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Jeśli potrzebujesz wsparcia lub odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, odwiedź nas na stronie 
http://solutions.brother.com 

 

Wprowadzenie 

 
 

Dziękujemy za zakup maszyny do haftowania 
Brother NV90E 

 
Twoje urządzenie jest zaawansowaną, sterowaną komputerowo maszyną do haftu.                                    
Aby w pełni być zadowolonym z funkcji, którymi maszyna dysponuje, zalecamy przeczytanie niniejszej 
instrukcji. 
 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM MASZYNY. 

 

Wskazówki bezpieczeństwa 

 
Przy używaniu maszyny zawsze przestrzegaj poniższych wskazówek. 
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj wszystkie wskazówki. 
 

Ostrzeżenie - W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa porażenia prądem: 

1. Kiedy maszyna jest wyłączona, nie zostawiaj wtyczki w gniazdku. Po zakończenia szycia       
albo  
podczas czyszczenia maszyny pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. 

 

Uwaga - W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa oparzeń, pożaru, porażenia prądem            

i obrażeń osób przestrzegaj poniższych zaleceń: 
 

2. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka podczas oliwienia maszyny lub wykonywania ustawień 
opisanych w instrukcji obsługi. 

 

 Aby wyłączyć maszynę, ustaw wyłącznik w pozycji „O”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.    
Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka trzymaj mocno za wtyczkę, nie ciągnij za przewód. 

 Podłącz maszynę bezpośrednio do gniazdka. Nie używaj przedłużaczy. 

 Pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka podczas braku prądu. 
 

3. Nie używaj maszyny, jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka jest uszkodzona, występują zakłócenia 
pracy, maszyna spadła lub jest uszkodzona albo do maszyny dostała się woda. W takich 
przypadkach maszynę należy dostarczyć do najbliższego punktu serwisowego w celu 
przeprowadzenia koniecznego przeglądu, naprawy lub regulacji.  

 

 Podczas transportu trzymaj maszynę zawsze za uchwyt. W przeciwnym wypadku może dojść         
do upadku maszyny, a co za tym idzie do uszkodzenia maszyny. 

 

4. Pamiętaj o przestrzeganiu poniższych wskazówek. 
 

http://solutions.brother.com/
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 Otwory wentylacyjne muszą być drożne. Otwory wentylacyjne i rozrusznik nożny muszą być wolne 
od kurzu i ścinków materiału. 

 Nie kładź na rozruszniku nożnym żadnych przedmiotów. 

 Nie używaj przedłużacza. Podłącz maszynę bezpośrednio do gniazdka. 

 Nigdy nie wkładaj żadnych zbędnych przedmiotów do wnętrza maszyny. 

 Przy włączonej maszynie nie używaj produktów w  aerozolu. 

 Ustaw maszynę na stabilnej powierzchni. 
 

5. Podczas pracy maszyny zachowaj ostrożność: 
 

 Nie używaj zgiętych igieł. 

 Trzymaj palce z dala od części będących w ruchu. Szczególną ostrożność zachowaj w pobliżu igły. 

 Przed przystąpieniem do regulacji w pobliżu igły, np. do nawlekania, wymiany igły, nawlekania 
szpulki, wymiany stopki itp. wyłącz maszynę, ustawiając wyłącznik sieciowy w pozycji „O”. 

 Zawsze używaj odpowiedniej płytki ściegowej, gdyż w przeciwnym razie może dojść do złamania 
igły. 

 Podczas szycia nie ciągnij i nie przyciskaj materiału, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść        
do złamania igły. 
 
 

6. Maszyna nie służy jako zabawka: 
 

1. Zachowaj ostrożność, jeśli  w pobliżu znajdują się dzieci. 
2. Maszyna do szycia nie jest przeznaczona dla dzieci oraz osoby niezdolne do tego,                         

bez odpowiedniego nadzoru. 
3. Maszynę można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych, nie narażonych na działanie 

czynników zewnętrznych (atmosferycznych). 
 
 

7. Aby przedłużyć żywotność maszyny: 
 

 Przechowuj i użytkuj maszynę z dala od bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernej 
wilgotności powietrza lub wysokiej temperatury (grzejników, żelazka, itp.). 

 Do czyszczenia obudowy stosuj łagodne mydło i środek czyszczący. Benzyna, rozpuszczalnik       
lub proszek do szorowania może uszkodzić obudowę i maszynę. Dlatego nie powinny być 
stosowane. 

 Chroń maszynę przed gwałtownymi ruchami i uderzeniami. 

 Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów, stopek i innych podzespołów przeczytaj najpierw 
właściwy rozdział. 

 

8. W celu naprawy i ustawień maszyny: 
 

 Jeżeli występują zakłócenia w funkcjonowaniu maszyny lub wymagane są specjalne ustawienia, 
spróbuj najpierw rozpoznać błąd samemu z pomocą tabeli błędów opisanych w końcowej części 
instrukcji obsługi i wykonać odpowiednich ustawień. Jeśli problem nadal nie ustępuje, zwróć się do 
autoryzowanego serwisu firmy BROTHER. 

 
Maszynę należy używać tylko do celów opisanych w tej instrukcji i tylko  
z oprzyrządowaniem zalecanym przez producenta i opisanym w tej instrukcji.  
 
Dodatkowe informacje o produkcji i wszelkie aktualizacje znajdziesz na naszej stronie 
internetowej www.brother.com 
 
 
 
 

INSTUKCJĘ OBSŁUGI PRZECHOWUJ W BEZPIECZNYM MIEJSCU. 

http://www.brother.com/
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Informacje o maszynie 
 

 
 

1. Automatyczne obcinanie nici 
Po zakończeniu szycia nitka może zostać obcięta automatycznie. 

2. Proste nawijanie dolnej nici 
Możesz szybko i w prosty sposób nawinąć nić dolną na szpulkę za pomocą tylko jednego przycisku. 

3. Port USC 
Dzięki możliwości połączenia maszyny z komputerem za pomocą kabla USB masz do dyspozycji 
wiele zapisanych w komputerze lub na stronie internetowej wzorów haftów. 

4. Jasne oświetlenie diodowe 
Żarówka LED ułatwi Ci pracę z ciemną tkaniną. 

5. Automat dolnej nici 
Możesz rozpocząć szycie bez potrzeby wyciągania nici dolnej. 

6. Przyjazny dla użytkownika nawlekacz igły 
Proste nawlekanie igły za pomocą tylko jednego przycisku. 

7. Podświetlony przycisk „Start/Stop” 
Zielone światło oznacza gotowość maszyny do szycia, czerwone lub pomarańczowe wskazuje błąd 
lub etap startu maszyny. 

8. Haftowanie 
Możesz wyszyć zaprogramowane wzory haftów, alfanumeryczne znaki, dekoracyjne ramki             
oraz projekty haftów znajdujące się na dyskietkach z wzorami. 
Pokrywa modułu do haftu może być zastosowana jako przedłużenie stołu (do szycia dużych 
kawałków tkaniny). 
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Wyposażenie 
 
Po otwarciu kartonu sprawdź, czy wszystkie poniższe akcesoria są kompletne. Jeżeli brakuje któregoś 
lub jest uszkodzony, zwróć się do partnera handlowego Brother. 

 

Akcesoria w wyposażeniu standardowym 

 
 

 
*1       75/11 3 igły, 90/14 1 igła. 

 

 

Nr Nazwa części 
Numer 

katalogowy 
Nr Nazwa części 

Numer 
katalogowy 

1. przecinak X54243-051 14. stopka do haftu „Q”  XD0474-051 

2.  szpulka (4) SFB 15. 
tamborek (średni) 10 x 10 
cm 

EF62 

3. komplet igieł  X59535-051 16. Folia ochronna XE5387-001 

4. szczoteczka do czyszczenia X59476-021 17. kabel USB XD0745-051 

5. nasadka szpulki (duża)  130012-024 18. instrukcja obsługi XE3905-001 

6. 
nasadka szpulki (średnia) (przy 
maszynie) 

XE1372-001 19. 
Skrócona instrukcja 
obsługi 

XE5366-001 

7. nasadka szpulki (mała) 130013-124 20. Torebka na akcesoria XC4487-021 

8.  siatka na szpulkę XA5523-020    

9. nożyczki XC1807-121    

10. śrubokręt XC1074-051    

11. nić bębenkowa (biała) #90 
EBT-PEN:  
XC5996-001 

   

12. śrubokręt XC4237-021    

13. pióro dotykowe XE3069-001    

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Wyposażenie dodatkowe 

 

 
Dostępne są poniższe pozycje jako akcesoria opcjonalne. 

 

 

 

Nr Nazwa części Numer katalogowy 

1. nić dolna (czarna) 
XC5996-001 
  EBT-CEBN 

2. kartridże z wzorami  

3. 
tamborek mały 
2 x 6 cm (wys. x 
szer.) 

EF61 

4. 
tamborek (duży) 
17 x 10 cm 

EF71 

5. 
hydrofolia BM5: XE0615-001 

fizelina BM3: X81175-101 
 

 

 

 

Wskazówka 

 Akcesoria opcjonalne możesz nabyć w autoryzowanym sklepie (adresy sklepów znajdziesz             
na stronie internetowej www.brother.pl) 

 O wszystkich akcesoriach dostępnych dla Twojej maszyny dowiesz się w autoryzowanym punkcie 
handlowym. 
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Podstawowe podzespoły maszyny i ich obsługa 
 
Poniżej opisano podstawowe elementy maszyny i ich funkcje. Zanim rozpoczniesz pracę z maszyną, 
przeczytaj uważnie poniższy opis. 

Widok z przodu 

 

 
 

1. Płytka prowadnika nici 
Przy nawlekaniu górnej nici lub nawijaniu nici 
dolnej na szpulkę poprowadź nitkę pod płytką 
prowadnika nici. 
2. Prowadnik nici do nawijania 
Przy nawijaniu dolnej nici lub nawlekaniu nici 
górnej poprowadź nitkę przez prowadnik nici. 
3. Trzpień szpulki 
Załóż szpulkę nici na trzpień. 
4. Nawijacz szpulki  
Do nawijania dolnej nici. 
5. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (panel 
dotykowy) 
Pokazuje ustawienia wzorów oraz 
komunikaty o błędach. 
6. Ekran obsługi 
Za pomocą przycisku na tym ekranie możesz 
wybrać wzór ściegu lub uzyskać pomoc w 
obsłudze maszyny. 
7. Zaczepy modułu do haftu 
 Umocuj moduł do haftu do zaczepów. 

8. Dźwignia stopki do haftu 
Podnieś lub opuść dźwignię stopki w celu 
podniesienia/opuszczenia stopki. 
9. Przyciski funkcyjne do nawigacji 
Użyj tych przycisków do obsługi maszyny. 
10. Moduł do haftowania 
Umocuj moduł do haftowania w maszynie, a 
następnie tamborek do modułu.  
11. Obcinacz nici 
Poprowadź nitkę przez obcinacz nici w celu 
obcięcia nitki. 
12. Dźwignia nawlekacza igły 
Użyj dźwigni do nawlekania igły. 
13. Pokrętło regulacji naprężenia nici 
Za pomocą tego pokrętła możesz ustawić 
naprężenie nici górnej. 
14. Dźwignia nici 
15. Tarcza do nawijania nici dolnej na szpulkę   
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Obszar igły i stopki do haftu 

 
 
1) Płytka prowadzenia nici 
Przy zastosowaniu nawlekacza igły 
poprowadź nitkę przez płytkę prowadzenia 
nici. 
2) Prowadnik nici igielnicy 
Poprowadź nitkę górną przez prowadnik nici 
igielnicy. 
3) Płytka ściegowa 
Przy opuszczonej igle igła wchodzi w otwór 
płytki ściegowej. 
4) Pokrywa płytki ściegowej 
Zdejmij pokrywę płytki ściegowej w celu 
wyczyszczenia bębenka i chwytacza.  
5) Pokrywa szpulki/bębenka 
Zdejmij pokrywę i załóż szpulkę w bębenku. 
6) Stopka do haftu „Q” 
 
 

Prawa strona / widok z tyłu 

            
 

   Uchwyt 
Do bezpiecznego i wygodnego transportu 
maszyny. 

   Pokrętło 
Pokręcaj pokrętłem w swoją stronę w celu 
opuszczenia lub podniesienia igły. 

   Kieszeń na dyskietkę z wzorami 
Tu włóż dyskietkę z wzorami. 

 port USB 
Za pomocą kabla USB podłącz maszynę                   
z komputerem. 

  Otwory wentylacyjne 
Otwory wentylacyjne umożliwiają obieg 
powietrza. Podczas szycia nie wolno zakrywać 
otworów wentylacyjnych.  

   Włącznik/wyłącznik sieciowy  

 Gniazdo zasilania 

Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda. 
 

 

Przyciski funkcyjne 

 
Za pomocą przycisków funkcyjnych możesz sterować różnymi podstawowymi funkcjami maszyny. 
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1. Przycisk „Start/Stop"  
Naciśnij przycisk „Start/Stop”, aby rozpocząć 
lub zatrzymać proces haftowania. Trzymając 
wciśnięty przycisk, na początku maszyna 
haftuje z małą prędkością. Po zatrzymaniu 
maszyny igła znajduje się w najniższej 
pozycji. 
W zależności od trybu obsługi przycisk 
przybiera inny kolor. 

Przycisk świeci się na zielono,                      
gdy maszyna jest gotowa do rozpoczęcia 
haftowania oraz podczas haftowania.                    
Jeżeli maszyna nie jest gotowa, przycisk 
świeci się na czerwono. Przycisk              
świeci się na pomarańczowo, gdy wałek 
nawijacza szpulki jest przesunięty                 
w prawo  do nawinięcia nici na szpulkę. 
 

2.  Przycisk „Pozycja igły”  
Naciśnij przycisk pozycji igły, aby podnieść 
lub opuścić igłę. Pamiętaj, aby podnieść igłę 
przed przystąpieniem do nawlekania igły. 
Dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje 
szycie ściegu.  
 

 

3. Przycisk „Automatyczne cięcie nici”  
Po zakończeniu haftowania naciśnij przycisk 
automatycznego obcinania nici,                         
aby automatycznie obciąć górną i dolną nić 
szpulki.  
 
 
UWAGA! 

 Nie naciskaj przycisku automatycznego 
obcinania nici, jeżeli nitka została właśnie 
obcięta. Może bowiem to spowodować 
złamanie igły, zapętlenie nici lub uszkodzenie 
maszyny. 

 

Wskazówka 

 
 Nie wciskaj przycisku obcinacza nici, jeżeli 

pod stopką nie ma materiału lub podczas 
haftowania. W przeciwnym wypadku może 
dojść do uszkodzenia maszyny. 

  

 Do nici grubszych niż nr 30, nici nylonowych 
lub innych nici specjalnych                          
(np. metalicznych) stosuj obcinacz nici, który 
znajduje się z boku maszyny. 

            
 

 

Ekran obsługi 

 
Ekran obsługi składa się z wyświetlacza LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) i przycisków funkcyjnych. 

 

 

 
 

 

  Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny) 
(panel dotykowy) 
Na ekranie możesz wyświetlić ustawienia 
wzoru oraz komunikaty o błędach. Przyciski 
wyświetlacza wybieraj za pomocą palca lub 
pióra dotykowego.  

            

 Przycisk „z powrotem”    
Naciśnij ten przycisk, aby powrócić                           
do poprzedniego ekranu. 
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   Przycisk „Poprzednia strona”  
Naciśnij ten przycisk, aby wywołać 
poprzednią stronę, jeżeli istnieje jeszcze 
jakaś zawartość, która nie została 
wyświetlona na ekranie. 

  Przycisk „Następna strona”  
Naciśnij ten przycisk, aby wywołać następną 
stronę, jeżeli istnieje jeszcze jakaś zawartość, 
która nie została wyświetlona na ekranie. 

  Przycisk pamięci  
Naciśnij ten przycisk w celu zapamiętania         
w pamięci maszyny wzorów, znaków 
alfanumerycznych.  

   Przycisk haftowania  
Naciśnij ten przycisk w celu wywołania ekranu do 
wyboru wzorów. 

   Przycisk ustawień  
Wyświetla ekran ustawień. 

  Przycisk pomocy  
Naciśnij ten przycisk w celu wywołania pomocy 
dot. obsługi maszyny. 
Krótkie objaśnienia dot: 
ustawienia górnej nici / nawijanie dolnej nici / 
ustawienia dolnej nici / mocowanie modułu            
do haftu / mocowanie tamborka / wymiana igły. 
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Przygotowania 
 

 
W rozdziale tym opisane są niezbędne przygotowania przed rozpoczęciem pracy z maszyną. 
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Włączanie / wyłączanie maszyny .................................................................................................... 14 

Podstawowe wskazówki dotyczące haftowania ............................................................................. 16 

Zakładanie stopki do haftu .............................................................................................................. 17 

Mocowanie modułu do haftowania ................................................................................................. 20 

Przygotowanie materiału ................................................................................................................. 23 

Mocowanie tamborka ....................................................................................................................... 27 

Wybór wzoru .................................................................................................................................... 29 

Wymiana igły .................................................................................................................................... 40 

Nawijanie / zakładanie szpulki ......................................................................................................... 43 

Nawlekanie górnej nici..................................................................................................................... 51 
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Kroki podstawowe  
 

 

1  Zakładanie stopki  

 
Załóż stopkę do haftu „Q” . 
 

↓  

2  Sprawdzanie igły  

 
Zastosuj igłę odpowiadającą tkaninie.  
Bliższe informacje znajdziesz w „Wymiana igły”. 

↓  

3  
Mocowanie modułu do 
haftu 

Zainstaluj moduł do haftu. 
Bliższe informacje znajdziesz w „Mocowanie modułu do haftu”. 

↓ 

4  Zakładanie dolnej nici 
Nawiń dolną nitkę na szpulkę, a następnie ją załóż. Bliższe 
informacje znajdziesz w „Nawijanie/zakładanie szpulki”. 

↓  

5  
Przygotowanie 
materiału 

Podłóż pod tkaninę materiał stabilizujący i naciągnij obydwa 
materiały w tamborku. Bliższe informacje znajdziesz                        
w „Przygotowanie materiału”. 

↓  

6  Mocowanie tamborka 

 
Przymocuj tamborek do modułu do haftu. Bliższe informacje 
znajdziesz w „Mocowanie tamborka”. 

↓  

7  Wybór wzoru 
Włącz maszynę i wybierz wzór do haftu. Bliższe informacje 
znajdziesz w „Wybór wzoru”. 

↓  

8  
Sprawdzanie położenia 
wzoru 

Sprawdź wielkość i położenie wzoru, ewentualnie ustaw go zgodnie 
z oczekiwaniami. Bliższe informacje znajdziesz w „Dostosowywanie 
wyglądu i wielkości” 

↓  

9  
Zakładanie nici do 
haftu 

 
Wybierz nitkę odpowiadającą wzorowi. Bliższe informacje 
znajdziesz w „Nawlekanie górnej nici” 
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Włączanie / wyłączanie maszyny 
Rozdział ten opisuje, jak włączyć i wyłączyć maszynę. 

 

Środki ostrożności dot. zasilania prądu 
Upewnij się, że zostały podjęte następujące środki ostrożności. 
 
 
 

 UWAGA 
 Używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania energii elektrycznej. Używanie innych 

źródeł energii może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia maszyny. 

 Zwróć uwagę, aby kabel maszyny był prawidłowo podłączony do kontaktu i maszyny. 

 Nie wkładaj wtyczki, jeżeli jest w złym stanie, do kontaktu. 

 Wyłącz zasilanie głównym wyłącznikiem sieciowym, gdy: 
- maszyna nie jest używana 
- po zakończeniu pracy 
- w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej 
- gdy maszyna nie działa prawidłowo wskutek złego podłączenia lub rozłączenia 
- podczas burz 

 

 

 

 

 OSTRZEŻENIE 

 Używaj tylko kabla sieciowego dołączonego do maszyny. 

 Nie stosuj do eksploatacji maszyny przedłużaczy lub rozgałęźników, gdyż grozi to 
niebezpieczeństwem pożaru lub porażenia prądem. 

 Wyciąganie wtyczki z gniazdka mokrymi rękami grozi porażeniem prądem. 

 Wyłączać maszynę przed wyciągnięciem wtyczki z sieci. Nigdy nie ciągnąć za kabel,           
gdyż grozi to porażeniem prądem na skutek uszkodzenia gniazda lub kabla. 

 Uważaj, by kabel sieciowy nie był przecięty, uszkodzony, przerabiany lub skręcony, zapętlony 
czy rozciągany. Nie kładź na kablu ciężkich przedmiotów, chroń go przed oddziaływaniem 
źródeł ciepła. Kabel może ulec uszkodzeniu, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.           
Jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony, zwróć się do sprzedawcy lub serwisu. 

 Podczas czynności serwisowych, zdejmowania obudowy lub wymiany żarówki wyłącz 
maszynę z prądu. 

 Jeżeli maszyna dłuższy czas nie jest używana, zawsze wyciągaj wtyczkę z sieci. 
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi pożarem. 
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Włączanie maszyny 
 
 
Przygotuj kabel dostarczony z maszyną. 
 

1. 1. Upewnij się, czy maszyna jest wyłączona 
(główny wyłącznik sieciowy ustawiony w 
pozycji „O”), a następnie włóż wtyczkę 
sieciową do gniazdka znajdującego się po 
prawej stronie maszyny. 
 

2. Włóż wtyczkę kabla do gniazdka 
sieciowego.. 

 
 

 gniazdo zasilania 
 
Najpierw włóż wtyczkę do gniazdka, zanim 
włączysz maszynę. Bliższe informacje 
znajdziesz w „Mocowanie modułu do 
haftowania”). 
 
3. Naciśnij przycisk wyłącznika sieciowego, 
znajdującego się po prawej stronie maszyny 
(ustaw w pozycji „I”). 

 

Oświetlenie, wyświetlacz i   (przycisk 
„Start/Stop”) zapalą się wraz z włączeniem 
maszyny. 
 

Pamiętaj 
Podczas włączania maszyny ruch igły              
i transportera wyda dźwięk. Nie oznacza to 
uszkodzenia maszyny. 

 
 

Wyłączanie maszyny 

 
 
Po zakończeniu pracy maszyny wyłącz 
maszynę. Pamiętaj o wyłączeniu maszyny        
do transportu. 
 
1. Upewnij się, że maszyna jest w stanie 

spoczynku. 
2. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania 

maszyny, znajdujący się po prawej stronie 
maszyny do pozycji „O”. 

 

 
 

 Oświetlenie, wyświetlacz i  (przycisk 
„Start/Stop”) zgasną po wyłączeniu 
maszyny. 

 
 
3. Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. 
 
Przy wyjmowaniu nie ciągnij za kabel. 
 
4. Wyjmij kabel z gniazdka maszyny. 
 
 
 
 
 

Pamiętaj 

 W przypadku braku prądu podczas pracy 
maszyny wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę. 
Po powtórnym włączeniu maszyny otrzymasz 
wskazówki niezbędne do bezproblemowego 
funkcjonowania maszyny. 
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Podstawowe wskazówki dotyczące haftowania 

Przygotowanie 
 
Do haftowania niezbędne są: 
 Tkanina 
Przygotuj materiał, na którym chcesz 
haftować. Wytnij kawałek materiału, który 
będzie trochę większy niż tamborek. 

 Wskazówka 

 Stosuj zawsze do haftowania stabilizator 
( p. fizelinę). W przeciwnym wypadku 
możesz uzyskać słabą jakość 
wyhaftowanego wzoru. 

 Jeżeli haftujesz na dużym kawałku 
materiału, połóż materiał tak, aby nie 
zwieszał się ze stołu, na którym stoi 
maszyna. Może to powodować 
utrudnione przesuwanie się modułu              
do haftu i jednocześnie błędne 
wyhaftowanie wzoru.  

 UWAGA 

 Nie haftuj na tkaninie, która jest zbyt 
gruba. Aby sprawdzić grubość tkaniny, 
umocuj tamborek na stole do haftu                  

i podnieś igłę za pomocą przycisku  
(przycisk „Pozycja igły”). Jeżeli pomiędzy 
stopką a materiałem jest przestrzeń, 
możesz haftować na tej tkaninie. 

 Wzory nachodzące na siebie haftuj 
szczególnie ostrożnie. Ponieważ igła           
nie wkłuwa się łatwo w materiał, może się 
złamać. 

 

 Materiał stabilizujący 
 
Aby uniknąć złej jakości haftu, powinieneś 
zawsze stosować z tkaniną stabilizator. 

 
Do cienkich materiałów ( p. organzy)              
i materiałów z włosami ( p. ręczniki, polar) 
polecamy stosowanie hydrofolii, 
rozpuszczalnej w wodzie. Bliższe informacje, 
patrz „Zakładanie stabilizatora do tkaniny”. 

 Nici 
Do haftowania używaj nici do tego 
przeznaczonych. 

 
Do nawijania nici dolnej na szpulkę używaj 
specjalnej nici bębenkowej. Bliższe informacje, 
patrz ”Wyposażenie dodatkowe”. 
 

 Pamiętaj 
 Aby uzyskać dobrą jakość haftu, zwróć 

uwagę, aby używać nici przeznaczonych            
do haftu. 

 Przed przystąpieniem do haftowania upewnij 
się, że na dolnej szpulce masz wystarczająco 
nici. Zbyt mała ilość nici na szpulce może 
spowodować jej zapętlenie. 

 
 
 
 Igła 
Stosuj igły przeznaczone do maszyn domowych 
o systemie 130/705H o grubości 75 lub 80.                 
Do tkanin grubych używaj grubszych igieł,                   
 p. o grubości 90/14. 
 

 Pamiętaj 

 W maszynie została fabrycznie 
zamontowana igła o grubości 75/11. 

 Informacje dotyczące wymiany igły, patrz 
„Wymiana igły”. 

 

 UWAGA 
Do dzianin i tkanin elastycznych używaj igieł               
z tzw. Kulką (kolor złoty). 

 
 
 Inne 
Tamborek „mały” i „duży” są dostępne                
w wyposażeniu dodatkowym. Bliższe informacje, 
patrz „Mocowanie materiału w tamborku”.               
. 
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Zakładanie stopki do haftu 
 
W tym rozdziale są opisane czynności dotyczące zakładania stopki do haftu. 

  
 

Zakładanie stopki do haftu 
 

Do haftowania zamontuj za pomocą 
śrubokręta stopkę do haftu „Q”.  

 
1. sztanga stopki do haftu 
2. połączenie ze śrubką uchwytu stopki 

 

 UWAGA 
Do haftowania używaj zawsze stopki „Q”. 
Użycie niewłaściwej stopki może 
spowodować uderzanie igły w stopkę,                  
a tym samym uszkodzenie stopki, 
wykrzywienie lub złamanie igły. 
 
1. Naciśnij jedno- lub dwukrotnie przycisk 

 (przycisk pozycji igły) w celu 
podniesienia igły. 

 
1) przycisk pozycji igły 

 

Igła zostanie podniesiona 
 

 Wskazówka 
Jeżeli oznaczenie na pokrętle jest widoczne 
na górze, oznacza to, że igła jest prawidłowo 
podniesiona. Zwróć więc uwagę,                 
aby oznaczenie na pokrętle było na górze. 

 
 

2. Wyłącz maszynę. 

 

 UWAGA 
Przed przystąpieniem do wymiany stopki upewnij 
się, czy maszyna jest wyłączona. W przeciwnym 
wypadku może dojść do obrażeń                    

przy nieumyślnym naciśnięciu (przycisk 
„Start/Stop”). 
 
3. Podnieś dźwignię stopki. 

 
(1) dźwignia podnoszenia stopki 

 
Stopka została podniesiona. 
 
4. Przytrzymaj wciśnięty czarny przycisk                
z tyłu uchwytu stopki, aby zwolnić stopkę. 
 

 
1) czarny przycisk 
2) uchwyt stopki 

 
Stopka została odpięta od uchwytu stopki. 
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5. Poluzuj śrubkę uchwytu stopki i zdejmij 
uchwyt stopki.  
Pokręcaj śrubokrętem do tyłu. 
 
 

 
 

1) śrubokręt 
2) uchwyt stopki 
3) śrubka uchwytu stopki 

 
6. Przytrzymaj stopkę do haftu „Q” prawą 
ręką (patrz rysunek). 
Trzymając stopkę, oprzyj palec wskazujący 
na dźwigni w tylniej części stopki do haftu. 

 
(1) dźwignia 

 
7. Naciśnij palcem na dźwignię i umieść 
stopkę przy igielnicy stopki nad śrubką 
zaciskową igły, aby umocować stopkę 
przy igielnicy stopki. 

 
1) igielnica stopki 
2) śrubka zaciskowa igły 
3) igielnica stopki 

8. Umocuj stopkę przy pomocy śrubki 
uchwytu stopki. 
Ustaw stopkę pionowo. 
 

 
(1) śrubka uchwytu stopki 

 
9. Dokręć mocno śrubkę uchwytu stopki              
za pomocą śrubokręta w swoim kierunku. 

 
(1) śrubokręt 

 

 UWAGA 

 Podczas montowania stopki nie uderzaj 
palcem lub stopką do haftu „Q” w igłę.              
Igła może się złamać lub spowodować 
obrażenia. 

 Śrubkę dokręcaj dołączonym do maszyny 
śrubokrętem. Jeżeli śrubka nie będzie 
dokręcona, igła może uderzać w stopkę, 
złamać się lub wykrzywić. 

 Zanim rozpoczniesz szycie, pokręć 
pokrętłem w swoim kierunku, aby sprawdzić, 
czy igła nie uderza w stopkę. Możesz 
bowiem uszkodzić stopkę, złamać                   
lub skrzywić igłę. 
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Zdejmowanie stopki 
 
 
1. Naciśnij jedno- lub dwukrotnie przycisk 

 (przycisk pozycji igły) w celu 
podniesienia igły. 

 
(1) przycisk pozycji igły 

 

Igła zostanie podniesiona 
 

2. Wyłącz maszynę. 

 
 

 UWAGA 
Przed przystąpieniem do demontażu stopki 
upewnij się, czy maszyna jest wyłączona.           
W przeciwnym wypadku może dojść                
do obrażeń przy nieumyślnym naciśnięciu 

(przycisk „Start/Stop”). 
 
 
3. Podnieś dźwignię stopki. 

 
 dźwignia podnoszenia stopki 

 

 

4. Naciśnij na dźwignię z tyłu stopki, zwolnij 
śrubkę uchwytu stopki i zdejmij stopkę          
do haftu „Q”. 
Pokręcaj śrubokrętem do tyłu. 

 
(1) śrubokręt 

 
5. Umocuj ponownie uchwyt stopki. 
 
Bliższe informacje, patrz „Zakładanie                     
i zdejmowanie uchwytu stopki. 
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Mocowanie modułu do haftowania 
 
 
W tym rozdziale są opisane czynności dotyczące instalacji modułu do haftu. 
 
 

Środki ostrożności dot. modułu 
do haftowania 
 
 

 UWAGA 

 Nie przenoś maszyny z zainstalowanym 
modułem do haftowania. Moduł może 
wypaść i spowodować obrażenia. 

 Podczas haftowania trzymaj ręce                 
z daleka od modułu do haftowania                    
i tamborka. W przeciwnym wypadku może 
dojść do obrażeń. 

 
 
 

 Wskazówka 

 Nie dotykaj wtyczki przy module             
do haftowania. Możesz uszkodzić 
wtyczkę , a co się z tym wiąże 
spowodować wadliwe funkcjonowanie 
maszyny.  

 Nie podnoś ramienia i nie próbuj 
poruszać ramieniem do haftu przy 
pomocy siły. W przeciwnym wypadku 
może dojść do uszkodzenia. 

 
(1) ramię do haftu 

 
 
 

Mocowanie modułu do haftowania 
 
Przygotuj dołączony do maszyny moduł                 
do haftowania. 

 
1. Wyłącz maszynę. 

 
 

 Wskazówka 
 

Przed przystąpieniem do mocowania modułu do 
haftowania pamiętaj zawsze o wyłączeniu 
maszyny. Możesz bowiem spowodować wadliwą 
pracę maszyny. 

 
2. Wysuń w lewo pojemnik na akcesoria. 

 
(1) pojemnik na akcesoria 
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3. Wsuń moduł do haftowania do ramienia 
maszyny. 
Wsuń do środka aż do zaskoczenia                    
na właściwe miejsce. 

 
Moduł do haftowania jest zainstalowany. 

 

 Wskazówka 

 Między maszyną a modułem                      
do haftowania nie może występować 
żadna szczelina. Może ona spowodować 
niewłaściwe wykonanie haftu.  

 Nie naciskaj na ramię haftu. Możesz 
bowiem uszkodzić moduł do haftowania. 

 
 

4. Włącz maszynę. 

 
Na ekranie pojawi się komunikat 
potwierdzający. 

 
5. Zwróć uwagę, aby w pobliżu modułu           
do  haftowania nie znajdowały się żadne 
przedmioty, jak również twoje ręce,             

a następnie naciśnij . 

 
 Ramię do haftu ustawi się w pozycji 

początkowej. 

 
(1) ramię do haftu 

 UWAGA 

 Trzymaj ręce i inne przedmioty z dala                
od ramienia do haftu. W przeciwnym 
wypadku może dojść do obrażeń. 

 

 Wskazówka 

 Jeżeli maszyna jest inicjalizowana,               
a w pobliżu ramienia do haftu znajdują się 
przedmioty, może wystąpić sytuacja,               
że ponownie pojawi się ekran startowy. 
Zdejmij wszystko, co znajduje się w pobliżu 
ramienia do haftu, a następnie włącz 
ponownie maszynę. 

 
 Pojawi się ekran w celu wyboru wzoru             

do haftowania. 

 
 

 
 

Zdejmowanie modułu do 
haftowania 

 
Zwróć uwagę, aby maszyna była w stanie 
spoczynku, a następnie postępuj zgodnie                 
z poniższymi wskazówkami. 
 

1. Zdejmij tamborek. 
Bliższe informacje dotyczące zdejmowania 
tamborka znajdziesz w „Zdejmowanie tamborka”. 
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2. Wybierz  , a następnie naciśnij 

. 

 
 Ramię do haftowania przesunie się                 

do pozycji pierwotnej.  
 

 Wskazówka 
Jeżeli pominiesz ten krok, ramię do haftu nie 
powróci do właściwej pozycji i nie będziesz 
mógł założyć pokrywy na moduł                          
do haftowania. 

 
 
3. Wyłącz maszynę. 
 

 
 
 

 UWAGA 

 Pamiętaj zawsze o wyłączeniu maszyny 
przed przystąpieniem do zdejmowania 
modułu do haftu. Jeżeli przy włączonej 
maszynie będziesz zdejmować tamborek, 
może dojść do niewłaściwego 
funkcjonowania maszyny. 

 
 

 

4. Przesuń do dołu w lewo przycisk 
zwalniający, znajdujący się z boku modułu,         
i odłącz moduł od maszyny. 
 

 
(1) przycisk zwalniający 

 
Moduł do haftowania jest odłączony do maszyny. 
 
 

 UWAGA 

 Nie przenoś modułu do haftowania, 
trzymając za ramię do haftu. 
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Przygotowanie materiału 
 
Po podłożeniu stabilizatora ( p. fizeliny) pod tkaninę, na której będzie wykonywany haft, materiał   
będzie włożony do tamborka, a następnie naciągnięty.  
 

Zakładanie stabilizatora do 
tkaniny 
Ważną częścią procesu tworzenia 
atrakcyjnego  haftu jest użycie materiału 
stabilizującego. 

 

 Pamiętaj 

 Do cienkich materiałów ( p. organzy)              
i materiałów z włosami ( p. ręczniki) 
polecamy stosowanie hydrofolii, 
rozpuszczalnej w wodzie. Opcjonalne 
części lub akcesoria znajdziesz                    
pod adresem http://www.brother.com/. 

 

 UWAGA 
Do haftowania używaj zawsze materiału 
stabilizującego ( p. fizelinę). 
 

1. Przygotuj kawałek stabilizatora                
( p. flzelinę) trochę większy niż tkanina, 
na której ma być haftowany wzór. 

 
(1) tkanina 
(2) wielkość tamborka 
(3) stabilizator 

 

2. Jeżeli używasz materiału podkładowego           
z klejem, połóż go stroną z klejem                     
do materiału i przyprasuj żelazkiem parowym. 
 

 Jeżeli nie jest możliwe prasowanie lub 
napinanie w tamborku 

Dla materiałów,  p. ręczniki, które nie można 
prasować, lub haftów w miejscach,                     
gdzie prasowanie jest utrudnione, połóż 
stabilizator pod tkaniną i napnij tkaninę                 
w tamborku, bez mocowania stabilizatora. 

 

Mocowanie materiału w tamborku 
 
Tkanina powinna być napięta w tamborku. Jeżeli 
materiał jest upięty za luźno, może to 
spowodować pogorszoną jakość haftu. Użyj 
odpowiedniego tamborka (średni, mały, duży, 
extra duży). 
 
 Tamborek (średni)  
 
Możesz wyhaftować wzory o wielkości 10 cm x 
10 cm. 
 

 
 

 Tamborek (mały) (opcjonalnie) 
 
Z tym tamborkiem możesz wyhaftować wzory         
o wielkości max 2 cm x max 6 cm. Stosowany 
jest do haftowania liter lub małych wzorów. 
 

 

 Pamiętaj 
 

 Są wzory, dla których nie może być 
stosowany mały tamborek 

 
 

 

http://www.brother.com/


 24 

 
 Tamborek (duży) (opcjonalnie) 
Za pomocą tego tamborka możesz 
wyhaftować wzór w obszarze od max 17 cm 
(wys.) do max 10 cm (szer.).  Służy                   
do haftowania kilku wzorów bez zmiany 
pozycji tkaniny w tamborku. 
 

 
 
. 
 

 UWAGA 
Dopasuj do wielkości wzoru właściwą 
wielkość tamborka. W przeciwnym wypadku 
stopka może uderzać w tamborek, co z kolei 
może prowadzić do obrażeń, uszkodzenia 
tamborka, złamania lub skrzywienia igły. 
 
1. Poluzuj śrubę w ramce zewnętrznej              
i rozdziel ramki wewnętrzną i zewnętrzną. 
Połóż ramkę zewnętrzną na płaskiej 
powierzchni 
 
 

 
 

(1) Ramka wewnętrzna 
(2) Ramka zewnętrzna 
(3) Śruba 

 
2. Połóż materiał na ramce zewnętrznej 
prawą stroną materiału do góry.  

 
 
 (1) Prawa strona materiału 

3. Następnie ściśnij obie ramki, aby trzymały 
materiał. 
Upewnij się, że znaki strzałek na obu ramkach 

są zrównane (  na ramce wewnętrznej i  
na zewnętrznej). 
 

 
 
4. Dokręć ręką śrubę, aby zabezpieczyć 
materiał. 

 
 

5. Wyciągnij ostrożnie materiał z tamborka, 
nie luzując śruby. 

 
 

 Pamiętaj 

 Te środki ostrożności przeciwdziałają 
zniekształceniu wzoru podczas haftowania. 
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6. Wciśnij wewnętrzną ramkę i wyrównaj 

znaki strzałek na obu ramkach (  na 

ramce wewnętrznej i  na zewnętrznej). 

 
 

(1) ramka zewnętrzna 
(2) ramka wewnętrzna 
(3) tkanina (prawa strona) 
(4) stabilizator ( p. fizelina) 
(5) listewka ramki zewnętrznej 

 
 
Wciśnij ramkę wewnętrzną tak, aby mocno 
przylegała do listewki ramki zewnętrznej. 
 
7. Dokręć śrubę i naciągnij delikatnie, 
równomiernie materiał. 
 

 
 
 Zastosowanie szablonów 
 
Po włożeniu szablonu do tamborka wzór 
może być wyhaftowany na tkaninie 
dokładanie we właściwej pozycji. 
 

 
        Szablon (średni)              Szablon (mały) (opcjonalnie 
 

 
Szablon (duży) (opcjonalnie) 
 
 

1. Zaznacz kredą krawiecką środek wzoru. 

 
(1) wzór 
(2) zaznaczenie  

 

2. Połóż szablon na wewnętrzną ramkę. 
 

 
(1) szablon 
(2) wewnętrzna ramka 

 

3. Zrównaj linie szablonu ze znaczkiem               
na materiale. 

 
(1) linie szablonu 
(2) oznaczenie 
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4. Włóż wewnętrzną ramkę z materiałem 
do ramki zewnętrznej i naciągnij materiał. 
 
5. Zdejmij szablon. 

 
 
 Haftowanie na materiałach, które nie 

mogą być naciągnięte w tamborku 
 
Jeżeli chcesz haftować na małych kawałkach 
tkaniny, które nie mogą być naciągnięte               
w tamborku, lub na wąskich paskach,                 
 p. tasiemkach, użyj stabilizatora               
( p. fizelinę) jako bazy do napięcia                      
w tamborku. Zaleca się stosowanie 
stabilizatora do wszystkich haftów. 

 
(1) stabilizator 
(2) przyfastryguj lub przyklej 
(3) tkanina 

 
Zdejmij ostrożnie stabilizator                        
po wyhaftowaniu wzoru. 
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Mocowanie tamborka 
 
W rozdziale tym opisano, jak założyć tamborek do modułu do haftu. 
 

Zakładanie tamborka 
 

1. Nawiń szpulkę dolną nitką i włóż ją do 
bębenka. 
 
Bliższe informacje, patrz „Nawijanie 
/zakładanie szpulki”. 
 
2. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki. 

 
(1) dźwignia podnoszenia stopki 

3. Naciśnij jedno- lub dwukrotnie  
(przycisk „Pozycja igły”), aby podnieść igłę. 

 
(1) przycisk „Pozycja igły” 

 
4. Podłóż tamborek pod stopkę. Podnieś 
przy tym wyżej dźwignię podnoszenia 
stopki. 

 

 UWAGA 
Uważaj, aby nie zahaczyć swoim palcem            
lub tamborkiem o igłę. Może to spowodować 
złamanie igły lub obrażenia. 

5. Naciskając, skieruj dźwignię uchwytu 
ramki lekko w lewo, następnie wciśnij ramkę 
w uchwyt tak, aby wskoczyła na swoje 
miejsce. 

 
(1) mocowania 
(2) zaczepy 

 
 

 Wskazówka 
Zwróć uwagę, aby obydwa zaczepy zostały 
osadzone. Jeżeli zostanie osadzony tylko 
przedni lub tylni zaczep, maszyna może błędnie 
wyhaftować Twój haft. 

 

 UWAGA 
Przymocuj prawidłowo tamborek do uchwytu.       
W przeciwnym razie stopka może uderzać             
w tamborek i może dojść do obrażeń. 
 

Zdejmowanie tamborka 
 

Pamiętaj, aby maszyna była w stanie spoczynku, 
a następnie postępuj zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. 
 

1. Podnieś dźwignie podnoszenia stopki. 

 
(1) dźwignia podnoszenia stopki 
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2. Naciśnij jedno- lub dwukrotnie  
(przycisk „Pozycja igły”), aby podnieść igłę. 

 
 

(1) przycisk „Pozycja igły” 

 
3. Naciskając, skieruj dźwignię uchwytu 
ramki lekko w lewo, następnie wyciągnij 
do góry tamborek. 

 
(1) naciśnij tu, aby wypiąć 

 
Tamborek oddzieli się od uchwytu tamborka. 
 
4. Poprowadź tamborek pod stopką. 
Podnieś przy tym wyżej dźwignię 
podnoszenia stopki. 
 

 
 

 UWAGA 
Zwróć uwagę, aby nie zahaczyć swoim 
palcem lub tamborkiem o igłę. Może to 
spowodować złamanie igły lub obrażenia 
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Wybór wzoru 
 
 
W rozdziale tym znajdziesz informacje dotyczące różnych dostępnych wzorów haftów i o tym,                
w jaki sposób możesz wybrać wzór haftu. 
 
 

Niezbędne informacje 
 

Wzory zapisane w maszynie oraz dyskietki               
z wzorami są przeznaczone tylko                        
do prywatnego zastosowania. Każdorazowe 
komercyjne wykorzystanie chronionych 
prawami wzorów jest zabronione i stanowi 
naruszenie praw autorskich. 

Rodzaje wzorów 

 
Możesz wybrać wzór z poniżej dostępnych 
rodzajów. 

 
(1) Wzory haftu  
Łącznie maszyna posiada 70 wzorów. Wzory 
zostaną wyhaftowane poprzez zmianę górnej 
nici zgodnie ze wskazówkami na ekranie. 
Szczegóły znajdziesz w „Wybór wzoru haftu” 
 
(2) Litery 
Do dyspozycji jest 6 rodzajów liter: wielkich 
liter / małych liter / liczb / symboli. 
Szczegóły znajdziesz w „Wybór 
alfanumerycznych znaków”. 
 
(3) Wzory ramek 
Dostępnych jest 10 typów, jak                        
 p. zaokrąglone, z 12 rodzajami ramek. 
Szczegóły znajdziesz w „Wybór ramki”. 
 
(4) Dyskietki z wzorami 
Możesz haftować również wzory, znajdujące 
się na dyskietce. 
Szczegóły znajdziesz w „Użycie dyskietki          
z wzorami” 

(5) Wzory zapisane w pamięci maszyny 
 
Wzory, jak  p. często używane zestawy liter, 
mogą być zapisane w pamięci maszyny,                  
by następnie móc je wywołać i wyhaftować.  
Szczegóły znajdziesz w „Zapisywanie wzorów” 
 
(6) wzory załadowane z komputera 
Możesz wyhaftować wzory zapisane                         
w komputerze. Szczegóły znajdziesz                         
w „Ładowanie wzorów z komputera”. 
. 

 



 30 

Wyświetlacz LCD 
(ciekłokrystaliczny) 
 
Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny) jest 
sterowany przyciskami obsługi na ekranie. 
Poniżej znajdziesz zastosowanie przycisków 
dotyczących haftowania. 
 

 Przyciski obsługi 

 
 

  dla wzorów, które nie 
wyświetlają się na ekranie (po naciśnięciu 

lub  pojawi się wcześniejszy / 
następny wzór). 

 Wywołuje poprzedni ekran 

 Ekran wyboru typu wzoru został 
znowu wywołany. Wybrany wzór jest 
dezaktywowany. 

 Naciśnij ten przycisk w celu 
ustawienia języka lub zmiany wyświetlania 
koloru nici lub innych ustawień. 

Naciśnij ten przycisk,                    
aby uzyskać pomoc dotyczącą mocowania 
modułu do haftu, tamborka itp. 

 Naciśnij ten przycisk w celu 
zapisania w pamięci maszyny wzoru haftu              
i alfanumerycznych znaków. 

 Ustawienie wyświetlacza podczas 
haftowania 

 

Naciśnij  (przycisk ustawień), a następnie 

 (przycisk „Następna strona”). Wybierz 

ustawienie naciskając  . 
 
OZNACZENIE KOLORU: typowe oznaczenie 
koloru. 
 

 
 
CZAS: czas potrzebny do wyhaftowania 
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LICZBA ŚCIEGÓW: liczba ściegów 
 

 
 
#123: numer koloru nici 

 
 
Z poniższych zestawów numerów kolorów 
nici (w przykładzie powyższej wybrano 
EMBROIDERY (POLYESTER) THREAD #) 
 

 

JEDNOSTKA MIARY 
Możesz wybrać jednostkę miary (mm / cal) 
 

 
 

 Przyciski LCD 
 
Przykład: Wybierz z alfanumerycznych znaków 

 
 

 
Jeżeli wybrałeś szczególny wzór, naciśnij ten 

przycisk i przełącz ekran za pomocą . 
Zostaną potwierdzone ustawienia ściegów,             
jak  p. podana kolejność znaków i kolor. 
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Naciśnij ten przycisk, aby zmienić ustawienia 
nici. 
 

 

 
Naciśnij ten przycisk w celu włączenia               
lub wyłączenia funkcji automatycznego 
obcinania nici. 
 

 

Naciśnij  lub  w celu zmiany gęstości 
ściegów (tylko przy literach i obrysach). 
 

 
Naciśnij ten przycisk, aby ustawić wzór. 
 

 
 

 
Naciśnij ten przycisk, jeżeli chcesz ustawić 
kolory dla poszczególnych liter w wyrazie. 
Ponieważ maszyna zatrzyma się                       
po wyhaftowaniu każdej litery, musisz 
zmienić górną nitkę. Naciśnij ten przycisk 
ponownie, aby wyłączyć funkcję 
wielokolorowości. 
 

 

 
Igła przesunie się o jeden kolor lub jeden ścieg 
(naciskając nieprzerwanie od 9 do 30 ściegów)         
i zmieni pozycję startu haftu. Funkcja ta jest 
pomocna, w sytuacji, gdy chcemy ominąć 
haftowanie określonego koloru lub kontynuować 
haftowanie po wyłączeniu maszyny. 
 

 
 

 jeden kolor do tyłu 

jeden kolor do przodu 

 jeden ścieg do tyłu 

jeden ścieg do przodu 
 
Bliższe informacje, patrz „Powrót do haftu”. 
 

 Możesz sprawdzić pozycję wzoru                    
w tamborku, jak również zmienić wielkość i kąt. 
Bliższe informacje, patrz „Dopasowywanie 
rozmieszczenia”. 
 

 
 

 Pamiętaj 
Nie możesz użyć przycisków wykropkowanych 

linią ( p. ). 
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Przykład: Wybór wzoru haftu 
 

 
 

Naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić 
kolejność haftu funkcji wielokolorowości. 

Naciśnij , aby przełączać ekrany. 

 

Wybór alfanumerycznych 
znaków 
 
Ustal litery dla swojego haftu. 
 

 Pamiętaj 

 Jeżeli na ekranie pojawi się komenda 
„The pattern is too large                         
for  the embroidery frame” („Wzór jest za 
duży          do tamborka”), nie możesz 
wprowadzać więcej liter. 

 Zestaw liter z różnych rodzajów czcionek 
(bezszeryfowe i szeryfowe, itd.) nie jest 
możliwy. 

 
1. Wybierz alfanumeryczne znaki. 

 
 
 

2. Wybierz rodzaj czcionki. 

 
 

1. Wprowadź litery. 
 

 Pamiętaj 

 Jeżeli wybierzesz niewłaściwą literę, naciśnij 

. 

 Aby wprowadzić spację, naciśnij „_„. 
 

 
 
Przykład: Come on 

Przełączanie wielkich / małych liter 
 

 Przełączanie wielkości: 
dużej/średniej/małej 
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 Pamiętaj 
Wprowadzoną literę możesz zapisać w pamięci 
maszyny do dalszego zastosowania. Szczegóły 
znajdziesz w „Zapisywanie wzorów”. 

 

Wybór wzorów 

 
W pamięci maszyny jest zapisanych 70 wzorów, 
jak  p. kwiaty i zwierzęta. 

 70 wzorów haftów 

1. Naciśnij . 

 
Pojawi się ekran wyboru wzorów. 
 
2. Wybierz wzór. 
 
Ekrany możesz przełączać za pomocą 

przycisków (poprzedni ekran) lub   
(następny ekran). 

 

Jeżeli naciśniesz , widok wzorów 
przesunie się o 10 wzorów do tyłu, względnie             
do przodu. 

 
 Jeżeli wzór jest wybrany, możesz rozpocząć 

haftowanie. 
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Wybór ramek 

 
Możesz zestawić 10 form,  p. okrągłe, 
czworokątne, z 12 rodzajami ściegów. 

 

 

1. Naciśnij . 

 
 Ukaże się ekran wyboru formy ramki. 
 
2. Wybierz formę ramki. 
Ekrany możesz przełączać za pomocą 

przycisków (poprzedni ekran) lub   
(następny ekran) i wybierz z 10 rodzajów. 

 
 Ukaże się ekran wyboru ściegu. 
 
3. Wybierz ścieg. 
 
Ekrany możesz przełączać za pomocą 

przycisków (poprzedni ekran) lub   
(następny ekran) i wybierz z 12 ściegów. 
 

 
 
Po wyborze ściegu możesz rozpocząć 
haftowanie. 
 

 
 

Użycie dyskietki z wzorami  
 

Dzięki dyskietkom z wzorami możesz także 
wyhaftować inne wzory niż te, które są zapisane 
w pamięci maszyny. Dostępne są różne dyskietki 
o różnorodnej tematyce. 

 
 

 Wskazówka 

 Zawsze wyłącz maszynę, jeżeli chcesz 
włożyć lub wyjąć dyskietkę. 

 Włóż dyskietkę prawidłową stroną                       
do maszyny. 

 Dyskietkę wkładaj tylko do kieszeni                     
w maszynie, przeznaczonej do tego celu. 

 Przechowuj dyskietkę w przeznaczonym             
do tego celu opakowaniu plastikowym. 

 Używaj tylko dyskietek, przeznaczonych             
dla tej maszyny. Użycie innej dyskietki może 
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie 
maszyny. 

 
1. Wyłącz maszynę. 
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2. Włóż dyskietkę z wzorami do kieszeni, 
znajdującej się w prawym boku maszyny. 
Skieruj strzałkę na dyskietce w swoją stronę            
i wsuń ją do kieszeni zgodnie z kierunkiem 
strzałki. 

 
 
3. Włącz maszynę.  

 
 

4. Naciśnij na ekranie ikonę . 

 
 

 Pojawi się ekran wyboru wzorów 
zapisanych na karcie. 

 
5. Wybierz wzór. 
 
Obsługa jest identyczna jak w „Wybór 
wzorów”. 
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Zmiana ustawień maszyny 

 
Możesz zmienić liczne funkcje maszyny i ustawienia. Poniżej przedstawiono funkcje maszyny i ściegi, 
które możesz ustawić. 
 

Możliwości  Symbol  Szczegóły Ustawienia 

Pozycja igły 

 
Wskazuje położenie igły po 
zatrzymaniu się maszyny Do dołu do góry 

Sterowanie 
szerokością 
ściegu  

Umożliwia ustawienie szerokości 
ściegu do regulacji prędkości szycia. 

 

Wertykalne 
ustawienie wzoru  

Przesuwa wzór do góry lub do dołu. 
-9 do +9 

Odstęp między 
znakami  

Umożliwia ustawienie odstępu 
między alfanumerycznymi znakami Od 0 do 10 

Wyświetlacz 
koloru nici   

Zmienia wyświetlacz koloru nici  
na ekranie haftowania.  

Kolor nici/czas haftowania/  
ilość ściegów/numer nici (#123)  

(przy wyborze “nici  #123“)  
Embroidery/Country/Madeira 
poly/ Madeira 
rayon/Sulky/Robison anton  

Jednostka miary   
Do wyboru wyświetlanej jednostki 
(tylko przy haftowaniu).  

mm/cal 

Sygnał  
 

Ustala, czy każdy proces ma być 
sygnalizowany dźwiękiem   

Ekran startowy 

 

 

W celu ustalenia, czy po włączeniu 
maszyny ma się ukazywać ekran 
startowy (niektóre modele nie mają 
takiej możliwości)  

 

Język 
 

Umożliwia ustawienie języka dla 
wyświetlacza. 

 
 
Angielski, niemiecki, francuski, 
włoski, niderlandzki, hiszpański, 
japoński, duński, norweski, fiński, 
szwedzki, portugalski, rosyjski, 
koreański, tajlandzki lub inne  

Jaskrawość LCD  
 

Ustawienie jaskrawości wyświetlacza 
LCD  

 

jaśniej ciemniej 

Licznik ściegów 

 

Licznik serwisowy i łączna ilość 
ściegów podczas haftowania.  
Licznik serwisowy przypomina o 
regularnych konserwacjach 
maszyny. 
Bliższe informacje znajdziesz w 
punkcie serwisowym. 

- 

Numer produktu Nr:  „NO.“ jest numerem maszyny  - 

Wersja programu  VERSION:  Wyświetla wersję programu  - 

 

Pamiętaj 

 Wartości podane w tabeli są ustawieniami fabrycznymi. 
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1. Włącz maszynę. 

 
 Wyświetlacz LCD zostanie włączony. 
 

1. Naciśnij  (przycisk ustawień) na 
wyświetlaczu LCD.      

 
 Pojawi się ekran ustawień. 
 
2. Wybierz zagadnienie, które ma być 

ustawione. 

Możesz przełączać ekrany za pomocą  

(poprzednia strona) i  (następna strona). 
 
Poniższe ekrany pokazują ustawienia 
standardowe. 

 

 

 
 

Przykład: zmiana pozycji startu igły 

 
 
3. Po zakończeniu ustawień naciśnij 

(przycisk „z powrotem”). 

 
 

 Pojawi się ponownie wcześniejszy ekran 
ściegów. 

 
 
 

 Pamiętaj 

 „NO.” jest własnym numerem maszyny. 

 „VERSION” jest wersją programu 
zainstalowanego w maszynie. 

 Zmiany ustawień są zapamiętane także 
po wyłączeniu maszyny. 
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Sprawdzanie procesów 
uruchamiania 

 
Dla poniższych zagadnień możesz wyświetlić 
na wyświetlaczu prosty wyjaśnienia: 
ustawienia górnej nici / nawijania dolnej nici / 
ustawienia dolnej nici / mocowanie modułu  
do haftowania / wymiany igły / mocowanie 
tamborka / mocowanie stopki do haftu / 
wymiana stopki 
 
1. Włącz maszynę. 

 
 Wyświetlacz LCD zostanie włączony. 

 

2. Naciśnij  (przycisk pomocy)        
na ekranie LCD. 

 
 

3. Wybierz zagadnienie, które ma być 
wyświetlone. 

 
1. nawlekanie górnej nici 
2. nawijanie dolnej nici 
3. zakładanie szpulki 
4. wymiana igły 
5. wymiana stopki 
6. mocowanie stopki do haftu 
7. mocowanie tamborka 
8. mocowanie modułu do haftowania 

 
 Na pierwszym ekranie zostanie 

przedstawione postępowanie dla 
wybranego zagadnienia 

 

 

4. Naciśnij  (przycisk „Następna strona”)  
w celu wyświetlenia następnego ekranu. 

Naciśnij  (przycisk „poprzednia strona”),          
aby powrócić do poprzedniego ekranu. 

Naciśnij  (przycisk „z powrotem”),                  
aby powrócić do ekranu wyboru. 
 
Przykład: nawlekanie górnej nici 

 
 
4. Jeżeli jesteś gotowy, naciśnij podwójnie 

 (przycisk „z powrotem”). 

 
 Pojawi się ponownie początkowy ekran 

ściegów. 

 Pamiętaj 
Bliższe wskazówki do każdego tematu 
znajdziesz na odpowiedniej stronie w tej 
instrukcji obsługi. 
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Wymiana igły 
 
Rozdział ten opisuje, w jaki sposób wymienić igłę. 

 

Środki ostrożności w obchodzeniu się z igłą 
 

Przestrzegaj zaleceń związanych z użyciem igieł. Zaniedbanie tych wskazówek jest wyjątkowo 
niebezpieczne, np. gdy igła się złamie, a jej fragmenty rozproszą. Przeczytaj uważnie poniższe 
instrukcje. 
 

 UWAGA 
Używaj igieł do maszyny, zalecanych przez producenta (igły do maszyn domowych, system 130/705H). 
Używanie innych może doprowadzić do wykrzywienia igieł lub uszkodzenia maszyny. 
Nigdy nie używaj wykrzywionych igieł, gdyż łatwo mogą ulec złamaniu, w wyniku czego może dojść              
do obrażeń. 
 

Wybór igły właściwej dla nici i rodzaju tkaniny 
 
O fakcie, jaką igłę powinnaś zastosować, decyduje rodzaj tkaniny i grubość nici. Poniżej masz 
zestawienie nici / igły, nadających się do rodzaju tkaniny. 
 
  

Rodzaj tkaniny / zastosowanie 
Nić 

Grubość igły 
rodzaj grubość 

tkaniny średniej 
grubości 

Drobno tkana 
wełna 

Nić bawełniana 
60-90 

75/11 - 90/14 tafta Nić syntetyczna 

Flanela, 
gabardyna 

Nić jedwabna 50 

Tkaniny cienkie 

len Nić bawełniana 
60-90 

65/9 – 75/11 żorżeta Nić syntetyczna 

satyna Nić jedwabna 50 

Tkaniny grube 

Jeans Nić bawełniana 
30 

90/14 – 100/16 
50 

sztruks Nić syntetyczna 
50-60 

Tweed Nić jedwabna 

Tkaniny 
rozciągliwe 

Jersey 
Nić dla tkanin 
rozciągliwych 

50-60 
Igła z kulką (kolor złoty, 
igła do dzianiny) 75/11 
– 90/14 

trykot 

Tkaniny łatwo strzępiące się  

Nić bawełniana 
50-90 

65/9-90/14 Nić syntetyczna 

Nić jedwabna 50 

Do szycia na prawej stronie tkaniny 
Nić syntetyczna 

50 90/14 – 100/16 
Nić jedwabna 

 

 Wskazówka 
Nie używaj nici o grubości 20 lub mniejszej.  
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 Pamiętaj 

 Im niższy numer nici, tym jest grubsza 
nić, im wyższy numer igły, tym igła jest 
grubsza. 

 Maszyna jest wyposażona fabrycznie              
w igłę o grubości 75/11. 

 
Igła z kulką (kolor złoty) 
Używaj igły z kulką do szycia tkanin 
rozciągliwych. 
Przezroczysta nić nylonowa 
Dla przezroczystej nitki nylonowej należy 
zawsze używać igły 90/14 - 100/16. 
Igła do haftowania 
Używaj igły do maszyn domowych o numerze 
75/11. Do haftowania na grubych tkaninach, 
np. jeans, używaj igły 90/14 lub 100/16. 
 
 

 UWAGA 
Ustawienia tkanina-nić-igła przedstawiono w 
tabeli na poprzedniej stronie. Jeżeli nie 
będziesz przestrzegać tych ustawień, 
szczególnie szyjąc grube tkaniny (np. jeans) 
cienkimi igłami (np. 65/9 do 75/11) możesz 
wykrzywić lub złamać igłę. Ponadto ściegi 
mogą być nieregularne. 
 
 

Sprawdzanie igły 

 
Szycie z wykrzywioną igłą jest wyjątkowo 
niebezpieczne, gdyż igła może się złamać          
w czasie pracy maszyny. Przed użyciem igły 
połóż ją płaską stroną na równej powierzchni, 
aby sprawdzić, czy nie jest krzywa. 
 
 

 
(1) płaska strona igły 

(2) oznaczenie typu igły 
 

 

 UWAGA 
Jeżeli odstęp między igła i powierzchnią nie jest 
równy, oznacza to, że igła jest krzywa.                 
Nie używaj krzywych igieł do pracy maszyny. 

 
(1) płaska powierzchnia 

 

Wymiana igły 

 
Igłę należy wymieniać według poniższego opisu. 
Używaj śrubokrętu i prostej igły, sprawdzonej 
zgodnie z zaleceniami poniżej. 

1. Naciśnij przycisk  (przycisk „Pozycja 
igły”) jedno- lub dwukrotnie w celu 
podniesienia igły. 

  
1) przycisk „Pozycja igły” 

 

2. Wyłącz maszynę. 

 

 UWAGA 

 
Upewnij się, że maszyna podczas wymiany igły 
jest wyłączona. Jeżeli przy włączonej maszynie 
naciśniesz przycisk „Start/Stop”, maszyna 
zacznie szyć, co może spowodować obrażenia. 
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3. Podłóż materiał lub papier pod stopkę,          
aby przykryć otwór płytki ściegowej. 
 

 Wskazówka 
Połóż materiał lub papier pod stopką             
przed przystąpieniem do wymiany igły,         
aby igła nie wpadła w otwory płytki ściegowej. 

 
 
4. Opuść stopkę za pomocą dźwigni stopki. 
 

 
 

(1) dźwignia stopki 

 
5. Trzymając igłę lewą ręką użyj śrubokręta, 
aby odkręcić śrubę mocującą w kierunku 
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.  

 
(1) śrubokręt 
(2) śruba mocująca (śruba docisku igły) 
 

 Nie używaj zbyt dużej siły, wkręcając          
lub wykręcając śrubę dociskową,             
gdyż może to spowodować                       
jej uszkodzenie. 

 
 

 

6. Wsuń igłę płaską stroną do tyłu jak najgłębiej 
do uchwytu igielnicy aż do napotkania punktu 
oporu. 

 
 

(1) punkt oporu igły 
 
 

7. Trzymając igłę w lewej ręce, użyj śrubokręta, 
aby dokręcić śrubę mocującą.  

 
Załóż igłę podwójną w ten sam sposób. 

 
 

 UWAGA 
Zwróć uwagę, aby igła została prawidłowo 
osadzona (aż dotknie punktu oporu), a śruba 
docisku wystarczająco mocno dokręcona. 
Nieprawidłowo osadzona igła może się złamać 
lub spowodować uszkodzenie maszyny. 
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  Nawijanie / zakładanie szpulki 
 
Rozdział ten opisuje, jak nawinąć nić dolną na szpulkę, a następnie nawlec nić górną w maszynie. 
 

Uwagi dotyczące szpulek 
 

 UWAGA 
 
Używaj do tej maszyny wyłącznie szpulek do niej przeznaczonych (numer art. SFB: XA5539-151). 
Stosowanie innych szpulek może uszkodzić maszynę lub prowadzić do obrażeń. 
 
Dostarczone z maszyną szpulki są przeznaczone do tej maszyny. Jeżeli zastosujesz szpulki 
przeznaczone do innych modeli, maszyna może pracować nieprawidłowo. 
 

           Rzeczywiste wielkości 
 

 
                             Ten model    Inny model 
 
 
 

Nawijanie dolnej nici na szpulkę 

 

 
 

1) prowadnik nici do nawijania nici dolnej 
2) wałek szpulki 
3) szpulka 
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1. Włącz maszynę. 

 
2. Umieść szpulkę na wałku nawijacza tak, 
aby sprężynka w wałku weszła w rowek 
szpulki. Następnie naciśnij lekko na szpulkę 

aż do zaskoczenia. 

 
(1) Rowek szpulki 
(2) Sprężynka w wałku nawijacza  

 
3. Przesuń nawijacz w prawo aż do 

zaskoczenia. 

 

 

Przycisk „Start/Stop” zaświeci się na 
pomarańczowo 
 
4. Podnieś trzpień szpulki i zdejmij nasadkę 

szpulki. 

 
1. trzpień szpulki 
2. nasadka szpulki 

 

 
 

 
5. Załóż szpulkę nici na trzpień szpulki tak,             
aby nić rozwijała się od spodu z przodu szpulki.  

 

 
 
 

 Pamiętaj 
Do haftowania używaj specjalnych nici do haftu. 

 
 
 

 Wskazówka 
 

 Jeżeli szpulka z nićmi jest założona 
nieprawidłowo, nitka może odwijać się 
niewłaściwie, zaplątywać wokół trzpienia. 

 
 
6. Załóż nasadkę na szpulkę. 
Wsuń nasadkę okrągłą stroną w lewo możliwie 
jak najbliżej w prawo (patrz rysunek). 

 
 

 UWAGA 
 Jeżeli szpulka nici lub nasadka szpulki 

zostanie niewłaściwie założona, nitka może 
się zaplątać wokół trzpienia szpulki lub 
złamać igła. 

 

 Nasadki szpulek są dostępne w trzech 
rozmiarach, abyś mógł dostosować 
odpowiednią do szpulki z nićmi. Jeżeli 
zastosujesz zbyt małą nasadkę do szpulki, 
nitka może się wcinać w rowki szpulki, a igła 
może się złamać. 
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 Wskazówka 

 Przy użyciu takich nici jak nawinięte 
krzyżowo, pozostaw nieco miejsca 
między nasadką szpulki a szpulką. 

 
(1) Nasadka szpulki (mała)  
(2) Nici nawinięte krzyżowo 
(3) Odstęp 

 

 Jeżeli stosujesz nitkę, która szybka 
odwija się, np. transparentna nić 
nylonowa lub nitka metaliczna, załóż      
na nią siatkę, zanim umieścisz ją           
na trzpieniu szpulki. Jeżeli siatka jest      
za długa, złóż ją do rozmiaru szpulki. 
Zastosowanie siatki na szpulce nici 
powoduje większe naprężenie nici górnej. 

 
 
1. siatka szpulki 
2. szpulka nici 
3. nasadka szpulki 
4. trzpień szpulki 
 

7. Trzymając nić prawą ręką, lewą ręką 
trzymaj napiętą nić podczas przeprowadzania 
jej przez nasadkę prowadnika nici. 

 
 

1. prowadnik nici 

 
8. Poprowadź nitkę pod płytką prowadnika nici,  
a następnie wyciągnij ją na prawą stronę. 
Trzymaj nić prawą ręką, lewą ręką trzymaj 
napiętą nić (patrz rysunek poniżej) 
 

 
1. płytka prowadnika nici 

 
9. Pociągnij nić w prawą stronę pod zaczepem 
prowadnika nici i nawiń ją w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół 
tarczy naprężacza. 
 

 
 

(1) prowadnik nici do nawijania nici dolnej 

 
 

Zwróć uwagę, aby nitka przebiegała pod tarczą 
naprężacza. 

 
 
(2) zaczep prowadnika nici do nawijania dolnej nici 
(3) tarcza naprężacza 
(4) wyciągnij tak daleko jak możliwe 
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10. Przytrzymaj nić lewą ręką i nawiń ją kilka 
razy na szpulkę prawą ręką w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

 
 
 

 UWAGA 
 

 Upewnij się, czy nitka jest napięta między 
szpulką nici a szpulką. 

 Upewnij się, czy nitka jest nawinięta w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara. 

                                                                         
11. Końcówkę nici poprowadź                 
przez szczelinę w gnieździe nawijacza 
szpulki, a następnie pociągnij ją w prawą 
stronę w celu obcięcia. 

 
(1) szczelina w gnieździe nawijacza szpulki 

 
12. Przesuń regulator prędkości szycia         

w prawo, aby zwiększyć prędkość 
nawijania nici na szpulkę, w lewo – aby 
zmniejszyć prędkość. 

 
(1) regulator prędkości szycia 

                                          
 
 

13. Naciśnij jednokrotnie (przycisk 
„Start/Stop”). Jeżeli masz podłączony rozrusznik 
nożny, naciśnij go. 
 

 
 

(1) przycisk „Start/Stop” 
 
Podczas nawijania nici dolnej na szpulkę          
na wyświetlaczu LCD pojawia się „Winding 
bobbin thread…” 
 
 

 Wskazówka 
 
Nie odchodź od maszyny podczas nawijania nici 
dolnej na szpulkę. Jeżeli podczas nawijania 

wystąpi problem, naciśnij (przycisk 
„Start/Stop”) lub zatrzymaj nawijanie za pomocą 
rozrusznika nożnego. 

 
 
14. Jeżeli chcesz zatrzymać lub spowolnić 
nawijanie nici dolnej na szpulkę, naciśnij 

(przycisk „Start/Stop”), aby zatrzymać 
maszynę. Jeżeli masz podłączony do maszyny 
rozrusznik nożny, zdejmij z niego nogę. 
                                                                        
Nawijanie nici na szpulkę zostanie zatrzymane. 
 

 UWAGA 
Jeżeli chcesz zatrzymać lub spowolnić nawijanie 
szpulki, zatrzymaj maszynę. W przeciwnym 
wypadku możesz uszkodzić maszynę. 
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15. Obetnij nożyczkami końcówkę nawiniętej 
na szpulkę nitki. Przesuń wałek nawijacza          
w lewo i zdejmij szpulkę z wałka. 

 
 
 

 Pamiętaj 
Tak długo, jak wałek nawijacza znajduje się 
przesunięty w prawo, igła nie może pracować 
(nie jest więc możliwe szycie) 

 
 
16. Przesuń regulator prędkości szycia 
ponownie do pozycji pierwotnej. 
 

Pamiętaj 
Po wystartowaniu maszyny lub pokręceniu 
pokrętłem maszyna wyda odgłos.                       
Nie oznacza on uszkodzenia maszyny. 

 
 
 
 

 

 Jeżeli nitka zaplącze się pod płytką 
nawijacza szpulki 

 
Jeżeli nitka nie jest prawidłowo poprowadzona 
pod płytką nawijacza, może dojść do zapętlenia 
pod płytką podczas procesu szpulowania.             
W takim przypadku zdejmij nitkę, jak opisano 
poniżej.  
 

 
 

(1) nić 
(2) płytka nawijacza 

 

 UWAGA 
Nie zdejmuj śruby płytki nawijacza. Możesz 
uszkodzić w ten sposób maszynę. 

  
(1) śruba płytki nawijacza 
 

1. Jeżeli pod płytką nawijacza zaplątała się 

nitka, naciśnij (przycisk „Start/Stop”),               
aby zatrzymać proces nawijania nici na szpulkę. 
 
Jeżeli do maszyny masz podłączony kontroler 
nożny, zdejmij z niego nogę. 

 

 
(1) przycisk „Start/Stop 
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2. Nożyczkami obetnij nić obok prowadnika 

nici.  

 
 
(1) prowadnik nici 
 

3. Przesuń wałek nawijacza  w lewo i zdejmij 

szpulkę z wałka. 
 

 
 

4. Przytrzymaj koniec nici lewą ręką i nawiń 

ją kilka razy na szpulkę prawą ręką               
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara (patrz rysunek poniżej). 

 
 

5. Nawiń szpulkę ponownie. 

 
 
 

Zakładanie szpulki 
 

Załóż nawiniętą szpulkę. 
 

 UWAGA 

 Używaj tylko szpulek prawidłowo nawiniętych 
nićmi, w innym przypadku może dojść                    
do złamania igły lub nieprawidłowego 
naprężenia nici. 

 
 

 Dostarczone z maszyną szpulki są 
przeznaczone do tej maszyny. Jeżeli 
zastosujesz szpulki przeznaczone do innych 
modeli, maszyna może pracować 
nieprawidłowo.  

 
           Rzeczywiste wielkości 

 

 
                              

prawidłowa    inna szpulka 
 

 Pamiętaj 
Sposób prowadzenia nici dolnej w bębenku jest 
zaznaczony wokół bębenka. 
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1. Naciśnij (przycisk pozycji igły) jedno- 
lub dwukrotnie, aby podnieść igłę,                  
a następnie ustaw dźwignię stopki                  
w górnej pozycji. 

 
1) przycisk pozycji igły 

 
2. Wyłącz maszynę (pozycja wyłącznika „O”). 
 

 
3. Przesuń zatrzask pokrywy szpulki                   
w prawo. 

 
(1) Pokrywa szpulki 
(2) Zatrzask pokrywy szpulki 

 

4. Zdejmij pokrywę szpulki. 
 

5. Przytrzymaj szpulkę prawą ręką, lewą ręką 
końcówkę nici. 
 

 
 
 

 
 

6. Umieścić szpulkę wewnątrz bębenka tak,                
aby nić rozwijała się w lewą stronę (patrz 
rysunek poniżej.) 

 
 Zwróć uwagę, aby prawidłowo szpulka była 

prawidłowo włożona.  
 
 

 UWAGA 
Pamiętaj, aby szpulka była tak włożona,                  
aby nitka odwijała się we właściwym kierunku.               
W przeciwnym wypadku nitka może się zrywać 
lub prowadzić do złego naprężenia nici. 
 

7. Wciśnij lekko prawą ręką szpulkę do dołu,              

a lewą ręką poprowadź nitkę                            
zgodnie z rysunkiem.  
 

 
 
8. Przeprowadź nić przez rowek, następnie 
pociągnij ją do siebie (patrz rysunek poniżej). 
 

 
(1) obcinacz nici 

 

Nitka zostanie obcięta przez obcinacz nici. 
 

 
 



 50 

 

 
 

 Wskazówka 
Upewnij się, że nitka jest poprowadzona 
prawidłowo przez sprężynkę naprężenia                
w bębenku. Jeżeli nie – poprowadź nitkę 
ponownie. 

 
               (1) sprężynka naprężenia 

 
 

 

9. Zamontuj z powrotem pokrywę szpulki, 
wsuwając ją z lewej strony (1) i naciskając 
lekko z prawej strony tak, aby zatrzasnęła się 
(2). 

 
 

Proces nawlekania dolnej nici został 
zakończony. Możesz rozpocząć szycie               
bez potrzeby wyciągania dolnej nici. 
 

Jako następny krok nawlecz górną nitkę. 
Postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi 
w „Nawlekanie górnej nici”. 
 
 

 Pamiętaj 
Przy tworzeniu zakładek lub quiltingu 
wyciągnij dolną nić zgodnie z następującą 
procedurą „Jeżeli wymagane jest 
wyciągnięcie dolnej nici” 
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Nawlekanie górnej nici 
 
Rozdział ten opisuje, w jaki sposób nawlec górną nić oraz igłę. 

 
 
(1) oznaczenie na pokrętle 
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 UWAGA 

 Podczas nawlekania nici górnej postępuj 
uważnie zgodnie ze wskazówkami. Jeżeli 
nić górna jest nawleczona nieprawidłowo, 
może się zaplątać lub doprowadzić               
do wykrzywienia lub złamania igły. 

 Nawlekacz igły może być używany tylko 
do igieł o numeracji od 75/11 do 100/16 
przeznaczonych do maszyn domowych. 
Nawlekacz nici nie nadaje się do nici 
specjalnych, np. transparentnych nici 
nylonowych lub nici metalicznych. 

 Nić o grubości 130/120 lub większej             
nie może być nawlekana za pomocą 
nawlekacza igieł. 

 Nawlekacz igieł nie może być również 
stosowany do igieł skrzydełkowych               
lub igieł podwójnych. 

 Aby zapoznać się z instrukcją nawlekania 
nici bez pomocy nawlekacza igły, 
przeczytaj „Ręczne nawlekanie igły             
(bez pomocy nawlekacza igły)”. 

 Nie używaj nici o grubości 20                 
lub mniejszej. 

 Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie 
igła / nitka. Informacje do właściwego 
ustawienia igły z nitką znajdziesz                   
w podrozdziale „Wybór igły właściwej            
dla nitki i rodzaju materiału”. 

 

Informacje dot. szpulki z nićmi 
 
Informacje te znajdziesz poniżej. 
 

 UWAGA 

 Jeżeli niewłaściwie założysz szpulkę nici 
lub nasadkę szpulki, nić może się 
zaplątać na trzpieniu szpulki lub złamać 
igła. 

 Nasadki szpulek są dostępne w trzech 
rozmiarach, abyś mógł dostosować 
odpowiednią wielkość do szpulki z nićmi. 
Jeżeli zastosujesz zbyt małą nasadkę             
do szpulki, nitka może się wcinać w rowki 
szpulki, a igła może się złamać. 

 

Nawlekanie górnej nici 

 
Załóż szpulkę z nićmi na trzpień szpulki,                 
a następnie nawlecz maszynę. 
 

 UWAGA 

 Podczas nawlekania nici górnej postępuj 
uważnie zgodnie ze wskazówkami. Jeżeli nić 
górna jest nawleczona nieprawidłowo, może 
się zaplątać lub doprowadzić                              
do wykrzywienia lub złamania igły. 

 
1. Włącz maszynę. 

 
2. Podnieś stopkę za pomocą dźwigni 
podnoszenia stopki. 

 
1) dźwignia podnoszenia stopki 

 

 Pamiętaj 
Nie jest możliwe nawleczenie górnej nici przy 
opuszczonej stopce. 

 

3. Naciśnij  (przycisk „Pozycja igły”) jedno- 
lub dwukrotnie w celu podniesienia igły. 

 
 

(1) przycisk „Pozycja igły” 
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 Wskazówka 
 
Igła jest prawidłowo podniesiona, jeżeli 
oznaczenie na pokrętle znajduje się na górze 
(patrz rysunek). Sprawdź na pokrętle, 

ewentualnie naciskaj  (przycisk „Pozycja 
igły”) aż oznaczenie znajdzie się u góry 
pokrętła. 

 
(1) oznaczenie na pokrętle 

 
4. Podnieś trzpień szpulki, zdejmij nasadkę 
ze szpulki. 

 
(1) trzpień szpulki 
(2) nasadka szpulki 

 

5. Załóż szpulkę na trzpień. 
 

Nasuń szpulkę na trzpień horyzontalnie tak, 
aby nitka odwijała się od dołu w swoim 
kierunku. 

 
 

 

6. Wsuń nasadkę szpulki na trzpień, a następnie 
ustaw trzpień w pierwotnej pozycji. 
Wsuń nasadkę okrągłą stroną w lewo możliwie 
jak najbliżej w prawo (patrz rysunek). 

 

 UWAGA 

 Jeżeli niewłaściwie założysz szpulkę nici             
lub nasadkę szpulki, nić może się zaplątać 
na trzpieniu szpulki lub złamać igła. 

 
7. Trzymając lewą prawą ręką, pociągnij ją lewą 
ręką i poprowadź nić pod nasadką wzdłuż 
prowadnika nici.  

 
1) prowadnik nici 

 

8. Poprowadź nitkę od tyłu do przodu                    
pod prowadnikiem nici. Trzymając naprężoną 
nitkę prawą ręką, lewą ręką poprowadź ją 
następnie pod tarczą prowadnika nici. 

 
(1) nasadka prowadnika nici 
(2) sprężyna prowadnika nici 
(3) nić 

(4) przy opuszczonej stopce 
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 Wskazówka 

 Zwróć uwagę, aby prowadzić nić obiema 
rękami pod nasadką prowadnika nici. 
Jeżeli nie przytrzymasz nici prawą ręką, 
nitka może się poluźnić, w następstwie 
czego nie będzie możliwe jej 
przewleczenie przez sprężynę 
prowadnika nici. Może to spowodować 
niewłaściwe naprężenie nici. 

 Przed przystąpieniem do nawlekania nici 
górnej zwróć uwagę, aby stopka była 
podniesiona. Przy opuszczonej dźwigni 
stopki sprężyna prowadnika nici jest 
zamknięta, więc nawleczenie nici 
prawidłowo przez sprężynę prowadnika 
nici nie jest możliwe. 

 
 
9. Poprowadź nitkę zgodnie z numeracją 
przebiegu nici górnej. 

 
 
10. Przewlecz nitkę przez dźwignię z prawej 
strony na lewą. 

 
(1) dźwignia 

 

 Pamiętaj 

 Jeżeli igła jest opuszczona,                   
nie nawleczesz nici przez dźwignię. 
Zwróć więc uwagę, aby nacisnąć przycisk 
pozycji igły, aby podnieść igłę, zanim 
nawleczesz dźwignię. 

 
11. Przeprowadź nić przez prowadnicę igielnicy. 
W prosty sposób możesz poprowadzić nić                
za prowadnikiem nici igielnicy. Trzymaj nić lewą 
ręką, prawą przeciągnij ją dalej (patrz rysunek) 
 

 
 

(1) prowadnik nici igielnicy 

 
12. Opuść stopkę za pomocą dźwigni stopki. 
 

 
 

(1) dźwignia stopki 
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13. Przeciągnij w lewo koniec nici, 
poprowadzonej przez prowadnicę igielnicy, 
następnie przez szczelinę prowadnika nici 

, a następnie poprowadź ją z przodu              
w szczelinie płytki prowadnika nici 

oznaczonej „7” . 
Upewnij się, czy nitka przebiega                      
przez szczelinę prowadnika nici. 

 
 

(1) szczelina prowadnika nici 
(2) płytka prowadnika nici 

 

14. Obetnij nić za pomocą obcinacza nici, 
znajdującego się po lewej stronie maszyny. 

 
 

(1) obcinacz nici 

 

15. Opuść dźwignię nawlekacza igły z lewej 
strony maszyny tak daleko, aby obróciły się 
widełki. 
 

 
 

(1) dźwignia nawlekacza igły 
 

 
(1) igła 
(2) widełki 

 

 Wskazówka 

 Jeżeli nie opuścisz odpowiednio nisko 
dźwigni nawlekacza igły, widełki nie obrócą 
się (patrz poniżej) i nie będzie możliwe 
nawleczenie nici przez oczko igły. 
W takim przypadku powtórz kroki od nr 13. 

 
 
Przy opuszczonej igle, nawlekacz igły                      
nie przewlecze nitki przez oczko igły. Naciśnij 

(przycisk „Pozycja igły”), aby podnieść igłę, 
zanim skorzystasz z nawlekacza igły. Bliższe 
informacje na ten temat znajdziesz                             
w  podrozdziale „Nawlekanie górnej nici”, krok 3. 
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16. Podnieś powoli dźwignię nawlekacza igły. 

 
 

(1) dźwignia nawlekacza igły 

 
17. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki        
i przewlecz koniec nitki przez oczko igły. 

 

 UWAGA 

 Nie dotykaj żadnych klawiszy. Nie dotykaj 
przycisków „Start/Stop”, „Pozycja igły”          
lub „Wstecz/przeszywanie”. Po 
nieumyślnym naciśnięciu jednego                   
z przycisków maszyna zacznie szyć,               
a igła może przekłuć palec lub uszkodzić 
się. 

 Przy wyciąganiu nici nie używaj zbyt dużo 
siły, gdyż możesz wykrzywić lub złamać 
igłę. 

 
18. Przewlecz koniec nitki przez dziurkę 
stopki i wyciągnij ją na ok. 5 cm w tylnią 
stronę maszyny. 

 
 

 
Nawlekanie górnej nici jest zakończone. 

 Ręczne nawlekanie igły (bez pomocy 
nawlekacza igły) 

 
Jeżeli używasz nici specjalnych, o grubości 
130/20 lub grubszych, igłę skrzydełkową lub igłę 
podwójną, nawlekacz igły nie może być użyty. 
Nawlecz igłę, jak opisano poniżej. 
 
1. Nawlecz maszynę zgodnie z opisaną 
wcześniej kolejnością do momentu nawleczenia 
przez prowadnicę igielnicy (kroki 1-11 
podrozdziału „Nawlekanie nici górnej”. 
 2. Opuść dźwignię podnoszenia stopki. 
 

 
 

(1) dźwignia stopki 

 
 
3. Przeciągnij nitkę z przodu do tyłu przez oczko 
igły. 

 
 

 UWAGA 
 

 Nie dotykaj przycisków „Start/Stop”, „Pozycja 
igły” lub „Wstecz/przeszywanie”.                 
Po nieumyślnym naciśnięciu jednego                  
z przycisków maszyna zacznie szyć, a igła 
może przekłuć palec lub uszkodzić się. 

 
4. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki              
i przeciągnij koniec nitki przez dziurkę stopki. 
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Haftowanie 
 
 
W rozdziale tym opisane są niezbędne kroki dotyczące haftowania. 
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Haftowanie 
 
Po zakończeniu przygotowań możesz rozpocząć haftowanie. W rozdziale tym są opisane kroki 
dotyczące haftowania i aplikacji. 

 

Haftowanie wzorów 

 
Podczas haftowania różnokolorowych 
wzorów musisz każdorazowo zmieniać nitkę 
dla danego koloru. 
 
1. Przygotuj nitkę o kolorze 
przedstawionym na ekranie. 
 

 
 

(1) tamborek, który może być użyty do haftu 
(2) aktualny kolor/ilość kolorów wzoru 
(3) aktualna nazwa koloru 
(4) aktualnie haftowana część wzoru 
(5) następnie haftowana część wzoru 
 

Numer koloru nici pokazany dla koloru może 

zostać zmieniony. Naciśnij  (przycisk 
„Ustawienia”) i zmień ustawienie na ekranie. 
Bliższe informacje znajdziesz w „Ekran LCD 
(ciekłokrystaliczny)”. 

 

Przykład: Wybrany numer nici 

 
 
2. Ustaw górną nić i nawlecz igłę. 
 

 Patrz: „Nawlekanie górnej nici” i  „Nawlekanie 
igły”. 

 

 Wskazówka 
Zwróć uwagę, aby opuścić stopkę zanim użyjesz 
nawlekacza igły. 

 
3. Przeprowadź koniec nici przez dziurkę 
stopki i przytrzymaj lekko lewą ręką. 
Nitka powinna być trochę luźniejsza. 
 

 

 UWAGA 

 Zbyt silne pociągnięcie nici może złamać             
lub skrzywić igłę. 

 Trzymaj ręce i inne przedmioty z dala                
od ramienia do haftu. W przeciwnym 
wypadku może dojść do obrażeń. 
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4. Opuść dźwignię podnoszenia stopki. 
 

 
(1) dźwignia podnoszenia stopki 

 
 

5. Naciśnij  (przycisk ”Start/Stop”). 

 
 

(1) przycisk „Start/Stop” 
 

 UWAGA 
Użyj odpowiedniej wielkości tamborka               
dla swojego wzoru. W przeciwnym wypadku 
stopka może uderzać w tamborek, 
uszkadzając tamborek i igłę. 
 

6. Po 5-6 ściegach naciśnij  
(przycisk”Start/Stop”), aby zatrzymać 
maszynę. 
 

7. Obetnij nitkę na początku ściegu. 
 

 
 

 

 Wskazówka 

 Jeżeli nitka nie zostanie obcięta na początku 
haftowania, może zostać wyhaftowana tak, 
że trudno będzie ją później obciąć. Dlatego 
obetnij nitkę tuż na początku. 

 
 
 

8. Naciśnij ponownie  (przycisk                   
„Start/Stop”). 
 

Rozpocznie się ponownie haftowanie,                 
a zatrzyma automatycznie po wyhaftowaniu 
jednego koloru. Jeżeli zostanie włączona funkcja 
automatycznego obcinania nici, nitka zostanie 
obcięta. 
 
9. Załóż nitkę o innym kolorze dla następnego 
elementu wzoru i powtórz kroki 2-8. 
 

 Jeżeli ostatni kolor został wyhaftowany, 
pojawi się na ekranie komenda „Finished 

 p ng”. Naciśnij . Ukaże się 
ponownie ekran startowy. 

 
 
10. Obetnij  niepotrzebną nić. 
 

 Pamiętaj 

 Bliższe informacje dotyczące funkcji 
automatycznego obcinania nici, patrz 
„Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny)”.             
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Haftowanie aplikacji 

 
Przygotuj materiał bazowy oraz materiał            

do aplikacji. Naciśnij  (przycisk 
„Ustawienia”) i ustaw ekran koloru nici na 
FARB NAME, aby wyświetlić „Materiał”, 
„Pozycję aplikacji” i „Aplikację”              
(„APPLIQUE MATERIAL”, „APPLIQUE 
POSITON” i  „APPLIQUE”.  
 
1. Wybierz aplikację. 
 

 
Pojawi się ekran „MATERIAL”. 
 
2. Podłóż stabilizator na spodniej stronie 
materiału do aplikacji i napnij go                  
w tamborku. 
 

 
 

3. Opuść stopkę i naciśnij (przycisk 
”Start/Stop”). 
 Zarys aplikacji zostanie wyhaftowany,         

po czym maszyna zatrzyma się. 

 
(1) Zarys aplikacji 
(2) materiał do aplikacji 

 

 „APPLIQUE POSITON” („Pozycja aplikacji”) 
pojawi się na ekranie. 

 

 
 
4. Wyjmij materiał z tamborka i wytnij wzdłuż 
zarysu aplikacji. 
Wycinaj ostrożnie wzdłuż ściegu. 

 
Niedokładne wycięcie przy szwie spowoduje 
brzydki efekt. 
 
5. Napnij materiał bazowy w tamborku. 
 
6. Załóż nitkę dla aplikacji. 
 
7. Opuść stopkę, a następnie naciśnij 

(przycisk ”Start/Stop”). 

 
 Po wyhaftowaniu pozycji aplikacji maszyna 

zatrzyma się. Na ekranie pojawi się 
„APPLIQUE”. 

  

 
(1) pozycja aplikacji 
(2) materiał bazowy 
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8. Nanieś niewielką ilość kleju do tkaniny 
lub kleju w spray’u na spodnią stronę 
aplikacji i umieść ją na tkaninie bazowej.  
 

 
 

9. Opuść stopkę i naciśnij (przycisk 
”Start/Stop”). 

 

 
 

 Zarys aplikacji zostanie wyhaftowany,         
po czym maszyna zatrzyma się. 

 

 
 

 Pamiętaj 
Przy wyświetlaniu na ekranie „APPLIQUE 
MATERIAL”, „APPLIQUE POSITON”                  
i  „APPLIQUE („Materiał”, „Pozycja aplikacji”             
i „Aplikacja”) nie jest wyświetlany kolor nici. 
Wybierz kolor nici odpowiedni dla aplikacji.  

 
              

 
 

10. Postępuj zgodnie ze wskazówkami                  
na ekranie i zmieniaj odpowiednio nici. 
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Opracowywanie i zapisywanie wzorów 
 
Rozdział ten opisuje, w jaki sposób edytować, układać, zapisywać wzory. 
 
 

Ustawianie wyglądu i wielkości 
wzoru 
 
Z reguły wzory są pozycjonowane na środku 
tamborka. Przed wyhaftowaniem możesz 
sprawdzić i ewentualnie zmienić 
umiejscowienie i wielkość haftu. 
 

 

 Pamiętaj 
Przyciski wykropkowane linią nie są aktywne, 

 p. . 

 

1. Po wybraniu wzoru naciśnij . 
 
 Ukaże się ekran haftu. 
 

 
 

2. Naciśnij . 
 

 
 

 Ukaże się ekran layout’u (wyglądu). 
 
 
 

3. Sprawdź layout i ustaw go. 
 

 
(1) layout w tamborku 
(2) jednostka miary (cm/cal) 
(3) dostępne tamborki 
(4) przycisk zmiany pozycji 
(5) przycisk „Wielkość”/ przycisk „Layout” 
(6) przycisk „Obracanie” 
(7) przycisk „Odbicie lustrzane horyzontalne” 
(8) przycisk próby 
(9) przycisk „Punkt startowy” 
 (10) odstęp od środka 
 (11) wielkość haftu 
 
 

 Wielkość tamborka 
Wielkość tamborka, który powinien być użyty, 
jest wyświetlana na ekranie. Jeżeli świeci się 
mniejszy znak, tamborek (mały) nie może być 
zastosowany. Ikony te świecą, kiedy zostały 
zmienione wielkość wzór, layout lub zalecana 
wielkość tamborka.  
 
 
 

 UWAGA 
Dopasuj do wielkości wzoru właściwą wielkość 
tamborka. W przeciwnym wypadku stopka może 
uderzać w tamborek, co z kolei może prowadzić 
do obrażeń, uszkodzenia tamborka, złamania  
lub skrzywienia igły. 
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Przycisk wyboru wielkości 
Powiększanie/zmniejszanie wzoru.  

Naciśnij , aby powrócić                           
do poprzedniego ekranu. 

 

 
zmniejszenie wzoru 

 
oryginalna wielkość, powrót do środkowej 
pozycji (jeżeli ta została zmieniona                   
przy pomocy przycisków zmiany pozycji) 

 
powiększenie wzoru 

przycisk zmiany pozycji 
do przesuwania pozycji haftu do góry,                
do dołu, w lewo, w prawo. 
 

 Pamiętaj 

 Jeżeli zmienisz wielkość wzoru                       
lub obrócisz, przesunięty haft powróci            
do swojej pierwotnej pozycji. Po zmianie 
wielkości lub obrocie przesuń ponownie 
wzór za pomocą przycisków zmiany 
pozycji. 

 Poprawiony wzór możesz zapisać                 
w pamięci maszyny. Bliższe informacje, 
patrz „Zapisywanie wzoru”.  

 
Przycisk „layout” 
Naciśnij ten przycisk, aby wywołać ekran 
„Obracanie”. 
 

 

 
Przycisk „Obracanie” 
Jedno naciśnięcie obraca wzór każdorazowo               
o 1,10 lub 90 stopni. 
 

Naciśnij (przycisk „Z powrotem”), aby 
powrócić do poprzedniego ekranu. 
 

 
 

obraca wzór o 90 stopni w lewo 

obraca wzór o 90 stopni w prawo 

 obraca wzór o 10 stopni w lewo 

obraca wzór o 10 stopni w prawo 

obraca wzór o 1 stopień w lewo 

obraca wzór o 1 stopień w prawo 

przywraca pierwotną pozycję wzoru 
 

 Pamiętaj 
Przy wzorach większych niż 10 cm x 10 cm 
istnieje możliwość, że wzór nie może zostać 
obrócony. 

 
 

 przycisk „Odbicie lustrzane horyzontalne” 
Tworzy odbicie lustrzane wzoru na lewo                  
i w prawo. 
 

 Pamiętaj 
Odbicie lustrzane wzoru jest możliwe tylko                    
dla wzorów haftu lub ramek. 

 

przycisk „Punkt startowy” 
Przesuwa punkt startowy wzoru między 
środkiem a lewym dolnym rogiem wzoru . 
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Naciśnij (przycisk „Z powrotem”),                

aby powrócić do poprzedniego ekranu. 
 

 przycisk próby. Przesuwa tamborek             
w celu sprawdzenia pozycji i wielkości wzoru.  
 

 

 UWAGA 

 Nigdy nie opuszczaj igły, jeżeli tamborek 
jest w ruchu. 

 Sprawdź po wyborze wzoru,                       
jaki tamborek jest właściwy                            
dla wybranego haftu. Jeżeli zastosujesz 
tamborek, który nie jest wyświetlony, 
stopka może uderzać w tamborek 
podczas haftu, co prowadzi                           
do uszkodzenia maszyny. 

 

4. Naciśnij (przycisk „Z powrotem”), 

aby powrócić do pierwotnego ekranu. 

 
 

 Pamiętaj 

 Po wyłączeniu maszyny, layout 
(umiejscowienie i wielkość wzoru) 
powraca do swoich pierwotnych ustawień. 

 Możesz sprawdzić wielkość wzoru oraz 
odległość od środka, naciskając przycisk 

 po rozpoczęciu haftowania. 

 Poprawiony wzór możesz zapisać                 
w pamięci maszyny. Bliższe informacje, 
patrz „Zapisywanie wzoru”.  
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Ustawienie naprężenia nici 

 
Jeżeli haft nie wychodzi prawidłowo, sprawdź 
na kawałku tej samej tkaniny ustawienie 
naprężenie nici. 
 
Naprężenie górnej nici ustawisz za pomocą 
pokrętła naprężenia nici. Do haftowania 
pokrętło powinno być ustawione między             
2 a 6.  

 
(1) luźne (mniejsze naprężenie nici) 
(2) mocne (większe naprężenie nici) 
(3) pokrętło ustawienia naprężenia nici 

 

 Pamiętaj 
Jeżeli ściegi wyglądają zbyt luźno, przekręć 
naprężenie nici o 1 wartość wyżej i rozpocznij 
ponownie haftowanie. 

 
 
 Prawidłowe naprężenie nici 
 
Naprężenie nici jest prawidłowe, jeżeli jest 
widoczna dolna nić na lewej stronie 
materiału. 

 
 

(1) prawa strona  
(2) lewa strona materiału 
 

 Górna nić jest za luźna 
 
Górna nitka jest za luźna. W takim przypadku 
zwiększ naprężenie górnej nici. 
 

 
 

(1) prawa strona  
(2) lewa strona materiału 

 

 Górna nić jest zbyt napięta 
 
Dolna nić jest widoczna na lewej stronie 
materiału. W takim przypadku zmniejsz 
naprężenie górnej nici. 

 
(1) prawa strona  
(2) lewa strona materiału 

 
 

 Wskazówka 

 Jeżeli górna nić jest nieprawidłowo 
nawleczona lub szpulka z dolną nitką 
nieprawidłowo włożona, możesz nie ustawić 
prawidłowo naprężenia nici. W takim 
przypadku nawlecz ponownie górną nić                 
i włóż prawidłowo szpulkę z dolną nitką. 

 Jeżeli ustawisz pokrętło naprężenia nici             
na bardzo niską wartość, może wystąpić 
sytuacja, że maszyna zatrzyma się podczas 
haftowania. Nie oznacza to uszkodzenia 
maszyny. Po prostu zwiększ trochę 
naprężenie nici i kontynuuj haftowanie. 

Łączenie liter 

 
Jeżeli wielkość wzoru literowego jest                      
dla tamborka zbyt długa, postępuj zgodnie                
z poniższymi instrukcjami. 
 
Przykład: łączenie „ABC” z „DEF” 
 
1. Wprowadź „ABC”, a następnie naciśnij 

. 
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2. Naciśnij , aby wyłączyć funkcję 

automatycznego obcinania nici ( ). 

 
 

3. Naciśnij  (przycisk „Z powrotem”). 

 
 

4. Naciśnij . 
 

 
 

5. Naciśnij . 

 

6. Naciśnij  , aby przełączyć na  
 

 
Punkt początkowy wzoru zostanie ustawiony 
w lewym dolnym rogu wzoru. 

7. Opuść stopkę, a następnie naciśnij (przycisk 

 „Start/Stop”), aby rozpocząć haftowanie. 
 
8. Po zakończeniu haftowania, obetnij nitkę 
trochę dalej niż zwykle. Załóż tkaninę tak                 
w tamborku, aby wybrana pozycja „DEF” była 
haftowana dalej. 
 

 
 

(1) pozycja startowa haftu 
(2) pozycja końcowa haftu 

 

9. Wprowadź „DEF”, a następnie naciśnij . 

 
 

10. Naciśnij . 

 
 

11. Naciśnij  , aby przełączyć na  
 

 
 
Punkt początkowy wzoru zostanie ustawiony             
w lewym dolnym rogu wzoru. 
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12. Użyj  (przycisk zmiany 
pozycji), aby ustawić igłę na pozycji końcowej 
„ABC”. 

 
 
13. Opuść stopkę, a następnie naciśnij 

(przycisk  „Start/Stop”), aby rozpocząć 
haftowanie „DEF”. 
 

 
 
14. Po zakończeniu haftowania obetnij nitkę. 
 
 

Haftowanie 

 
Jeżeli został użyty niewłaściwy kolor górnej 
nici, możesz to przehaftować właściwym 
kolorem. 

 

1. Naciśnij (przycisk”Start/Stop”), aby 
zatrzymać maszynę. 
 

2. Naciśnij . 
 

 

 

3. Naciśnij . 

 
 

4. Naciśnij  (kolor poprzedni), aby 
powrócić do początku błędnego koloru. 

Naciśnij ponownie , aby wywołać 
poprzedni kolor. 
 

 
 

5. Załóż górną nitkę o prawidłowym kolorze. 
 

6. Naciśnij (przycisk ”Start/Stop”), aby 
kontynuować haftowanie wzoru. 
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Gdy podczas haftowania skończy 
się nitka 

 
Jeżeli podczas haftowania skończy się dolna 
lub górna nić, maszyna się zatrzyma. Cofnij 
igłę o ok. 10 ściegów i kontynuuj haftowanie. 
 

 Pamiętaj 
Jeżeli skończy się dolna nić, obetnij nici              
i zdejmij tamborek przed przystąpieniem              
do wymiany nici bębenkowej.  

 
 
1. Załóż górną lub dolną nić. 

2. Naciśnij . 
 

 
 
 

 Pamiętaj 
Jeżeli nie wyświetla się ilość ściegów, 
wywołaj na ekranie ilość ściegów. Bliższe 
informacje „Zatrzymywanie podczas 
haftowania”. 

 
 

3. Naciśnij . 

 
 
 

 
 
 

4. Naciśnij  (jeden ścieg wstecz),              
aby cofnąć igłę o ok. 10 ściegów. 

 (jeden ścieg do przodu) zwiększa ilość 
ściegów. 

 
 

5. Rozpocznij ponownie haftowanie. 

 
 

Zatrzymanie podczas haftowania 
 
Jeżeli haftowany wzór zostanie przerwany, 
sprawdź przed wyłączeniem maszyny aktualną 
ilość ściegów i layout. 
 

 Pamiętaj 
Po wyłączeniu maszyny wielkość wzoru i layout 
powróci do pierwotnych ustawień. Jeżeli 
zmieniłeś layout, musisz go ponownie ustawić. 

 

1. Naciśnij (przycisk”Start/Stop”),               
aby zatrzymać maszynę. 
 
2. Sprawdź i zapisz aktualną ilość ściegów, 
pokazaną na ekranie. 
 

 
 
 

 



 69 

Jeżeli nie zostanie wyświetlona ilość ściegów, 

naciśnij  (przycisk „Ustawienia”) i ustaw 

przyciskami  poniższy ekran. Naciśnij 

  (przycisk „Z powrotem”, aby 
powrócić do poprzedniego ekranu. 
 

 
 

3. Naciśnij  (przycisk haftu). 

 
 Pojawi się komunikat potwierdzający. 
 

4. Naciśnij . 
 

 
 Zaznaczony wzór zostanie deaktywowany 

i wyświetlony ponownie ekran wyboru 
wzoru haftu. 

 
5. Wyłącz maszynę. 

 

 Wskazówka 
Podczas transportu pamiętaj o zdjęciu 
modułu do haftu. 

 

6. Włącz maszynę i wybierz wzór. 
 

 Pamiętaj 
Jeżeli zmienisz wielkość i/lub Latour haftu           
przed wyłączeniem maszyny, zmień ponownie te 
same ustawienia przed przystąpieniem                  
do haftowania. Bliższe informacje, patrz 
„Ustawienie wyglądu i wielkości wzoru”, s. 159. 

7. Naciśnij . 

 

8. Naciśnij . 

 

9. Naciśnij  (następny kolor), aby 
rozpocząć haft danym kolorem. 

 

10. Naciśnij  (ścieg do przodu), aby 
zwiększyć ilość ściegów. 

Jeżeli jest naciskany niezmiennie, 

naliczane są ściegi  do przodu. 

 
Ustaw licznik na 10 ściegów przed ilością 
ściegów potwierdzoną w punkcie 2. 

 
 
11. Rozpocznij ponownie haftowanie. 
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Zastosowanie funkcji pamięci 
 

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami przy użyciu innych wzorów haftów niż te zapisane                 
w maszynie. 
 

 UWAGA 
Użycie innych niż oryginalnych wzorów haftu może powodować zrywanie nici lub złamanie igły, jeżeli 
jest zbyt duża gęstość ściegów lub ściegi nakładają się na siebie wielokrotnie. W takiej sytuacji możesz 
zmienić projekt haftu za pomocą oprogramowania BROTHER PE-Design. 
 
Możliwe rodzaje rozszerzeń plików z projektem haftu 
Maszyna ta czyta tylko pliki z rozszerzeniem PES- i DST. Jeżeli użyjesz innych plików, może dojść                 
do zakłóceń w funkcjonowaniu maszyny. 
 
 

Komputer i systemy operacyjne 

 Kompatybilne modele: 
IBM-PC wyposażony w standardowy port USB 
IBM-PC kompatybilny komputer wyposażony w standardowy port USB 

 Kompatybilne systemy operacyjne: 
Microsoft Window ME/2000/XP/Vista 
(dla Windows 98SE jest wymagany sterownik. Możesz ściągnąć sterownik z naszej strony internetowej 
(http://solutions.brother.com). 
 
Środki ostrożności przy tworzeniu i zapisywaniu plików w komputerze 

 Jeżeli nazwa pliku projektu haftu nie może być zidentyfikowana (np. kiedy nazwa posiada znaki 
specjalne), plik nie wyświetli się. Zmień w takim przypadku nazwę pliku. Zalecamy skorzystać                 
z 26 liter alfabetu (duże i małe litery), liczby 0 – 9, „-„ i „_”. 

 Rozszerzenie „.pes”, którego zapisana ilość ściegów, kolor i kombinacje wzorów przekroczy podaną 
wartość, może nie zostać wyświetlone. Zmień projekt haftu za pomocą oprogramowania BROTHER 
PE-Design tak, aby odpowiadał tej specyfikacji. 

 Nie twórz folderu w „Removable disk” w komputerze. Jeżeli zapiszesz plik w folderze „Removable 
disk”, plik ten może być niewczytany z maszyny.  

 Maszyna zarządza plikami również, kiedy moduł do haftu jest odłączony od maszyny. 
 
Rozszerzenie Tajima (.dst) 

 Pliki z rozszerzeniem „.dst” są wyświetlane na ekranie listy wzorów wg nazwy pliku (obraz haftu          
nie może być wyświetlony). Tylko pierwsze osiem znaków nazwy pliku może być wyświetlone. 

 Pliki Tajima (.ds) nie zawierają określonych ustawień kolorów nici, wyświetlane są one w kolejności 
standardowych kolorów.  Sprawdź podgląd i zmień kolory nici wedle zapotrzebowania. 

 
Znaki towarowe 

 IBM jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym International Business 
Machines Corporation. 

 Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakiem towarowym Microsoft 
Corporation. 

 
Każde przedsiębiorstwo, którego oprogramowanie zostało wymienione w tej instrukcji obsługi,                  
ma Software License Agrement, odpowiadające prawnie zastrzeżonym programom. 
Wszystkie inne wymienione w tej instrukcji nazwy marek i produktów są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi tych przedsiębiorstw. Znaki, jak np. ® i ™, nie zostały w tekście jednak jasno opisane. 
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Zapisywanie wzoru 
Wzory i litery możesz zapisać w pamięci 
maszyny. Ponieważ zapamiętane wzory po 
wyłączeniu maszyny nie zostaną skasowane, 
możesz je zawsze wywołać. Jest to 
przydatne do zapisywanie imion itp. Możesz 
zapisać do 12 wzorów lub danych 512 KB. 
 
 Zapisywanie wzoru 
 
1. Wybierz wzór, który ma być 

zapamiętany, a następnie naciśnij  
(przycisk pamięci). 

 
 Podczas zapisywanie wzoru w maszynie 

wyświetla się „Saving…” („Zapisywanie”). 
Po zapisaniu wzoru pojawi się ekran 
startowy.  

 
 
 

 Wskazówka 
 Nie wyłączaj maszyny podczas 

zapisywania wzoru. W przeciwnym 
wypadku możesz stracić wzór. 

 
 Wywoływanie wzoru 

1. Naciśnij przycisk  (przycisk 
„Wywoływanie”) 

 
Pojawi się zapamiętany wzór. 
 
 

2. Wybierz wzór, który chcesz wywołać. 
 

Możesz przełączać ekrany za pomocą  

(poprzednia strona) i  (następna strona). 

 
(1) wykorzystana pamięć / pamięć łączna 
(2) numer właśnie wyświetlanej strony i łączna ilość stron 
 

Wybrany wzór jest podświetlony. 
 
 

3. Naciśnij . 
 

Aby wykasować zapisany wzór, naciśnij . 
 

 
 

 Zapisany wzór jest otwierany i wyświetlony 
ekran haftu. Możesz teraz haftować wzór. 
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Wywoływanie wzoru z komputera 
 
1. Podłącz kabel USB do komputera               
i maszyny. 

 
1) gniazdo kabla USB w komputerze 
2) wtyczka kabla USB 

 

 Pamiętaj 
Komputer i maszyna nie muszą być 
włączone, aby podłączyć kabel USB. 
Do otwierania wzoru nie musi być podłączony 
w maszynie moduł haftu. 

 
2. Pojawi się ikona „Removable Disk” w 
menu „My  komputer” 

 
 
 

3. Skopiuj wzór do „Removable Disk”. 

 
Dane wzoru z Removable Disk zostaną zapisane 
w maszynie. 
 
 

 Wskazówka 

 Nie odłączaj kabla USB do czasu, aż zostaną 
wczytane dane. 

 Nie twórz żadnego folderu w Removable 
Disk. Ponieważ folder nie jest wyświetlany, 
mogą nie zapisać się dane ze wzorami. 

 Nie zapisuj i nie kasuj żadnych danych            
w Removable Disk podczas pracy maszyny. 

4. Naciśnij . 
 

 
Zostaną wyświetlone zapisane wzory. 
 
5. Wybierz wzór, który chcesz wywołać. 
 

Ekrany możesz przełączać za pomocą  

(poprzedni ekran) lub  (następny ekran). 
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1) łącznie zużyta pamięć 
2) łączna pamięć 
3) numer właśnie wyświetlanej strony oraz łączna 

ilość stron 

Wybrany wzór jest podświetlony. 
 

6. Naciśnij . 

 
Zapisany wzór zostanie wywołany 
Ekran wzoru zostanie wyświetlony i możesz 
rozpocząć haftowanie wczytanego wzoru. 
 
7. Ustw wzór i rozpocznij haftowanie. 

 
 

 Wskazówka 

 Jeżeli w Removable Disk jest zapisanych 
13 lub więcej wzorów, wzory mogą być 
niewyświetlane. Jeżeli pojawi się 
komunikat „Reduce the numer                    
of patterns. Only up to 12 patterns can be 
handled” („Skasuj ilość wzorów. Nie może 
być więcej niż 12”), skasuj wzór                       
w Removable Disk, aby zawierał on              
nie więcej niż 12 wzorów. Zamknij 
następnie ten komunikat, powtórz 
czynności od kroku 4, a następnie 

naciśnij , aby wywołać wzór. 
 

 

 Jeżeli skopiowane do „Removable Disk pliki 
nie zapiszą się w maszynie, dane te stracisz 
po wyłączeniu maszyny. Aby następnym 
razem móc bezpośrednio wywołać pliki                 
z maszyny, przed wyłączeniem maszyny 
zapisz pliki w pamięci maszyny. Bliższe 
informacje, patrz „Zapisywanie wzoru”.           
. 
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Uzupełnienie 
 
 
W rozdziale tym opisane są informacje dotyczące konserwacji maszyny i usuwania błędów w obsłudze 
maszyny. 

 
 

 
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................................................. 75 

Usuwanie problemów ...................................................................................................................... 77 

Komunikaty o błędach ..................................................................................................................... 81 

Aktualizacja oprogramowania maszyny ......................................................................................... 86 
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Czyszczenie i konserwacja 
 
Rozdział ten opisuje proste czynności konserwacyjne przy maszynie. 
 

Czyszczenie obudowy maszyny 
 

 
Jeżeli obudowa maszyny jest brudna, lekko 
zmocz ściereczkę w neutralnym detergencie, 
mocno wyciśnij ją, następnie wytrzyj 
obudowę maszyny. Po wyczyszczeniu 
wilgotną ściereczką, wytrzyj obudowę              
do sucha. 
 

 UWAGA 
Przed przystąpieniem do czyszczenia 
obudowy maszyny wyjmij kabel zasilający 
z gniazdka sieciowego, w przeciwnym 
razie może dojść do porażenia prądem 

Czyszczenie chwytacza 
 

Jeżeli w bębenku zgromadzi się kurz, proces 
haftowania będzie przebiegał wadliwie, a 
maszyna nie będzie pewnie wykrywała nici 
dolnej. Dlatego zawsze należy utrzymywać 
bębenek w czystości. 
 
1. Wyłącz maszynę. 

 
2. Wyjmij kabel z gniazdka  (po prawej 
stronie maszyny). 

 UWAGA 
Przed przystąpieniem do czyszczenia 
bębenka wyjmij kabel zasilający                     
z gniazdka sieciowego, w przeciwnym 
razie może dojść do porażenia prądem. 
 
3. Zdejmij pojemnik na akcesoria                   
lub moduł do haftowania. 
 
4. Odkręć śrubę uchwytu stopki i zdejmij 
uchwyt stopki. Następnie odkręć śrubę 
mocowania igły i wyjmij igłę. 
 

 
(1) uchwyt stopki 
(2) śruba uchwytu stopki 
(3) śruba mocowania igły 

5. Zdejmij pokrywę płytki ściegowej i przesuń 
ją w swoją stronę. 

 
(1) pokrywa płytki ściegowej  
 
6. Wyjmij bębenek. 

 
(1) bębenek 

7. Oczyść z kurzu i ścinków obudowę 
chwytacza, czujnik dolnej nitki za pomocą 
szczoteczki do czyszczenia. 

 
(1) szczoteczka do czyszczenia 
(2) obudowa chwytacza 
(3) czujnik dolnej nitki 
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 Wskazówka 

 Nie wolno oliwić bębenka. 

 Jeżeli zbierze się kurz na czujniku dolnej 
nitki, czujnik może funkcjonować 
nieprawidłowo. 

 
8. Włóż bębenek tak , aby zrównać jego 
nosek ze sprężyną. 

 
 

(1) bębenek 
(2) nosek 
(3) sprężynka 
 

9. Umieść zaczepy pokrywy płytki 
ściegowej w płytce ściegowej i zamknij 
pokrywę. 

 
(1) pokrywa płytki ściegowej 

 

 UWAGA 

 Nie używaj porysowanego bębenka. Górna 
nitka może się zaplątać, załamać igła, a efekt 
haftu może być niezadowalający.            
Jeżeli chcesz zakupić nowy bębenek          
(nr art. XC3152-221), zwróć się                   
do autoryzowanego punktu sprzedaży. 

 Upewnij się, że bębenek jest założony 
prawidłowo. W przeciwnym razie może się 
łamać igła. 
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Usuwanie problemów 
 
Jeżeli maszyna nie pracuje prawidłowo, sprawdź ewentualne przyczyny zanim oddasz maszynę                   
do serwisu. Najczęstsze problemy możesz rozwiązać sam. Jeżeli potrzebujesz pomocy,                       
Brother Solutions Center proponuje Ci odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wskazówki w celu 
rozwiązania problemu. Odwiedź nas na stronie http://solutions.brother.com. 
Jeżeli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem 
serwisowym BROTHER. 

 

Objaw Prawdopodobna przyczyna  Sposób postępowania 

Maszyna nie 
działa  

Maszyna nie jest włączona. Włącz maszynę.  

Nie nacisnąłeś przycisku 
„Start/Stop“.   

Naciśnij przycisk „Start/Stop“.  

Stopka jest w górnej pozycji.  Opuść stopkę.  

Nacisnąłeś przycisk „Start/Stop” 
przy podłączonym do maszyny 
rozruszniku nożnym. 

Nie możesz korzystać z przycisku 
„Start/Stop” przy podłączonym 
rozruszniku nożnym. Jeżeli chcesz użyć 
przycisk „Start/Stop”, odłącz                        
od maszyny rozrusznik nożny. 

Wałek szpulki nawijacza szpulki 
jest ustawiony na prawą stronę.  

Przesuń wałek szpulki w lewo.  

Nie jest podłączony moduł do 
haftu. 

Zainstaluj moduł do haftu. 

Łamie się igła  

Igła jest niewłaściwie 
zamontowana  

Załóż prawidłowo igłę  

Śruba docisku igły nie jest 
dokręcona  

Dokręć śrubę za pomocą śrubokręta. 

Igła jest wykrzywiona lub tępa.  Załóż nową igłę.  

Kombinacja tkanina-nić-igła jest 
nieprawidłowo ustawiona. 

Wybierz igłę i nitkę odpowiednią dla 
rodzaju tkaniny. 

Użyta stopka nie jest 
przeznaczona dla wybranego 
ściegu 

Załóż stopkę właściwą dla wybranego 
ściegu. 

Za duże jest naprężenie nici 
górnej.  

Zmniejsz naprężenie górnej nici  

Materiał jest za bardzo 
naciągnięty. 

Prowadź lekko tkaninę. 

Szpulka z nićmi jest niewłaściwie 
założona. 

Załóż prawidłowo szpulkę.  

Okolice otworu płytki ściegowej są 
porysowane lub uszkodzone.  

Załóż nową płytkę ściegową (do 
nabycia w autoryzowanym punkcie 
sprzedaży).  

Stopka jest porysowana lub 
uszkodzona.  

Wymień stopkę na nową (do nabycia w 
autoryzowanym punkcie sprzedaży).    

Bębenek jest zadrapany lub 
uszkodzony.  

Wymień bębenek na nowy (do nabycia 
w autoryzowanym punkcie sprzedaży).    

Nie użyto szpulki przeznaczonej 
dla tego modelu maszyny  

Niewłaściwe szpulki nie będą 
prawidłowo funkcjonować. Używaj tylko 
szpulek przeznaczonych do tego 
modelu maszyny.  

http://solutions.brother.com/
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Górna nitka jest nieprawidłowo 
nawleczona. 

 
Nawlecz poprawnie górną nitkę. 

Nić górna się 
rwie  

 
Nić górna nie jest nawleczona 
prawidłowo (np. szpulka jest źle 
osadzona, nasadka szpulki jest za 
duża dla używanej szpulki                  
z nićmi).  

Nawlecz prawidłowo górną nić. Użyj 
pokrywy szpulki wielkości odpowiedniej 
dla szpulki. 

Nić jest zapętlona lub nie jest 
gładka.  

Usuń zapętlenia lub odwiń nitkę. 

Igła jest niewłaściwa do użytej 
nitki. 

Załóż igłę właściwą dla użytej nici. 

Naprężenie górnej nici jest zbyt 
duże.  
 

Zmniejsz naprężenie górnej nici.  

Nić jest zapętlona np. w bębenku  
Oczyść bębenek z kurzu i ścinków.  
Jeżeli nitka jest zaplątana w bębenku, 
oczyść go. 

Igła jest wykrzywiona lub tępa.  Załóż nową igłę.  

Igła jest niewłaściwie założona.  Załóż prawidłowo igłę.  

Stopka jest porysowana lub 
uszkodzona.  

Wymień stopkę na nową (do nabycia          
w autoryzowanym punkcie sprzedaży).    

Bębenek jest porysowany lub 
uszkodzony.  

Wymień bębenek na nowy (do nabycia 
w autoryzowanym punkcie sprzedaży).    

Nie użyto szpulki bębenkowej 
przeznaczonej dla tego modelu 
maszyny. 

Niewłaściwe szpulki nie będą 
prawidłowo funkcjonować. Używaj tylko 
szpulek przeznaczonych do tego 
modelu maszyny.  

Nić dolna nie 
nawija się na 
szpulkę 

Nitka nie nawija się prawidłowo            
na szpulkę.  

Poprowadź nitkę prawidłowo przez 
prowadnik nici w celu nawinięcia na 
szpulkę dolnej nici. 

Szpulka obraca się powoli. 
Przesuń regulator prędkości szycia w 
prawo (aby nawijać szpulkę z większą 
prędkością). 

Wyciągnięta nitka nie nawija się 
prawidłowo na szpulkę. 

Nawiń nitkę na szpulkę pięć lub sześć 
razy zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 

Nić dolna jest 
zapętlona lub 

rwie się  

Nić dolna nie jest prawidłowo 
nawinięta.  

Nawiń prawidłowo nić dolną.  

Szpulka jest porysowana, obraca 
się nieprawidłowo .  

Wymień szpulkę.  

Nić jest zapętlona.  Usuń zapętloną nić i oczyść bębenek.  

Nie użyto szpulki przeznaczonej 
dla tego modelu maszyny  

Niewłaściwe szpulki nie będą 
prawidłowo funkcjonować. Używaj tylko 
szpulek przeznaczonych do tego 
modelu maszyny.  

Nitka plącze się 
na lewej stronie 

tkaniny 

Nić górna jest nieprawidłowo 
nawleczona. 

Nawlecz poprawnie górną nić. 

Naprężenie nici 
jest 
nieprawidłowe  

Nić górna nie jest nawleczona 
prawidłowo.  

Nawlecz prawidłowo górną nić.  

Nić dolna nie jest nawleczona 
prawidłowo.  

Nawlecz prawidłowo dolną nić.  
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Kombinacja tkanina-nić-igła jest 
nieprawidłowo ustawiona. 

Wybierz igłę i nitkę odpowiednią                  
dla rodzaju tkaniny. 

Uchwyt stopki jest nieprawidłowo 
założony. 

Załóż prawidłowo uchwyt stopki. 

Zastosowałeś nieprawidłowe 
ustawienia naprężenia nici.  

Ustaw naprężenie górnej nici  

Nie użyto szpulki przeznaczonej 
dla tego modelu maszyny  

Niewłaściwe szpulki nie będą dobrze 
pracować Używaj tylko szpulek 
przeznaczonych do tego modelu 
maszyny.  

Naprężenie górnej 
nici jest zbyt duże 

Nić górna nie jest nawleczona 
prawidłowo.  

Nawlecz prawidłowo górną nić.  

Tkanina marszczy 
się 

Nić górna nie jest nawleczona 
prawidłowo lub szpulka właściwie 
włożona. 

Nawlecz prawidłowo górną i dolną nić. 

Szpulka z nićmi została 
nieprawidłowo założona. 

Załóż prawidłowo szpulkę z nićmi. 

Kombinacja tkanina-nić-igła jest 
nieprawidłowo ustawiona. 

Wybierz igłę i nitkę odpowiednią dla 
rodzaju tkaniny. 

Igła jest wykrzywiona lub tępa.  Załóż nową igłę.  

Zastosowałeś nieprawidłowe 
ustawienia naprężenia nici.  

Ustaw naprężenie górnej nici.  

Ściegi 
przeskakują  

Nić górna jest nieprawidłowo 
nawleczona.  

Nawlecz prawidłowo nić górną.  

Kombinacja tkanina-nić-igła jest 
nieprawidłowo ustawiona. 

Wybierz igłę i nitkę odpowiednią                 
dla rodzaju tkaniny. 

Igła jest zgięta lub tępa.  Załóż nową igłę.  

Igła jest niewłaściwie założona.  Załóż prawidłowo igłę.  

Pod płytka ściegową                            
lub w bębenku zebrał się kurz. 

Zdejmij pokrywę płytki ściegowej                 
i wyczyść bębenek. 

Podczas 
haftowania 
maszyna głośno 
pracuje 

W bębenku lub dolnym 
transporcie zebrał się kurz.  

Wyczyść chwytacz.  

Nić górna jest nieprawidłowo 
nawleczona.  

Nawlecz prawidłowo nić górną. 

Bębenek jest zadrapany                    
lub uszkodzony. 

Wymień bębenek na nowy (dostępny           
w autoryzowanym punkcie sprzedaży). 

Nie użyto szpulki przeznaczonej 
dla tego modelu maszyny.  

Niewłaściwe szpulki nie będą dobrze 
funkcjonować. Używaj tylko szpulek 
przeznaczonych do tego modelu 
maszyny.  

Nić nie jest 
przeciągnięta 

przez oczko igły.  

Igła nie jest podniesiona do 
właściwej pozycji. 

Naciśnij przycisk pozycji igły. 

Igła jest niewłaściwie założona.  Załóż prawidłowo igłę.  

Wzór haftu nie 
jest wyszywany 
prawidłowo 

Stopka jest niewłaściwa                     
dla wybranego ściegu. 

Załóż stopkę, która nadaje się                    
dla wybranego wzoru. 

Ustawiono nieprawidłowo 
naprężenie nici 

Ustaw prawidłowo naprężenie górnej 
nici.  

Nitka jest zaplątana, np.                      
w bębenku. 

Sprawdź nitkę w bębenku. Jeżeli jest 
zaplątana w bębenku, oczyść chwytacz. 

Dźwignia 
nawlekacza igły 
nie opuszcza się 
do prawidłowej 
pozycji 

Igła nie jest opuszczona                  
do prawidłowej pozycji. 

Naciśnij przycisk pozycji igły. 
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Nie świeci się 
żarówka 

Żarówka jest uszkodzona. Zwróć się do autoryzowanego punktu 
serwisowego. 

Maszyna nie jest wyłączona. Włącz maszynę. 

Wyświetlacz LCD 
jest nieczytelny  

Kontrast ekranu LCD jest 
ustawiony albo za jasno, albo               
za ciemno. 

Ustaw kontrast wyświetlacza LCD.  

Maszyna 
funkcjonuje 
nieprawidłowo po 
naciśnięciu 
przycisku haftu 

Nie jest podłączony moduł                  
do haftowania. 

Podłącz moduł do haftowania. 

Moduł do 
haftowania nie 
porusza się  

Nie wybrałeś żadnego wzoru.  Wybierz wzór.  

Moduł do haftowania jest 
niewłaściwie założony.  

Załóż prawidłowo moduł do haftowania.  

Haft jest 
wykonany 

niestarannie  

Materiał nie jest prawidłowo 
napięty w tamborku. Materiał jest 
upięty za luźno.  

Naciągnij prawidłowo materiał                      
w tamborku.  

Brak stabilizatora.  
Zawsze używaj stabilizatora                      
(np. flizeliny).  

Nitka jest zapętlona, a bębenek 
jest zablokowany. 

Wyjmij zapętloną nić. Jeżeli bębenek 
jest zablokowany, wyczyść go. 

Zostało ustawione niewłaściwe 
naprężenie nici.  

Ustaw prawidłowo naprężenie górnej 
nici.  

Nić górna jest nieprawidłowo 
nawleczona.  

Nawlecz prawidłowo nić górną. 

Nić dolna jest nieprawidłowo 
nawleczona.  

Nawlecz prawidłowo nić dolną. 

Obok ramienia do haftu                   
lub tamborka leżą przedmioty.  

 
Ramię do haftu lub tamborek  mogą 
uderzać w przedmiot, co powoduje 
nieprawidłowe wykonanie haftu.   

Wystający z tamborka materiał 
powoduje problemy.  

Napnij materiał ponownie w tamborku, 
obróć wzór i kontynuuj haftowanie. 

Przy haftowaniu ciężkich 
materiałów tkanina zwisa ze stołu. 

W takiej sytuacji ruchy modułu                    
do haftowania nie są swobodne. 
Trzymaj materiał podczas haftowania. 

Materiał jest przyciśnięty.  
Zatrzymaj maszynę i załóż prawidłowo 
materiał.  

Ramię do haftu przesunęło się 
przy haftowaniu podczas montażu 
lub zdejmowania modułu                
do haftowania.  

Jeżeli ramię haftu poruszy się podczas 
pracy, wzór może najść na siebie. 
Zwróć uwagę na to, kiedy zakładasz  
lub zdejmujesz tamborek. 
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Komunikaty o błędach 
 
Przy nieprawidłowym funkcjonowaniu maszyny zostaną wyświetlone na wyświetlaczu LCD komunikaty               

i wskazówki obsługi. Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Po naciśnięciu  komunikat zniknie. 
 

 

 Komunikat o błędach Możliwa przyczyna  

1. 

 

Dane wybranego wzoru są prawdopodobnie 
uszkodzone.  

2. 
 

Zerwana górna nić 
Górna nić nieprawidłowo nawleczona 
Górna nić się skończyła. 
 
UWAGA! 
Nawlecz ponownie maszynę. Jeżeli                           
bez ponownego nawleczenia maszyny naciśniesz 

przycisk  („Start/Stop”), może być tak,                      
że naprężenie nici będzie nieprawidłowe, a igła 
może się złamać. 

3.  
Wcześniej zapisany wzór jest w trakcie kasowania 
(maszyna znajduje się w trybie edycji). 

4. 

 

Podczas hafotwania zapisywano pliki w Removable 
Disk w podłączonym komputerze lub kasowano pliki   
z folderu Removable Disk. 

5. 
 

 został wciśnięty na ekranie bez włożonej 
dyskietki. 

6. 

 

Przycisk „Start/Stop“, przycisk ściegu wzmocnionego 
lub przycisk “Obcinanie nici” został wciśnięty                  
przy opuszczonej stopce.  

7. 

 

Przycisk „Start/Stop“ lub przycisk “Obcinanie nici” 
został wciśnięty przy podniesionej stopce. 

8. 

 

Pamięć jest pełna i dlatego wzór nie może być 
zapamiętany.  

9. 
 

Ustawienia wzorów zostały zmienione, a następnie 
próbowano je zapisać poprzez naciśnięcie przycisku 
„Ręczne zapisywanie”. 
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10. 

 

Próbowano przy opuszczonej igle wybrać wzór                
do haftu lub zmienić layout. 
 
Maszyna została włączona przy opuszczonej igle                 
i zamontowanym module do haftu. 

11. 

 

Próbowano przy opuszczonej stopce uruchomić 
moduł do haftu. 

12. 

 

Próbowano wywołać wzór mimo, że w Removable 
Disk jest zapisanych 13 lub więcej wzorów. 

13. 
 

Po wyborze wzoru, zapisanego w pamięci maszyny 
lub wywołanego za pomocą łącza USB, został 
wciśnięty przycisk „Star/Stop” bez naciśnięcia 

przycisku . 

14. 

 

Został wciśnięty przycisk „Ściegi wsteczne / 
przeszywanie”, “Pozycja igły” lub przycisk “Obcinanie 
nici”, podczas gdy wałek szpulki znajduje się w prawej 
pozycji. 

15. 
 

Wzór jest w trakcie zapisywania. 

16. 
 

Skończyła się nić dolna. Na szpulce jest bardzo mało 
nici. 

17. 

 

Jeżeli moduł do haftowania jest podłączony                       
do maszyny. 

18. 

 

Próbujesz wprowadzić ilość znaków, które nie 
mieszczą się w tamborku. 

19. 

 

Górna nić zaplątała się wokół bębenka, igła się 
złamała i uderzyła w płytkę ściegową itp. Dlatego 
maszyna zatrzymała się. 

20. 

 

Została włożona dyskietka, która nie jest 
kompatybilna z tą maszynę i próbowano wybrać wzór 
z tej dyskietki. 

21. 

 

Przy zainstalowanym module do haftu został 
wciśnięty przycisk ściegów użytkowych lub przycisk 
ściegów wzmocnionych.  

22. 
 

Próbowano otworzyć wzór, który został zapisany             
dla innej maszyny. 
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23.  

 

W trybie haftu został wciśnięty przycisk „Start/Stop”, 
przycisk haftu lub przycisk pamięci, chociaż moduł           
do haftu nie jest podłączony. 
 
Przycisk haftu został wciśnięty przy niepodłączonym 
module do haftu. 

24.  Wałek szpulki nawija dolną nić. 
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Ustawienie wyświetlacza 
 

Jeżeli na wyświetlaczu LCD przy włączonej 
maszynie nie jest nic widoczne, wyświetlacz 
LCD jest ustawiony albo za jasno,                
albo za ciemno. W takiej sytuacji postępuj 
zgodnie z poniższymi instrukcjami. 
 
1. Wyłącz maszynę. 

 
 
2. Przytrzymaj wciśnięty jeden z 
przycisków obsługi (oprócz 

(przycisk ustawień)) i włącz 
maszynę. 

 

 

3. Naciśnij  lub . 

 
 
4. Wyłącz maszynę, a następnie włącz ją 
ponownie. 
 
 
 

Sygnały 
Przy każdym naciśnięciu przycisku usłyszysz 
dźwięk. Przy błędnej obsłudze usłyszysz dwa  
lub cztery sygnały dźwiękowe. 
 
 Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty 

(poprawna obsługa) 
Usłyszysz jeden sygnał. 
 
 Przy błędnych wprowadzeniu 
Usłyszysz dwa do czterech sygnałów. 
 
 Jeżeli maszyna np. zostanie zablokowana 

z powodu zapętlonej nici 
Usłyszysz dłuższy 4-sekundowy sygnał,                  
a maszyna automatycznie się zatrzyma. 
Pamiętaj, aby znaleźć powód błędu zanim 
rozpoczniesz dalszą pracę z maszyną. 
 
 Wyłączenie sygnałów 

 
Maszyna została ustawiona fabrycznie tak, że    
za każdym razem po naciśnięciu przycisku jest 
słyszalny sygnał. To ustawienie możesz zmienić. 
 
1. Włącz maszynę 

 
 Zostanie włączony wyświetlacz. 

2. Naciśnij  (przycisk „Ustawienia”)               
w ekranie obsługi. 

 
 Zostanie wyświetlony ekran ustawień. 
 

3. Naciśnij dwukrotnie (następny ekran). 
 
4. Naciśnij OFF (AUS) dla sygnału. 

 
 Zostanie wyświetlony ekran dla zmiany 

ustawień sygnału. 
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5. Naciśnij  (przycisk „Z powrotem”). 
 

 
 

Zostanie wyświetlony ponownie ekran 
ściegów. 
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Aktualizacja oprogramowania maszyny 
 

 
Do zapisania aktualizacji oprogramowania maszyny możesz użyć komputera. Informacje o najnowszych 
aktualizacjach znajdziesz na stronie internetowej http://solutions.brother.com. 
 

 Wskazówka 
 Zwróć uwagę, aby ze strony internetowej ściągnąć pliki aktualizacyjnego dla tego właśnie modelu 

maszyny/ 
 Bliższe informacje dotyczące wersji oprogramowania maszyny znajdziesz w „Zmiana ustawień 

maszyny”. 
 

 Pamiętaj 
 Wzory zapisane w pamięci maszyny nie zostaną skasowane podczas aktualizacji oprogramowania. 
 W czasie trwania procesu aktualizacji oprogramowania, przy naciskaniu przycisku nie jest słyszalny 

sygnał. 
 

1. Przytrzymaj wciśnięty  (przycisk 
ustawień) i włącz maszynę. 

 
Pojawi się poniższy ekran. 

 
2. 2. Podłącz kabel USB do komputera                   

i maszyny. 
 
W komputerze pojawi się ikona „Removable 
Disk” w menu „My Computer”.  
 

3. 3. Skopiuj dane aktualizacyjne                      
do „Removable Disk”. 

 
Pojawi się komunikat „Connected to PC.             
Do not disconnet the USB cable” („Aktywne 
połączenie PC. Nie odłączać kabla USB”). 
 
 
 

4. Jeżeli pojawi się ponownie ekran 
przedstawiony w punkcie 1, naciśnij 

. 
 
Pojawi się komunikat „Saving the upgrade file. 
Do not turn main power to OFF” („Dane 
aktualizacyjne są zapisywane. Nie wyłączaj 
wyłącznika (OFF)”). 
 
5. Jeżeli pojawi się poniższy ekran, tzn.              

że aktualizacja została zakończona. 
 
 

 
 

 Wskazówka 
Jeżeli wystąpi błąd, pojawi się komunikat. 
Wyłącz maszynę i rozpocznij ponownie 
czynności, począwszy od kroku 1. 

 
6. Odłącz kabel USB i wyłącz maszynę,                 
a następnie włącz. 

 


