uwolnienia.	Mechanizm	dolnej	szpulki	należy	do	precyzyjnych;	
nieostrożne	obchodzenie	się	z	nim	(np.	wyjmowanie	szpulki	za	pomocą	narzędzi)	nie	powinno	
mieć miejsca, ponieważ może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Rys.	7	 	 	 	 											Rys.	8

Rys.	9	 	 	 	 											Rys.	10



PL -9   -                                             Aktualna wersja instrukcji na www.tvproducts.pl

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje	dotyczące	utylizacji	urządzeń	elektrycznych	i	elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 
nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 

użytkowania,
-	czynności	serwisowych	związanych	ze	standardową	konserwacją	produktu	(np.	czyszczenie,	
wymiana	elementów	zużywających	się	podczas	normalnego	użytkowania),
-	usterek	spowodowanych	wpływem	warunków	zewnętrznych	(np.	warunki	atmosferyczne,	
zapylenie,	nieodpowiednie	użytkowanie	itp.),
-	uszkodzeń	mechanicznych	powstałych	w	związku	z	upadkiem	produktu,	uderzenia	nim	itp.,
-	uszkodzeń	powstałych	w	wyniku	niewłaściwego	posługiwania	się	produktem,	używania	

produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,
-	uszkodzeń	spowodowanych	używaniem	nieoryginalnych	zasilaczy	lub	używaniem	

oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i 
nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


