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Durante el uso de este equipo eléctrico se deben respetar unas medidas básicas de 
seguridad. Antes de comenzar a trabajar con la máquina debe familirializarse con 
las siguientes instrucciones.
PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de electrocución:
1. No deje la máquina enchufada a la red sin vigilancia. Cada vez que termine de 

trabajar con la máquina o realice labores de limpieza o lubricación del equipo, 
quite el enchufe del contacto.

2. Desenchufe la máquina de la red eléctrica al sustituir la bombilla. Sustituya la 
bombilla por una del mismo tipo de 15 W.

3. La máquina debe estar desconectada de la red eléctrica durante el enhebrado 
del hilo superior, colocación del carrete, cambio de aguja, sustitución del pie etc.

PRECAUCIÓN: Para evitar quemaduras, peligro de incendio, electrocución o 
lesiones debe seguir detenidamente las siguientes recomendaciones:
1. La máquina no es un juguete. Debe extremar las medidas de precaución si la 

máquina es utilizada por un niño o en su presencia.
2. La máquina debe utilizarse exclusivamente para los usos que se describen en las 

siguientes instrucciones. Utilice los accesorios recomendados por el fabricante y 
descritos en el siguiente manual de instrucciones.

3. No utilizar la máquina si el cable o el enchufe están dañados, si el equipo no 
funciona correctamente, si la máquina ha sido golpeada o dañada o si ha estado 
en contacto con el agua. En caso de presentarse algunas de las situaciones 
citadas, acuda al servicio técnico autorizado más próximo, para revisarla, 
repararla o realizar las regulaciones eléctricas o mecánicas pertinentes.

4. No encienda la máquina en caso de que el orificio que permite la ventilación 
esté bloqueado. Debe prestar atención, a que los orificios de ventilación de la 
máquina y del pedal estén libres de cualquier tipo de suciedad, restos de tela o 
polvo.

5. No introducir ningún objeto en estos orificios.
6. No utilizar al aire libre, la máquina sólo puede ser utilizada en recintos sin 

humedad.
7. No utilizar cerca de aerosoles, ni en habitaciones alimentadas con oxígeno.
8. Al conectar la máquina a la red - mantenga siempre libre acceso al contacto, 

para que en caso de peligro, se pueda desconectar el equipo de la red eléctrica 
rápidamente. Desenrrollar completamente el cable de conexión.

9. Tenga cuidado de que el cable no entre en contacto con superficies calientes y 
que no represente ningún peligro al tropezar o engancharse con él.

10. Para apagar la máquina, coloque el interruptor en la posición STOP („0”), y a 
continuación quite el enchufe del contacto.

11. Para desconectar la máquina, no tire del cable, debe estirar del enchufe.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
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Información para los usuarios conforme a la Directiva Europea 2014/30/UE sobre la 
restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así 
como sobre eliminación de residuos: El símbolo de la papelera tachada en el dispositivo 
indica que el producto debe almacenarse en un lugar separado al final de su vida útil. 

Por lo tanto, los productos que hayan llegado al final de su vida útil deben eliminarse en un 
lugar especializado en la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o 
devolverse al vendedor cuando se compre un dispositivo nuevo similar, cambiando uno por el 
otro. Una gestión adecuada de los residuos, su envío para su reciclado, tratamiento y eliminación 
de forma respetuosa con el medio ambiente contribuyen a prevenir los posibles efectos negativos 
sobre el medio ambiente y la salud, además de ayudar a optimizar la recuperación y reutilización 
de los componentes de dichos aparatos. La eliminación inadecuada del producto por parte del 
usuario puede dar lugar a sanciones administrativas, de acuerdo con la legislación vigente.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES
La máquina solo está destinada para uso doméstico.

12. Debe prestar atención, a no colocar los dedos de las manos cerca de las partes 
móviles de la máquina.

13. Utilizar siempre una placa de aguja adecuada. Una placa no adecuada podría 
provocar la rotura de la aguja.

14. No utilice agujas dobladas.
15. No tire de la tela ni la empuje durante la costura. Esto podría dañar la aguja
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1. Guía del hilo
2. Recoge hilos
3. Regulador de tensión del hilo
4. Cubierta lateral
5. Cortador de hilo
6. Palanca automatizada para ojale
7. Caja de accesorios
8. Devanador de bobina
9. Tope de la bobina

10. Control electrónico de la velocidad de 
costura

11. Visualizador LCD
12. Selector de longitud de puntada
13. Botones de regulación de la longitud de 

puntada
14. Botones de ajuste del ancho de puntada
15. Selector de aguja doble
16. Selector de alfabeto
17. Botón de posicionamiento de la aguja
18. Botón de puntada reversa
19. Interruptor Start/Stop
20. Pasador de la bobina
21. Volante
22. Interruptor de alimentación
23. Enchufe de alimentación
24. Asa de transporte
25. Palanca de elevación del pie prensatelas
26. Palanca de bajada del transportador
27. Enhebrador
28. Guía del enhebrador de hilos
29. Guía del hilo
30. Tornillo de montaje del pie prensatela
31. Aguja
32. Cubierta del porta bobina
33. Porta agujas
34. Botón de liberación del pie prensatelas
35. Tornillo de montaje de aguja
36. Pie prensatela
37. Transportador
38. Placa de aguja
39. Botón de liberación de la tapa de la 

canilla
40. Cable de alimentación
41. Pedal
42. Instrucciones de servicio

NOMBRES DE LAS PARTES
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Para abrir el recipiente con los accesorios, muévalo
hacia la izquierda (ver dibujo al lado).

Los accesorios se encuentran en un envase extraíble.
1. Juego de agujas
2. Aguja doble
3. Abre ojales con cepillo
4. Destornillador
5. Destornillador para la placa de aguja
6. Pasador de la bobina
7. Bobinas
8. Sujetador de la bobina
9. Pie para inserción de cremalleras

10. Pie para puntadas decorativas (en satén)
11. Pie prensatela especial para coser botones
12. Pie para el dobladillo (costura invisible)
13. Pie para ojales

RECIPIENTE PARA ACCESORIOS

ACCESORIOS
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Interruptor de apagado Interruptor de 
encendido

PEDAL DE ARRANQUE (PEDAL)

BRAZO LIBRE

Para comenzar a coser, es necesario presionar el pedal. La 
velocidad de la costura se regula a través del pedal. 
Cuanta más presión apliquemos al pedal, más rápido 
coserá la máquina.

Para acceder al brazo libre, deslice la mesa tal y 
como se indica en el siguiente dibujo.
Una vez retirada la mesa, accederemos al brazo 
libre, que nos permite coser elementos difícilmente 
accesibles (perneras, mangas, etc.)

Coloque la máquina sobre una mesa estable.
1. Introduzca la clavija de la máquina en el 

enchufe hembra de la máquina.
2. Introduzca la clavija de alimentación en la 

toma de corriente.
3. Encienda el interruptor de alimentación.
4. Se encenderá la lámpara de costura LED.
5. Para apagar la máquina, apague el 

interruptor y desconecte el cable de 
alimentación de la toma.

Antes de conectar el cable de alimentación, 
asegúrese de que la tensión y frecuencia indicadas en la máquina coincidan con su 
corriente eléctrica. 

PRECAUCIÓN: No deje la máquina en funcionamiento desatendida. Después de su uso, 
no olvide retirar el cable de alimentación. 
Siga el mismo procedimiento antes de 
limpieza y mantenimiento.
PRECAUCIÓN: Cuando se desconecta la 
máquina no se tira del cable, sino se agarra 
la clavija.

CONEXIÓN DE LA MÁQUINA A LA CORRIENTE

Interruptor de 
encendido/apagado

Tomacorriente

Pedal
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PALANCA DE BAJADA DEL TRANSPORTADOR

INDICACIÓN EN LA PLACA DE AGUJA

ELEVACIÓN DEL PIE PRENSATELA

Los dientes del transportador sobresalen 
ligeramente por encima de la placa de 
aguja, justo debajo del pie. Su función
es desplazar el material cosido. Durante la 
costura estándar, la palanca debería estar
desplazada a la derecha, gracias a lo 
cual los dientes del transportador se 
encontrarán en la posición más alta. 

Las líneas en la placa de aguja ayudan 
a mantener la distancia correcta de la 
puntada desde el borde del material 
(en un golpe de la aguja centralmente 
definido). Los valores numéricos se 
muestran tanto en pulgadas (parte 
posterior de la placa), como en milímetros 
(parte superior de la placa).

Disponibles tres posiciones del pie prensatela
1. El pie siempre debe estar liberado durante la 

costura.
2. El pie debe elevarse (hasta la posición media), 

para eslizar por debajo el material cosido.
3. EL pie lo puede levantar a la tercera posición 

más elevada,agarrando la palanca, con el 
objetivo de colocar varias capas de materiales, 
o para sustituir el pie.
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SOPORTES PARA HILOS

ENRROLLAR EL HILO EN LA CANILLA

Soportes para hilos horizontal
Levante el cabezal del soporte para hilos y 
coloque una canilla. Asegure la canilla con 
la tapa para que el hilo pueda desenrollarse 
libremente. Si utiliza una canilla con hilo de 
un tamaño no estándar, utilice un soporte 
para hilos vertical.

Soportes para hilos vertical 
El cabezal del soporte se encuentra en 
la caja de accesorios. Fíjelo en el orificio 
pertinente que se encuentra en el cabezal 
de la máquina. Coloque una canilla con hilo 
sobre el cabezal. Recuerde desmontar el 
cabezal antes de empaquetar la máquina 
en una caja de cartón, maleta o bolsa.

1. Coloque la bobina de hilo en uno de los soportes. 
Tire del hilo de la canilla y páselo a través del guía 
hilos que se encuentra en la cubierta superior, tal y 
como se muestra en la figura.

2. Tire del hilo por el orificio de la canilla de adentro 
hacia afuera y coloque la canilla en el cabezal del 
canillero.

3. Deslice el cabezal de la canilla a la derecha. Nota: 
En esta posición, si presionamos el pedal, la aguja 
no se moverá – sólo gira el motor, por lo que la 
máquina no cose. Sostenga el extremo del hilo y 
presione el pedal comenzando en bobinado.

4. Cuando la canilla esté completamente rellena, detenga la máquina. Deslice el 
cabezal a la izquierda, y a continuación corte el hilo.

Canilla con hilo

Cabezal del
soporte ver cal

Tapa de
seguridad

Canilla con hilo Cabezal del
soporte 
horizontal
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COLOCACIÓN DE LA BOBINA

1. Con ayuda del volante, levante la aguja hasta su posición más alta.
2. Desmonte la tapa de la canilla deslizando el botón de desbloqueo hacia la 

derecha.

3. Coloque la bobina en el porta bobinas de modo que el hilo se desenrolle hacia la 
derecha (sentido contrario a las agujas del reloj). ATENCIÓN: La mala colocación de 
la canilla puede impedir la costura.

4. Inserte el hilo por la ranura (A) delante del porta bobinas.

5. Mientras sujeta suavemente el carrete, tire del hilo hacia la izquierda y páselo por 
la ranura B. Saque unos 10 cm del hilo hacia atrás.

6. Monte la tapa de la canilla.
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ENHEBRADO DE HILO SUPERIOR

Un orden incorrecto en el enhebrado o en la conducción 
de los hilos, puede provocar que el hilo se enganche, 
saltos en la puntada o arrugas en el tejido.
1. Ajuste la aguja en la posición más alta, girando el 

volante hacia usted y eleve el prensatelas.
2. Coloque la canilla con el hilo en el soporte, de tal 

forma que el hilo se desembobine desde atrás - tal y 
como se muestra en el dibujo.

3. Pase el hilo por el guía hilos (1), pasando el hilo desde 
la derecha.

4. A continuación, dirija el hilo hacia abajo y páselo por 
los discos tensores del hilo superior (2) y condúzcalo 
hacia arriba (3). Los discos tensores se encuentran en el interior de la máquina.

5. Pase el hilo del lado derecho al izquierdo a través del ojo del recoge hilos (4).
6. A continuación, dirija el hilo hacia abajo en dirección a la aguja y páselo por el guía 

hilos inferior (5).
7. Enhebre el ojo de la aguja estirando del hilo de delante hacia atrás (6) y páselo por 

debajo del prensatelas unos 10 cm aprox. O utilice el enhebrador automático de 
agujas.

IMPORTANTE:
Para comprobar que la máquina esté enhebrada correctamente, realice las dos 
pruebas siguientes:
1. Mientras el prensatelas esté en la posición superior, tire del hilo ligeramente 

enhebrado hacia atrás a través de la aguja. La resistencia debe ser apenas 
perceptible y la aguja no debe doblarse excesivamente.
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ENHEBRADO DE LA AGUJA

Baje el pie prensatelas. Suba la aguja a su posición más alta.
1. Baje el enhebrador y pase el hilo a través del guía hilos tirándolo hacia la 

derecha.
2. Presione el enhebrador tan abajo como sea possible.
3. De el giro hacia atras con la palanca del enhebrador para que el gancho del 

enhebrador “entre” en el ojo de la aguja.
4. Pase el hilo a través de la guía por debajo del gancho.
5. Sujete el hilo flojo y, al mismo tiempo, desplace la palanca del enhebrador hacia 

si mismo. El gancho dará una vuelta y pasará el bucle del hilo a través de la 
aguja.

6. Suelte el enhebrador. Saque unos 10 cm de hilo. PRECAUCIÓN: No baje el 
enhebrador durante la costura

Para que el enhebrado se produzca sin problemas, seleccione la puntada recta.
El enhebrador no puede utilizarse para enhebrar agujas dobles .

2. Baje el pie hasta la posición inferior y vuelva a pasar el hilo a través de la 
aguja. Esta vez la resistencia debe ser más notable y la aguja debe doblarse 
suavemente. Si la resistencia de la segunda prueba está al mismo nivel (apenas 
perceptible), significa que la máquina no estaba correctamente enhebrada y 
debe repetirse toda la operación.
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1. Suba el pie prensatelas.
2. Mantenga el hilo ligeramente alejado de la aguja 

y gire el volante o pulse dos veces el botón de 
posicionamiento de la aguja. El volante dará una 
vuelta.

3. Tire del hilo de la aguja. El hilo de la bobina saldrá 
en la placa de aguja.

4. Coloque las puntas de ambos hilos debajo del pie 
y saque unos 10 cm.

EXTRACCIÓN DEL HILO DE LA BOBINA

TABLA DE COMBINACIONES ENTRE TEJIDOS, AGUJAS E HILOS

Seleccione el tamaño del hilo y de la aguja para el tejido de costura

Tejidos Grubość nici Tamaño de la 
aguja 

Tela muy fina de seda, tafetán, seda, etc.  
Algodón #120 - 150
Seda #120 - 150
Sintético #120 - 150

70 – 80

Algodón, lino, satín, pana, terciopelo  
Ctn. #100 - 120
Seda #100 – 120
Sintético #100 - 120

80 – 90

Gabardina gruesa, tweed, denim, pana  
Ctn. #50 - 80
Seda #50 - 80
Sintético #50 - 80

90 – 100

Tejido de punto, stretch, tricot, spandex, jersey Ctn. #120 - 150
Seda #120 - 150 80 – 90

Recuerde usar una aguja con punta correcta, dependiendo del tejido de costura.
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Seleccione el sistema y tamaño adecuado de 
agujas dependiendo del tejido cosido.
PRECAUCIÓN: Desenchufe la máquina de la red 
eléctrica antes de
cambiar la aguja.
1. Levante la aguja a su posición más alta 

girando el volante hacia usted.
2. Afloje el tornillo de la aguja.
3. Retire la aguja de su sujeción.
4. Introduzca la aguja nueva en la pieza de 

sujeción con el lado plano en sentido opuesto 
a usted. Empújela tanto como pueda.

5. Apriete el tornillo de fijación de la aguja
No utilice nunca una aguja torcida, roma o 
doblada.
Para comprobar la aguja, colóquela en una 
superficie plana (p.ej. placa de aguja o cristal). La 
distancia libre entre la aguja y la superficie plana 
deberáser uniforme.

La tensión del hilo se ajusta según los materiales de costura. Si es necesario hay que 
cambiar la tensión del hilo superior. La tensión adecuada del hilo. El hilo superior y 
hilo de la bobina deben ser intercalados más o menos en el centro del material de
costura.

CAMBIO DE LA AGUJA

AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL HILO

Lado plano

La 
aguja
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Cuando el hilo de la bobina es visible 
en la parte superior del material
Gire el botón de ajuste a un número 
menor para aflojar la tensión del hilo 
superior.

Tensión del hilo para las puntadas zigzag
Al coser con las puntadas zigzag, la tensión del hilo debe ser un poco más débil que 
para las puntadas rectas. Se obtiene una mejor puntada cuando el hilo superior 
aparece en la parte inferior del material.

Cuando el hilo superior es visible en 
la parte inferior del material
Gire el botón de regulación a un 
número mayor para aumentar la 
tensión del hilo superior.

CAMBIO DEL PIE (SISTEMA MATIC)

• Gire el volante hacía usted, hasta que la aguja se encuentre en la posición más 
alta.

• Levante el prensatelas hacia arriba, si está bajado (1).
• Presione hacia usted la palanca de liberación del soporte del pie prensatelas (2).
• El pie se libera con un pestillo.
• Coloque el pie deseado en la placa de aguja bajo el soporte del prensatelas, de 

tal forma que la muesca del soporte se encuentre exactamente encima del eje del 
pie (3).

• Baje la palanca del prensatelas y empújela hacia el pie, hasta que salte el 
mecanismo .
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CIFRAS Y ALFABETO
Cuando se activa un programa que permite 
seleccionar un patrón del conjunto de 
letras, la pantalla LCD mostrará el siguiente 
símbolo A . Ulice los botones    para 
seleccionar el número o la letra deseada.

Números y tipos de puntadas Número de puntadas en el programa 
alfabeto

PANEL - DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AGUJA DOBLE

Icono de posición de la aguja Icono de aguja doble

Longitud de puntada
Ancho de la puntada
Icono de programa - alfabeto
Botones de regulación de la 
longitud de puntada
Botones de cambio de
anchura de puntada

Icono de tipo de prensatelas

Pantalla LCD

Icono de número de puntada

Selector de modo

Selector de alfabeto

Selector de aguja doble

Tras sustituir la aguja simple por la doble, recuerde seleccionar el programa apropiado 
usando el botón. . 
Cuando se presiona el botón de doble aguja, aparecerá en la pantalla el icono 
correspondiente . 
El número de puntadas también se limitará a las que se pueden coser con una aguja 
doble. Todos los patrones marcados con un círculo son patrones que sólo se pueden 
coser con una sola aguja. . Cuando se activa el programa de doble aguja, la 
máquina emitirá un sonido de advertencia cuando seleccionemos una puntada
no permitida para este programa.

with brush

with brush
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SELECTOR DE LONGITUD DE PUNTADA

BOTONES DE SELECCIÓN DE LONGITUD Y ANCHURA DE PUNTADA

1. Al encender la máquina, la pantalla se 
activará de forma inmediata y debería 
mostrar el número 00 de puntada recta.

2. Utilice los botones para    seleccionar el 
patrón deseado.

3. Una única pulsación cambiará el valor en 
uno.

4. Para aumentar el valor en 10, mantenga 
pulsados los botones durante unos segundos. 

Icono de pie prensatelas dedicado - tras seleccionar el patrón de puntada, la pantalla 
LCD mostrará la letra del prensatelas recomendado para dicha operación.

Tras seleccionar una puntada dada, la 
pantalla mostrará el icono de longitud y 
anchura asignada recomendada para dicha 
puntada. Con ayuda de los botones 
 +  y –  puede ajustar dichos valores 
según sea necesario.

Cuando la longitud/anchura se cambie 
manualmente desaparecerán los iconos de 
la pantalla:  .

Cuando se restablezcan la longitud y 
la anchura, se reiniciarán los ajustes 
predeterminados y se volverán a mostrar los 
iconos correspondientes.

Icono de 
símbolo
del prensatelas

Icono de número de puntada

Selector de modo

Botones de cambio de
anchura de puntada

Ancho de la puntada

Longitud de puntada
Botones de regulación de 
la longitud de puntada

Icono de longitud de 
puntada predeterminada

Icono de anchura de 
puntada predeterminada
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A cada cifra/letra del programa 
de alfabeto se le asigna 
automáticamente una longitud y un 
ancho que son valores fijos. Aunque, 
es posible ajustar manualmente la 
distancia entre las letras utilizando 
los botones +  y  – . 

Al cambiar el valor de acceso
desaparecerán los iconos de la pantalla: .

Cuando el valor se reestablezca, se reiniciarán los ajustes predeterminados y se 
volverán a mostrar los iconos correspondientes.
Tras seleccionar las letras y el espacio correspondiente entre ellas, la máquina coserá 
el ciclo completo y luego se detendrá.

COSTURA DE CIFRAS Y LETRAS (ALFABETO)

ESPACIADO ENTRE CIFRAS Y LETRAS

Encienda el programa de costura de 
cifras y letras con ayuda del botón 
A . La pantalla LCD muestra un 

símbolo A que indica que el
programa está activo. 
Utilice los botones para   
seleccionar el número o la letra 
deseada. El valor aumentará/
disminuirá en 1. Para aumentar el 
valor en 10, mantenga pulsados el 
botón dado durante unos segundos.
Cuando se encienda el programa, la pantalla mostrará el número de patrón 00.

Icono de símbolo del prensatelas

Selector de longitud de puntada

Selector de alfabeto

Icono de número de 
puntadas (de la tabla de 
cifras y alfabeto)

Icono del espaciado de 
letras predeterminado

Espaciado de letras

Botones de cambio 
de espaciado de letras

Icono de programa de puntada
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Después de pulsar el botón START/STOP 
la máquina comienza a coser y se detiene 
cuando se pulsa el botón de nuevo. Las
primeras tres puntadas se hacen 
lentamente El botón START/STOP sólo 
puede u lizarse cuando el pedal de 
arranque (pedal) está desconectado.

Si usted utiliza la función START/STOP, la máquina 
coserá más rápido cuando mueva el botón de 
velocidad a la derecha y más lento cuando lo 
mueva a la izquierda. La cremallera de control de 
velocidad también afectará a la costura mediante 
pedal de arranque. Si se ajusta la velocidad de 
costura en la más baja, incluso presionando el pedal hasta el tope, no obtendrá una 
velocidad de costura más alta.

Apriete el botón y la aguja se parará en 
la posición inferior cada vez que utilice el 
interruptor START/STOP.

Botón de puntada reversa Cuando el botón esté 
apretado, la máquina hará puntadas reversas 
despacio y se parará cuando suelte el botón.
La puntada reversa se utiliza para fortalecer la 
parte final de la costura.
1. Coloque el material en el sitio donde quiera 

coser y baje el pie prensatelas.
2. Pulse el botón de puntada reversa y haga 4-5 

puntadas. (Si utiliza el pedal: pulse el pedal 
mientras mantiene presionado el botón de puntada reversa).

3. Pulse el botón de inicio y cosa de nuevo. (Si utiliza el pedal: suelte el botón de 
puntada reversa y presione el pedal para coser normal).

4. Al llegar al final de la costura pulse de nuevo el botón de puntada reversa y haga 
4-5 puntadas.

BOTONES DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

CONTROL ELECTRONICO DE LA VELOCIDAD DE COSTUR

Interruptor START/STOP

Botón de puntada reversa
Botón de posicionamiento de la aguja
Control electrónico de la 
velocidad de costura

INTERRUPTOR START/STOP

BOTÓN POSICIONAMIENTO 
DE LA AGUJA

PUNTADA REVERSA

más rápido más lento
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE ADVERTENCIA EN EL PANEL

SEÑALES ACÚSTICAS

En caso de algunos intentos de operaciones incorrectas en el visualizador se 
visualizará una información auxiliar. Si en el visualizador aparece cualquiera de las 
siguientes informaciones se debe utilizar el más apropiado de los consejos mostrados.

SONIDO DESCRIPCIÓN

SONIDO SIMPLE Confirmación de una operación estándar - la 
máquina funciona correctamente

SONIDO DOBLE Operación incorrecta

SONIDO TRIPLE Configuración incorrecta de la máquina

SEÑAL LARGA La máquina está bloqueada

DESCRIPCIÓN: La máquina está bloqueada, por hilo trenzado, o se 
interrumpió su trabajo por rotación.
CONSEJO: Desconecte la máquina y resuelva el problema, 
compruebe el hilo inferior y superior, vuelva a enhebrar de forma 

correcta el hilo en la máquina. Si esto no resuelve el problema,  óngase en contacto con el 
servicio.

DESCRIPCIÓN: El pasador del enhebrador de bobina está 
desplazada a la derecha.
CONSEJO: Desplace el pasador del enhebrador hacia la izquierda, a 
la posición correcta, cuando no esté en uso.

DESCRIPCIÓN: Palanca automatizada para ojales está bajada
CONSEJO: Coloque la palanca a su posición superior antes de 
comenzar a coser. 
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INICIO Y TERMINACIÓN DE LA COSTURA

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA COSTURA

ATENCIÓN: Cuando usted cose, debe 
prestar especial cuidado en el espacio 
alrededor de la aguja. La máquina 
automácamente transportará el material, 
no re ni empuje el material.
La máquina va a transportar  
utomáticamente el material. No tire ni 
empuje el material.
1. Presione el botón de posicionamiento 

de la aguja, para que la aguja se 
encuentre en la su posición más alta.

2. Eleve el pie prensatela y coloque el material debajo de éste.
3. Libere el pie prensatela .
4. Tire del hilo de la aguja y del hilo de la bobina de la parte trasera. Cose algunas 

puntadas .
5. Aplique velócidad al coser.
6. Detenga la máquina cuando termine de coser.
7. Eleve la palanca elevadora del pie prensatela.
8. Levante la aguja girando el olante o con ayuda del botón de posicionamiento de 

la aguja. Retire el material cosido del pie prensatela. Utilizando el cortador del 
lado de la máquina, corte los hilos.

Botón de 
posicionamiento
de la aguja

Hilo superior

Hilo inferior

1. Pare la máquina antes de cambiar la dirección de 
la costura.

2. Ponga la aguja en la posición inferior.
3. Levante el pie prensatelas.
4. Para cambiar la dirección, gire la tela “en la aguja”.
5. Baje el pie y continúe el trabajo.
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TIPOS DE PUNTADA

TIPO DE PIE PRENSATELA - UNIVERSAL
1. Compruebe el pie prensatela - debe tener colocado el pie prensatela universal.
2. Presione el botón de posicionamiento de la aguja, para que la aguja se encuentre 

en la su posición más alta.
3. Eleve el pie prensatela y coloque el material debajo de éste.
4. Libere el pie prensatela.
5. Delicadamente conduzca el material como si se transportara de forma natural. 

Aplique velócidad al coser.
6. Al finalizar de coser presiones la tecla de retroceso y cose 3-4 puntadas.
7. Eleve la palanca elevadora del pie prensatela.
8. Levante la aguja girando el volante. Retire el material cosido del pie prensatela. 

Utilizando el cortador del lado de la máquina, corte los hilos.

  PRENSATELAS - UNIVERSAL
La puntada ha sido diseñada como una 
imitación de una puntada decorativa hecha 
a mano. Perfecta para coser patchworks y 
para acolchar.
1. Seleccione el hilo que debe ser visible en 

la parte superior del material y enhebre 
la canilla inferior montada en el carrete.

2. Elija como hilo superior la tonalidad que 
más se aproxime al color del material que 
se va a coser. Para lograr el efecto deseado, el hilo no debe ser diferente.

3. Ajuste la tensión del hilo superior aumentándola ligeramente y perforando el 
elemento de prueba, compruebe el efecto obtenido.

COSTURA CON PUNTADA SIMPLE

IMITACIÓN DE PUNTADA MANUAL
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PUNTADA TRIPLE (ZIGZAG ELÁSTICO) se 
utiliza en el acabado de bordes de tejidos 

elásticos (p. ej. bañadores de licra) o en tejidos 
que tienden a arrugarse tras la puntada. 
Esta puntada se contrae junto con el tejido. 
Es igualmente excelente para el zurcido y 
arreglo de rasgaduras y costura de elásticos. 
Dirija la puntada sobreel borde del tejido y, a 
continuación recorte el trozo de tela sobrante.
Utilice un pie prensatelas universal o un pie especial para zigzag.

PUNTADA INVISIBLE

Esta puntada será invisible en el lado derecho 
del material.
1. Doble el material como se muestra en la 

figura. Deje 5 mm de espacio en el borde 
de la tela.

2. La guía (A) en el pie asegura el transporte 
uniforme del material para coser la 
puntada invisible. La guía (A) se puede 
ajustar mediante el tornillo (B).

3. Coloque la tela de modo que la puntada 
recta esté en el borde sobresaliente 
del doblado y la puntada invisible coja 
con un hilo el borde doblado de la tela. 
Ajuste el tornillo de modo que la guía 
toque los bordes del material doblado.

4. Baje el pie prensatelas y cose pasando el 
material de manera uniforme a lo largo 
de la guía. Lado izquierdo de la tela

Lado izquierdo de la tela

Materiales medianos y

Materiales delicados

Ulice sobre materiales universales 
que no se es ren

PRENSATELAS - PARA PUNTADA INVISIBLE H

Ulice sobre materiales elás cos y stretch

ZIGZAG es otra de las puntadas básicas de la 
máquinas de coser. Se utiliza en costura 
de bordes, confección de botones, ojales, 
también para bordado y puntadas de raso 

decorativas (zigzag muy concentrado). Utilice 
un prensatelas universal o un pie especial 
(para botones, ojales, puntadas de raso, 
bordado etc.)

PRENSATELAS - UNIVERSAL (J)ZIGZAG
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COSTURA DE CREMALLERAS - PUNTADA RECTA

La puntada será casi invisible en 
la parte superior del material.

5. Cuando haya terminado de coser, dé la vuelta al material.
PRECAUCIÓN: Si se ven las puntadas en el lado derecho de la tela, reduzca el ancho de 
la puntada o desplace la guía del pie hacia la derecha. Si la puntada zig-zag no coje el 
doblado, aumente el ancho de la puntada o desplace la guía del pie hacia la izquierda.

PIE PARA INSERCIÓN DE CREMALLERAS
1. Ponga el pie adecuado para cremalleras.
2. Coloque la cremallera sobre la tela a la que se va a 

coser, y a continuación las dos superficies bajo el pie 
prensatelas.

3. Al coser la parte izquierda de la cremallera, el pie 
debe encontrase al lado derecho de la aguja.

4. Coloque el pie prensatelas de forma que la puntada 
se realice lo más cerca posible de los dientes de la 
cremallera.

5. Coloque el pie prensatelas al lado izquierdo, de forma 
que se pueda coser el lado derecho de la cremallera. Cosa igualmente esta parte lo 
más cerca posible de los dientes de la cremallera.

6. Levante el prensatelas y deslice la cremallera hasta que el  ie llegue al cierre de la 
cremallera.

Dependiendo de si se 
cose el lado derecho o 
izquierdo de la cremallera, 
el prensatelas debe 
encontrarse siempre en el 
tejido junto a los dientes de 
la cremallera.
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COSER BOTONES

COSTURA DE OJALES

1. Ponga el pie para aplicación de botones.
2. Desconecte los dientes del transportador 

moviendo la palanca de transporte 
inferior hacia la derecha, de modo que la 
palanca coincida con el dibujo.

3. Coloque la tela y el botón bajo el pie 
prensatelas. Coloque los agujeros del 
botón alineados con la abertura del 
prensatelas, debiendo estar el agujero 
izquierdo justo debajo de la punta de la 
aguja.

4. Seleccione el ancho de puntada, a 
continuación, baje el prensatelas y asegúrese de que el ancho corresponde a 
los orificios del botón: gire lentamente el volante hasta que la punta de la aguja 
esté directamente encima del agujero derecho del botón. Si lo necesita, regule la 
anchura del zigzag.

5. Realiza unas 6-7 puntadas (10 en materiales gruesos) a bajas revoluciones y levante 
la aguja hasta su posición más alta.

6. Tire del hilo superior hacia el lado interior de la tela y ate los dos hilos, inferior y  
uperior.

1. Marque la longitud del ojal en la tela.
2. Coloque el botón en el pie de página entre A y B, tal y como se muestra en la 

figura, deslizando la manilla del prensatelas (A) a lo largo del botón.

PRENSATELAS - PARA APLICACIÓN DE 
BOTONES (O)

PIE PARA OJALES

Puntada - aplicación de botones (88)
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3. Pase el hilo superior por el orificio 
del pie, monte el pie y saque el hilo 
superior junto con el hilo de la bobina 
hacia la izquierda.

4. Coloque la tela debajo del pie 
prensatelas para que la marca del ojal 
dibujada en el material coincida con el 
centro del pie. Mueva la parte principal 
del pie hacia atrás y baje la palanca del 
pie.

5. La máquina cuenta con 9 patrones 
diferentes de ojales programados para 
bordar. Seleccione el dibujo del ojal 
introduciendo el número de puntada.

6. Baje la palanca de ojales (C) tanto como 
sea posible hasta que quede entre los 
puntos A y B, tal y como se muestra en 
la figura al lado.

7. Sujete ligeramente el hilo superior y 
empiece a coser. 

Nota: Si la palanca no está bien bajada o 
el pie no se coloca de manera uniforme, la 
máquina no empieza a cose
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8. El ojal será cosido en el orden mostrado en la figura. Al terminar, la máquina se 
detiene automáticamente.

9. Levante el pie prensatelas y corte el hilo. Para coser el mismo ojal, suba el pie 
prensatelas y vuelva a la posición inicial.

10. Corte la abertura del ojal con el abreojales. Tenga cuidado de no dañar los 
puntos. 

PRECAUCIÓN: Usando el abreojales, no ponga el dedo en el lugar de cortar. 
Cosiendo los ojales debe ajustar los parámetros (grosor y anchura) al tipo de la tela.
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OJALES REFORZADOS

PUNTADA DECORATIVA Y PUNTADA SATÉN

1. Enganche el cordel a coser en el agujero 
de la lengüeta (A) tal y como se muestra 
en la figura.

2. Pase el cordel bajo el pie prensatelas.
3. Ate los extremos del cordel juntos en la 

lengüeta frontal.
4. Elija el agujero correcto de los diseños de 

la máquina y comience a coser.
5. Después de coser, corte el cordel 

restante, teniendo cuidado de no dañar 
las costuras.

6. Corte la abertura del ojal con el breojales.

PIE PARA OJALES

PRENSATELAS UNIVERSAL (J) / PRENSATELAS PARA PUNTADAS EN SATÉN (Z)

La puntada triple se utiliza principalmente 
para reforzar las costuras. La aguja se 

desplaza 2 veces hacia delante y 1 vez hacia 
atrás, lo que permite conseguir una costura 
muy fuerte. Especialmente recomendado 
para costura en cuña, ropa de trabajo y 
deportiva. Antes de ejecutar la puntada triple, 
es necesario hilvanar el tejido o sujetarlo con 
alfileres.

PUNTADA TRIPLE RECTA

Texi Black&White 141

ES

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


Las puntadas overlock se 
utilizan para sobrehilar 

los bordes del material y unir los bordes 
de 2 materiales distintos. Debe colocar el 
tejido bajo el pie prensatelas de forma que 
la costura en el lado derecho sobresalga 
ligeramente del borde de la tela. La puntada 
de doble pespunte overlock también se 
puede utilizar para coser bandas elásticas 
sobre la tela.

PUNTADA “PANAL DE MIEL” 
Ajuste la longitud de la puntada en 4 y una 
tensión de hilo baja. Cosa con puntadas 
rectas a intervalos de aprox. 10 mm. Tire del 
hilo interior para fruncir de forma adecuada 
el material, ate los extremos de los hilos y 
suavice las arrugas. A continuación, seleccione 
el punto de tricot “panal de abeja” y cósalo 
entre las puntadas rectas. Tire de los hilos de la puntada recta. 

PUNTADA OVERLOCK

FRUNCIDO

El sobrehilado estrecho se usa 
principalmente para cubrir cortinas y

manteles. Cosa cerca del borde del material. 
Una vez sobrehilado, corte cuidadosamente 
el borde restante del material.

DIBUJO CON HILO
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Para obtener unos efectos decorativos adicionales, use diferentes tipos de tela. 

1. Coloque las dos piezas con el lado derecho y cosa con la puntada recta.
2. Desdoble la tela.
3. Haga la puntada pluma (patchwork) de manera que la costura esté exactamente 

entre ambos bordes.

Puntada decorativa que también se utiliza 
para fijar pequeñas cintas o bandas elásticas.

1. Utilizando el pegamento para la tela, sujete 
la aplicación al material. Luego plánchela e 
hilvane.

2. Cose las orillas de la aplicación manteniendo 
la aguja muy cerca del borde de la tela. La 
puntada recta será prácticamente invisible 
por lo que se consigue el efecto de la puntada manual.

3. Cuando cosa arcos pronunciados, baje la aguja y levante el pie. Dé vueltas en la 
aguja para coser las curvas.

PUNTADA PATCHWORK - UNIÓN DECORATIVA DE MATERIALES

APLICACIONES

PUNTADA EN ESCALERA
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PUNTADA FESTÓN (EN SATÉN) Y PUNTADAS DE RASO DECORATIVAS

PRENSATELAS UNIVERSAL (J) / PRENSATELAS PARA PUNTADAS EN SATÉN (Z)

1. Coloque las telas una encima de otra por el lado derecho y cosa a lo largo del 
borde.

2. Corte la tela a lo largo de la puntada, dejando unos 3 mm (1/8”). Haga muescas.
3. Dé la vuelta a las telas y empuje las costuras redondeadas.

FESTÓN ENROLLADO

1. Coloque las telas una encima de otra por el lado izquierdo y cosa cerca del borde.
2. Corte la tela a lo largo de la puntada (teniendo cuidado de no cortar la puntada).
3. Utilice el sellador de costuras o el pegamento para telas para asegurar los bordes 

de la puntada festón.

FESTÓN DECORATIVO JUNTO AL BORDE

como su propio nombre indica se utilizan fundamentalmente en costura decorativa.
La apariencia más atractiva de esta puntada se consigue ajustando la longitud de la 
puntada entre 0,5-1 

PUNTADAS DE RASO DECORATIVAS
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COSTURA DE DOBLE AGUJA

PRECAUCIÓN: Cuando se cose con una 
aguja doble, el ancho de la puntada debe 
ajustarse a 3,5 o menos, de lo contrario la 
aguja puede romperse.

1. Monte una segunda canilla de hilos 
sobre el soporte montado en la parte 
superior de la máquina.

2. Enhebre la máquina conforme al 
esquema de enhebrado con una 
diferencia, pase el hilo a través del ojal 
de la aguja desde el frente. ATENCIÓN: al 
utilizar aguja doble no se podrá utilizar 
el enhebrador automático.

3. Estire el hilo inferior de la misma forma 
que para enhebrar una sola aguja.

4. Con el botón se inicia  el programa de 
costura de doble aguja para asegurarse 
de que las puntadas seleccionadas estén 
disponibles en el modo de trabajo dado.

La pantalla LCD mostrará un icono 
informando sobre el programa activado.

Control  
de aguja doble

POSICIÓN DE LA AGUJA DURANTE LA COSTURA DE PUNTADA RECTA

La posición inicial de la aguja durante la costura con puntada recta puede ajustarse 
según sea necesario. Podrá elegir entre los 13 puntos indicados en la siguiente figura. 
Para ajustar la posición de la aguja, utilice los botones +  y –   para seleccionar el 
“ancho” de puntada deseado, que en este caso indica la posición de la aguja.

Desplazamiento de la 
aguja a izquierda

Desplazamiento de la 
aguja a la derecha

Botones de cambio de anchura de puntada
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

Para garantizar que la máquina funcione durante mucho tiempo sin averías, 
mantenga limpios todos los componentes básicos.
PRECAUCIÓN: para realzar las siguientes medidas, desconecte la alimentación 
eléctrica de la máquina y desconecte la máquina de la alimentación eléctrica.

1. Mueva la aguja a su posición más alta girando el volante hacia usted.
2. Desenrosque los tornillos de montaje de la placa de puntada y retírela.
3. Desmonte el carrete.
4. Con ayuda del cepillo, limpie la lanzadera. Lubrique la lanzadera una vez por 

semana con una gota de vaselina en los 
puntos indicados en la figura 4 (A) y (B).

5. Monte el carrete en su sitio, 
asegurándose de que esté 
correctamente colocado (3 y 4). 

Vuelva a montar la placa de puntada.

LIMPIEZA DE LOS DIENTES DEL TRANSPORTADOR
Y ALREDEDORES DE LA LANZADERA
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LIMPIEZA DE LOS DIENTES DEL TRANSPORTADOR
Y ALREDEDORES DE LA LANZADERA

Si la máquina no funciona bien tras un largo periodo de inactividad, debe lubricarla 
con unas gotas de aceite antes de comenzar. En general, se recomienda lubricar las 
máquinas cada 3-4 meses Además de la lanzadera, se deben lubricar algunos
elementos móviles como p. ej. el volante de la aguja. Retire la tapa, afloje el tornillo 
(1) y retire la cubierta (2). Limpie y lubrique las piezas marcadas en el dibujo con una 
flecha. Coloque la cubierta superior, apriete el tornillo y coloque la tapa. 

PRECAUCIÓN: Cuando haya terminado de lubricar la máquina, coloque un pedazo 
de tela bajo el prensatelas y ponga la máquina en funcionamiento sin hilos 
(presione el pedal) durante varios minutos para eliminar el exceso de aceite.

PRECAUCIÓN: Para lubricar la máquina debe utilizar únicamente el aceite 
recomendado por el fabricante o el adquirido en un servicio técnico autorizado.
 
1-2 gotas de aceite son suficientes para lubricar la máquina, una cantidad superior 
podría manchar la tela al coser.

LUBRICACIÓN DE LA MÁQUINA

Texi Black&White 147

ES

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


PROBLEMAS Y SU SOLUCIÓN

Si la máquina no funciona correctamente, compruebe primero que ha seguido al pie 
de la letra todas las indicaciones tal y como se explican en el siguiente manual (se ha 
conectado la máquina, se ha enhebrado correctamente el hilo superior, el hilo inferior 
se ha introducido correctamente en el carrete etc.). Si aún así la máquina sigue sin 
funcionar correctamente, consulte con nuestro servicio técnico.

Problema Causa Solución
El hilo superior se 
rompe

Hilo superior enhebrado 
incorrectamente

Enhebre de nuevo la máquina 
según las instrucciones

Demasiada tensión en el hilo 
superior

Disminuya la tensión del hilo 
superior

Aguja doblada o roma Cambie la aguja por una nueva
Aguja colocada de forma 
incorrecta

Coloque de nuevo la aguja según 
las instrucciones

Grosor del hilo incorrecto Elija un grosor del hilo correcto
El hilo inferior se 
rompe

Hilo inferior colocado 
incorrectamente en el carrete

Enhebre de nuevo la máquina 
según las instrucciones

Los restos de hilo y hebras 
bloquean el balanceo de la 
lanzadera

Limpie el carrete y la lanzadera

Carrete dañado Sustituya el carrete
La aguja se rompe Aguja colocada de forma 

incorrecta
Enhebre de nuevo la máquina 
según las instrucciones

Aguja doblada o roma Cambie la aguja por una nueva
Aguja mal atornillada Apriete el tornillo del soporte de la 

aguja
Demasiada tensión en el hilo 
superior

Disminuya la tensión del hilo 
superior

La tela no se desliza al coser Compruebe que el transportador 
está encendido

Aguja demasiado delgada Elija un tamaño de aguja 
adecuado para el tejido

Selector de patrón ajustado con la 
aguja bajada

Elija siempre la puntada en el 
selector con la aguja colocada en 
su posición más alta

La máquina salta la 
puntada

Aguja colocada de forma 
incorrecta

Coloque de nuevo la aguja según 
las instrucciones

Aguja doblada o roma Cambie la aguja por una nueva
Grosor del hilo o tamaño de aguja 
incorrecto

Elija un tamaño de aguja y un tipo 
de hilo adecuado para el tejido

Hilo superior enhebrado 
incorrectamente

Enhebre de nuevo la máquina 
según las instrucciones
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El tejido se arruga o 
se ondula al coser

Demasiada tensión en el hilo 
superior

Disminuya la tensión del hilo 
superior

Hilo superior enhebrado 
incorrectamente

Enhebre de nuevo la máquina 
según las instrucciones

Puntada demasiado larga. Si cose 
tejidos muy delgados, coloque 
sobre él un trozo de papel o fieltro.

Disminuya la longitud de la 
puntada

La máquina enrolla 
el hilo

Tensión demasiado baja del hilo 
superior

Aumente la tensión del hilo 
superior

Grosor del hilo o tamaño de aguja 
incorrecto

Elija un tamaño de aguja y un tipo 
de hilo adecuado para el tejido

El tejido no se 
desliza durante la 
costura.

Los restos de hilo y hebras 
bloquean los dientes del 
transportador

Limpie los dientes del 
transportador

El transportador está apagado Conecte el transportador
Puntada demasiado corta Aumente la longitud de la 

puntada
El tejido no se 
desliza con fluidez

La longitud de la puntada tiene un 
valor 0

Aumente la longitud de la 
puntada

Se termina el hilo inferior en el 
carrete

Bobine el hilo en la canilla

La máquina no 
funciona

La máquina no está conectada a 
la red

Coloque el enchufe en el contacto

El interruptor de la máquina se 
encuentra en la posición „0”

Ajuste el interruptor a la posición 
„1”

La palanca de ojales está bajada Coloque la palanca deojales en la 
posición superior

La palanca de ojales se levanta al 
intentar bordar el ojal

Baje la palanca a su posición 
inferior.

Hilo enganchado en el émbolo del 
canillero

Coloque correctamente la canilla 
en el carrete

La máquina hace 
demasiado ruido o 
es demasiado lenta

Hilo enganchado en el émbolo del 
canillero

Coloque correctamente la canilla 
en el carrete

Los restos de hilo y hebras 
bloquean los dientes del 
transportador

Limpie los dientes del 
transportador

La máquina no está lubricada 
correctamente

Lea detenidamente la sección 
dedicada al mantenimiento de la 
máquina

La lámpara no se 
enciende

El interruptor de la máquina se 
encuentra en la posición „0”

Ajuste el interruptor a la posición 
„1”

La lámpara se ha fundido Sustituya la lámpara
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Il faut respecter les règles de sécurité de base pendant l’exploitation d’un appareil 
électrique. Il faut connaissance des recommandations ci-dessous avant de 
commencer à utiliser la machine.
ATTENTION: Afin d’éviter des électrocutions:

1. Il ne faut pas laisser la machine branchée au réseau sans surveillance. Il faut 
retirer la fiche de la prise de contact après chaque utilisation ou avant de 
commencer le nettoyage et le graissage de la machine.

2. Débrancher la machine de l’alimentation avant de changer l’ampoule. L’ampoule 
doit être changée en une ampoule du même genre 15 W.

3. La machine doit être débranchée de l’alimentation pendant l’enfilage du fil 
supérieur, la pose du bobineur, le changement d’aiguille, le changement du 
pied, etc.

ATTENTION: Il faut respecter les recommandations ci-dessous afin d’éviter des 
brûlures, des incendies, des électrocutions ou des blessures:
1. Ne permettez pas que la machine à coudre soit utilisée comme un jouet. Il faut 

garder toutes les précautions si la machine est utilisée par les enfants ou en leur 
présence.

2. La machine ne doit être utilisée que dans les objectifs décrits dans la présente 
notice. Il ne faut utiliser que les pièces conseillées par le constructeur et 
indiquées dans la présente notice.

3. Il est interdit d’utiliser la machine quand le câble ou la fiche sont endommagés 
ou quand il y a des perturbations dans le fonctionnement, quand la machine 
a été heurtée ou endommagée ou quand elle restait en contact avec de l’eau. 
Dans ce cas il faut se rendre au point agrégé de service le plus proche, dans 
le but d’effectuer une révision, réparation ou des réglages électriques ou 
mécaniques nécessaires.

4. Il ne faut pas mettre la machine en marche dans le cas où les entrées d’air 
assurant la ventilation sont bloquées. Il faut faire attention à ce que les 
ouvertures de ventilations de la machines et de la pédale soient libres de tout 
encrassement, des restes de tissus et de poussière.

5. Il est interdit d’insérer des objets dans ces ouvertures.
6. La machine ne peut être utilisée à l’air libre, elle ne peut être utilisée que dans 

une pièce sèche.
7. La machine ne peut pas être utilisée près des vaporisateurs ni dans les pièces où 

de l’oxygène est utilisé.
8. Permettre un libre accès au contact en branchant la machine dans la prise de 

courant afin de pouvoir rapidement la débrancher de la source d’alimentation 
en cas de risque. Toujours dérouler tout le câble d’alimentation.

9. Il faut faire attention à ce que le câble ne touche pas une surface chaude et ne 
crée pas de risque trébuchement ou d’accrochement.

EXIGENCES DE SECURITE
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Les informations pour les utilisateurs conformes à la directive européenne 2014/30/EU 
relative à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques et à l’élimination des déchets : Le symbole de la poubelle 
barrée, visible sur l’appareil, indique que le produit doit être stocké dans un endroit 

séparé à la fin de sa vie utile. Par conséquent, les produits qui ont atteint la fin de leur vie utile 
doivent êtrerecyclés dans une installation spécialisée dans la collecte séparée des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ou retournés au vendeur au moment de l’achat d’un 
nouveau dispositif similaire, en échangeant l’un contre l’autre. La gestion adéquate des déchets, 
le recyclage, le traitement et l’élimination respectueux de l’environnement contribuent à la 
prévention d’éventuels effets négatifs sur l’environnement et la santé et aident à optimiser la 
récupération et la réutilisation des parties composantes de l’appareil. Une élimination incorrecte 
du produit par son utilisateur peut entraîner des sanctions administratives conformément aux lois 
applicables.

CONSERVEZ CETTE NOTICE D’UTILISATION
La machine à coudre est exclusivement destinée à l’usage domestique.

10. Afin d’arrêter la machine il faut régler l’interrupteur en position STOP (« 0 ») et 
ensuite retirer la fiche de la prise.

11. Il est interdit de tirer le câble pour débrancher la machine, dans ce but il faut tirer 
la fiche.

12. Il faut faire attention à ce que les doigts des mains ne restent pas en contact vec 
les parties mobiles de la machine.

13. Il faut toujours utiliser la plaque à aiguille appropriée. La plaque inappropriée 
peut casser l’aiguille.

14. Il est interdit d’utiliser des aiguilles tordues.
15. Il ne faut pas tirer le tissu ni le pousser pendant la couture. Cela pourrait 

endommager l’aiguille.
16. Il faut toujours laisser l’aiguille en position la plus haute après avoir terminé de 

coudre afin d’éviter de casser l’aiguille ou endommager la machine.
17. En effectuant des actions quelconques près de l’aiguille, p.ex. enfilage, 

changement de l’aiguille, changement du bobineur, changement du pied, etc. il 
faut mettre l’interrupteur en position (« 0 »).

18. Avant de commencer les travaux d’entretien décrits dans la notice il faut 
débrancher la machine de l’alimentation.
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1. Panneau de guidage du fil
2. Levier de remontée du fil
3. Régulateur de la tension du fil
4. Plaque frontale
5. Coupe-fil
6. Levier de la couture automatique de la 

boutonnière
7. Boîte pour les accessoires
8. Bobineur
9. Limiteur de la bobine

10. Régulation électronique de la vitesse de 
couture

11. Ecran LCD
12. Touche de sélection de point
13. Touche de réglage de la longueur du 

point
14. Touche de réglage de la largeur du 

point
15. Touche de sélection de l’aiguille jumelée
16. Touche de sélection de l’alphabet
17. Touche de positionnement de l’aiguille
18. Touche de la couture en arrière
19. Touche Start/Stop
20. Broche de la canette
21. Volant
22. Interrupteur d’alimentation
23. Touche du choix de la longueur du 

point
24. Poignée pour le transport
25. Levier du soulèvement du pied
26. Levier d’abaissement des griffes
27. Levier de l’enfileur de l’aiguille
28. Guide-fil
29. Panneau de guidage du fil
30. Vis fixant le pied
31. Aiguille
32. Couvercle du tambourin
33. Barre porte-aiguille
34. Touche de déverrouillage du pied-de-

biche
35. Vis fixant l’aiguille
36. Pied presseur
37. Transporteur
38. Plaque à aiguille
39. Touche de déverrouillage du couvercle 

de bobine
40. Cordón d’alimentation
41. Demarreur a pied
42. Notice d’utilisation

NOMS DES PIECES
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Pour ouvrir la boîte à accessoires, il faut la déplacer
vers la gauche (figure ci-contre).

Les accessoires se trouvent dans la boîte retirable.
1. Ensemble d’aiguilles
2. Double aiguille
3. Découpeur des trous avec brosse
4. Tournevis
5. Tournevis pour la plaque à aiguille
6. Broche de la canette
7. Bobines
8. Poignée protégeant la bobine
9. Pied pour les fermetures

10. Pied pour oints décoratifs (satins)
11. Pied la couture des boutons
12. Pied pour points cachés
13. Pied boutonnière

BOÎTE À ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

 

Texi Black&White 155

FR

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


Placez la machine sur un support stable.
1. Connectez le câble d’alimentation à 

la machine en insérant la fiche à deux 
broches dans la prise d’alimentation.

2. Connectez le câble d’alimentation à la 
prise électrique.

3. Allumez la machine en appuyant sur 
l’interrupteur marche/ arrêt.

4. Un signal lumineux LED s’allume.
5. Pour déconnecter la machine, appuyez 

sur l’interrupteur marche/ arrêt, puis 
débranchez la machine.

Avant de connecter le câble d’alimentation, assurezvous que la tension et la 
fréquence du courant indiquées sur la machine répondent aux valeurs de votre prise 
électrique. 

ATTENTION: Ne laissez jamais la machine 
branchée sans surveillance. Débranchez 
toujours la machine immédiatement après 
l’usage. Procédez de la même manière avant 
l’entretien et le nettoyage l’interrupteur 

d’alimentation en 
position d’arrêt « 0 »

l’interrupteur en 
position en

marche « 1 »

DEMARREUR A PIED (PEDALE)

BRAS LIBRE

Il faut appuyer sur le démarreur afin de commencer la couture. 
La vitesse de couture est réglée à l’aide du démarreur. 
Plus nous appuyons sur le démarreur, plus vite la machine coud.

Afin d’obtenir le bras libre il faut avancer la tablee 
vers la gauche comme l’indique le dessin ci-dessous.
Après avoir avancé la tablee nous obtenons le bras 
libre qui facilite la couture des éléments difficilement 
accessibles des vêtements. 

BRANCHEMENT DE LA MACHINE

Interrupteur

Embout de la machine

Demarreur a pied
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LEVIER D’ABAISSEMENT DES GRIFFES

DESIGNATIONS SUR LA PLAQUE A AIGUILLE

RELEVAGE PIED PRESSEUR

Les griffes passent au travers de la 
plaque à aiguille directement sous le 
pied presseur. Elles servent ŕ déplacer  le 
tissu pendant la couture.  Pour la couture 
ordinaire, placez le levier vers la droite. 
Ainsi, les griffes sont dans la position la 
plus élevée. Pour le reprisage, la broderie 
libre ou si le tissu doit être déplacé ŕ la 
main, placez le levier vers la gauche pour 
abaisser les griffes. 

Les lignes sur la plaque à aiguille 
permettent de garder la distance correcte 
du point du bord du tissu (et précisément le
frappement central de l’aiguille). Les valeurs 
numériques sont montrées aussi bien 
en pouces (à l’arrière de la plaque) qu’en 
millimètres (à l’avant de la plaque). 

Trois positions du pied presseur sont disponibles:
1. Le pied presseur doit être baissé lors de la 

couture.
2. Le pied presseur doit être soulevé (jusqu’à la 

position du milieu) afin d’inserrer le tissu cousu.
3. Le pied presseur peut être soulevé jusqu’à 

la troisième et la plus haute position en 
maintenant le levier dans le but de placer 
endessous quelques couches de tissus ou lors du changement du pied presseur.
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Porte-bobine horizontal
Soulever le pivot du porte-bobine et placer 
une bobine pardessus. Sécuriser la bobine 
avec un couvercle de manière à ne pas 
empêcher le libre déroulement du fil.
Avec une bobine de fil de la taille non 
standard, utiliser un porte-bobine vertical. 

Porte-bobine vertical
Le pivot de porte-bobine se trouve dans la 
boîte à accessoires. Fixer le pivot dans une 
fente appropriée sur la tête de la machine. 
Mettre la bobine de fil de son choix sur le 
pivot. Ne pas oublier de toujours retirer le 
pivot avant de ranger la machine dans une 
boîte en carton, une valise ou un étui.

SUPPORTS POUR LES FILS

ENROULEMENT DU FIL SUR LA BOBINE

1. Mettre la bobine de fil sur le pivot. Tirer le fil de la 
bobine et le faire passer à travers le guide-fil sur le 
couvercle supérieur comme le montre la figure.

2. Faire passer le fil par le trou dans la bobine de 
l’intérieur vers l’extérieur et mettre la bobine sur le 
pivot de la canette.

3. Poussez le pivot avec la bobine vers la droite. 
Attention: Dans cette position, quand nous 
appuyons sur le démarreur, l’aiguille ne va pas se 
déplacer - le moteur travaille mais la pas la machine. 
Retenir le bout du fil et appuyer sur le démarreur en 
commençant l’enroulement.

4. Arrêtez la machine quand la bobine sera complètement enroulée. Déplacez le 
pivot vers la gauche et ensuite coupez le fil.

Bobine avec 
le fil

Pivot du porte-bobine
vertical

Couvercle de
sécurité

Bobine avec 
le fil

Pivot du 
portebobine
horizontal

Texi Black&White158

FR

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


MISE EN PLACE DE LA CANETTE

1. Soulever l’aiguille à sa position la plus haute en tournant le volant.
2. Retirer la plaque glissière de la bobine en bougeant le bouton de déverrouillage 

vers la droite.

3. Placez la canette dans le boîtier à canette de façon à ce que le fil se déroule à 
droite (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). ATTENTION : la bobine 
mise à l’envers peut empêcher la couture.

4. Faites passer le fil dans l’encoche (A) à l’avant de la tige.

5. Tirer le fil à gauche en tenant doucement la bobine et passez-le à travers la fente B. 
Retirer environ 10 cm du fil vers l’arrière.

6. Fixer le couvercle de bobine.
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ENFILAGE DU FIL SUPERIEUR

Le mauvais ordre de l’enfilage ou le mauvais guidage du fil 
peut causer la rupture du fil, le passage des points, le plissage 
du tissu.
1. Placer l’aiguille dans la plus haute position en tournant la 

roue volante vers soi et relever le pied presseur.
2. Placer la bobine avec le fil sur le support de manière à 

ce que le fil se déroule par derrière - comme indiqué sur 
l’image.

3. Faire passer le fil par le guidage (1) en introduisant le fil du 
côté droite.

4. Ensuite faire passer le fil vers le bas et le faire passer par 
les disques du tendeur du fil supérieur (2) et le faire passer 
vers le haut (3). Les disques se trouvent à l’intérieur de la machine.

5. Faire passer le fil du côté droit vers le côté gauche par l’oeillet du releveur du fil (4).
6. Faire ensuite passer le fil vers le bas dans la direction de l’aiguille et enfiler par le 

guidage inférieur du fil (5).
7. Enfilez l’oeillet de l’aiguille en faisant passer le fil par devant vers l’arrière (6) et faire 

passer en-dessous du pied presseur pour une longueur d’environ 10 cm. Ou utiliser 
un enfile-aiguille automatique.

IMPORTANT:
Les deux essais suivants doivent être effectués pour vérifier si la machine a été correctement 
enfilée : Avec le pied-de-biche en position haute, tirer légèrement vers l’arrière sur le fil enfilé 
dans l’aiguille. La résistance devrait être à peine perceptible et l’aiguille ne devrait pas plier 
excessivement.
Abaisser le pied-de-biche et tirez de nouveau le fil enfilé dans l’aiguille vers l’arrière. Cette 
fois-ci, la résistance devrait être plus marquée et l’aiguille devrait plier doucement. Si, lors 
du second test, la résistance reste au même niveau (à peine perceptible), cela signifie que la 
machine n’a pas été correctement enfilée et que toute l’opération doit être recommencée.
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ENFILAGE DE L’AIGUILLE

Abaissez le releveur de pied presseur. Soulevez l’aiguille jusqu’à sa plus haute position.
1. Abaissez l’enfile-aiguille et faites passer le fil par plaque de guidage en le tirant 

vers la droite.
2. Abaissez le levier le plus possible.
3. Tournez en arrière le levier de l’enfile-aiguille pour que l’enfile-aiguille passe 

dans le chas de l’aiguille.
4. Faites passer le fil dans la plaque de guidage.
5. Tenez le fil sans le tendre et bouger le levier de l’enfile-aiguille ver soi-meme. Le 

crochet tourne alors et fait passer le fil en boucle dans le chas de l’aiguille.
6. Relâchez le levier. Tirez sur le fil pour en faire sortir environ 10 cm.

ATTENTION: N’abaissez pas le levier de l’enfile-aiguille pendant que la machine 
fonctionne. Pour garantir un enfilage sans problème, régler le point droit.
L’enfileur ne peut pas être utilisé lors de l’enfilage d’une aiguille jumelée.
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1. Soulevez le releveur de pied presseur.
2. Tenir légèrement le fil de l’aiguille et tourner le 

volant ou appuyer deux fois sur le bouton de 
positionnement de l’aiguille. Le volant fera ainsi 
un tour.

3. Retirez le fil de l’aiguille. Le fil de canette 
ressortira sur la plaque à aiguille.

4. Posez l’extrémité des deux fils sous le pied 
presseur et faire sortir environ 10 cm.

REMONTER LE FIL DE CANETTE

TABLEAU DES TISSUS, FILS ET AIGUILLES

Sélectionnez un fil et une aiguille dont la grosseur est appropriée au tissu que vous 
souhaitez coudre.

Genre du tissu Grubość nici Grosseur de 
l’aiguille  

Léger - crêpe fin, taffetas, soie, etc.  
Coton #120 - 150
Soie #120 - 150
Synthétique #120 - 150

70 – 80

Coton, lin, satin, velours côtelé, velours 
Coton #100 - 120
Soie #100 – 120
Synthétique #100 - 120

80 – 90

Gabardine épaisse, tweed, denim, velours 
côtelé  

Coton #50 - 80
Soie #50 - 80
Synthétique #50 - 80

90 – 100

Tricot, stretch, tricot, spandex, jersey  Coton #120 - 150
Soie #120 - 150 80 – 90

N’utilisez qu’une aiguille avec des extrémités appropriées au genre du tissu cousu.
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Choisissez une aiguille de la grosseur et de la 
catégorie appropriée pour le tissu que vous 
souhaitez coudre.
ATTENTION Veillez à éteindre la machine avant de 
retirer l’aiguille. Tournez le volant vers vous jusqu’à 
ce que l’aiguille atteigne sa position supérieure.
1. Desserrez la vis du pince-aiguille.
2. Dégagez l’aiguille en place.
3. Insérez l’aiguille de votre choix dans le pince-

aiguille, le côté plat de l’aiguille vers l’arrière. 
Pousser l’aiguille vers le haut le plus loin 
possible.

4. Resserrez la vis du pince-aiguille.
N’utilisez pas d’aiguille tordue ni émoussée! Placez 
l’aiguille sur une surface plate pour vérifier qu’elle 
est bien droite. La distance entre l’aiguille et la
surface plate doit être fixe.

Il faut ajuster la tension du fil au genre du tissu cousu. Si le réglage est nécessaire, il 
faut changer la tension du fil du haut. Tension du fil correcte: Le fil d’aiguille et le fil de 
canette doivent se nouer à peu près au milieu de l’épaisseur du tissu.

MISE EN PLACE DE L’AIGUILLE

REGLAGE DE LA TENSION DU FIL

Côté plat

Aiguille

Installer l’aiguille (côté plat à l’arrière)
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Quand le fil de canette apparaît à la 
du tissu:
Tournez la touche de régulation sur un 
numéro plus bas pour baisser la tension 
du fil de canette.

Tension du fil pour les coutures au point zigzag:
Pour coudre au point zigzag, la tension du fil doit être légèrement plus faible que 
pour le point droit. Vous obtiendrez un point plus esthétique si le fil d’aiguille apparaît 
sur l’envers du tissu.

Quand le fil d’aiguille apparaît sur 
l’envers du ssu:
Tournez la touche de régulation sur un 
numéro plus haut pour augmenter la 
tension du fil decanette.

CHANGEMENT DU PIED (SYSTEME MATIC)

• Tourner la roue volante ver soi de manière à ce que l’aiguille se trouve dans la plus 
haute position.

• Soulever le pied presseur s’il est abaissé (1).
• Appuyer vers soi le levier relâchant la poignée du pied presseur (2).
• Le pied presseur va se libérer du fermoir.
• Placer le pied presseur voulu sur la plaque à points sous la poignée du pied presseur 

de manière à ce que la coupure dans la poignée se trouve juste au-dessus du pivot 
du pied presseur (3).

• Baisser le levier du pied presseur et l’appuyer su le pied presseur afin que le 
mécanisme de fermeture du pied presseur se mette en marche.
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CHIFFRES ET ALPHABET
Après avoir activé le programme 
permettant de sélectionner un motif 
parmi les caractères alphabétiques, l’écran 
LCD affiche le symbole A 
Utiliser les touches  et   pour 
sélectionner le numéro de chiffre ou lettre 
désirés.

Numéros et types de points de
Numéros de points de couture dans le 
programme

PANNEAU - DESCRIPTION DES FONCTIONS

AIGUILLE JUMELÉE

Icône de positionnement de l’aiguille Icône de l’aiguille jumelée

Longueur du point
Largeur du point
Icône du programme alphabétique
Touches de réglage de la 
longueur de point
Touches de réglage de la 
largeur de point

Icône de type de pied-de-biche

Écran LCD

Icône de numéro de point

Touches de sélec on

Touche de sélection de l’alphabet

Touche de sélection de l’aiguille 
jumelée

Après avoir remplacé une aiguille simple par une aiguille jumelée, ne pas oublier de 
sélectionner le programme approprié à l’aide du bouton-poussoir . 
Après avoir appuyé le bouton de l’aiguille jumelée, l’icône correspondante apparaît 
sur l’écran . 
Le nombre de points sera également limité à ceux qui peuvent être cousus avec une 
aiguille jumelée. Tous les motifs marqués d’un cercle sont  des motifs qui ne 
peuvent être cousus qu’avec une aiguille simple.Lorsque le programme d’aiguille 
jumelée est activé, la machine émet un avertissement sonore si un point non autorisé 
pou1r ce programme est sélectionné.

with brush

with brush
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TOUCHES DE SÉLECTION DE POINTS

TOUCHES DE SÉLECTION DE LA LONGUEUR ET DE LA LARGEUR DU POINT

1. Lorsque la machine est allumée, l’écran 
est immédiatement actif et doit afficher le 
point droit numéroté 00.

2. Utiliser les boutons   pour 
sélectionner le motif désiré.

3. Une seule pression changera la valeur 
d’une unité.

4. Pour augmenter la valeur de 10, maintenir 
les touches enfoncées pendant quelques secondes.

Icône de pied-de-biche dédié - après avoir sélectionné le motif de point, l’écran LCD 
affichera le symbole de lettre correspondant au pied-debiche recommandé pour cette 
opération.

Après avoir sélectionné un point donné, 
l’écran affichera une icône de longueur et 
de largeur recommandées pour ce point. 
À l’aide des boutons +  et –  ces valeurs 
peuvent être ajustées selon les besoins.
Lorsque la longueur / largeur est modifiée 
manuellement les icônes suivantes 
disparaissent de l’écran :   

Lorsque la longueur et la largeur sont 
réinitialisées, les réglages par défaut sont 
restaurés et les icônes correspondantes 
s’affichent à nouveau.

Icône de 
piedde- biche

Icône de numéro de 
point
Touches de sélection

Touches de réglage de
la largeur de point

Largeur du point

Longueur du point
Touches de réglage de
la longueur de point

Icône de longueur de 
point par défaut

Icône de largeur de 
point par défaut
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Chaque chiffre/lettre du 
programme alphabétique se voit 
automatiquement attribuer une 
longueur et une largeur qui sont 
des valeurs fixes. Cependant, il est 
possible de régler manuellement la 
distance entre les lettres à l’aide des 
boutons +  et  – . 

Lorsque la valeur d’espacement est modifiée les icônes suivantes disparaissent de 
l’écran : .

Lorsque la valeur est réinitialisée, les réglages par défaut sont restaurés et les icônes 
correspondantes s’affichent à nouveau. Lorsque vous sélectionnez les lettres et leur 
espacement, la machine coudra le cycle entier et puis s’arrêtera.

COUTURE DE CHIFFRES ET DE LETTRES (ALPHABET)

ESPACEMENTS ENTRE LES CHIFFRES ET LES LETTRES

Mettre en marche le programme de 
couture de chiffres et de
lettres (alphabet) en appuyant sur la 
touche A . 
L’écran LCD affichera un symbole 
A indiquant que le programme est 
actif. Utiliser les touches 

  pour sélec onner le numéro 
correspondant au chiffre ou lettre 
désirés. La valeur sera augmentée/
diminuée de 1. Pour augmenter la 
valeur de 10, maintenir la touche concernée enfoncée pendant quelques secondes.

Icône de pied-de-biche

Touches de sélection de point

Touche de sélection de l’alphabet

Icône de numéro de point 
(à partir de la table des 
nombres et des alphabets)

Icône d’espacement des
lettres par défaut

Espacement des lettres

Touches de modification de 
l’espacement des lettres

Icône de programme de 
couture de l’alphabet
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The machine will start running when start/
stop button is pressed and will stop when 
pressed the second time. 
When foot control is connected, start/stop 
button cannot be used.

Quand vous utilisez la fonction START / STOP, 
la machine va coudre plus vite quand vous 
déplacerez la touche de vitesse vers la droite, plus 
lentement quand vous la déplacerez à gauche. La 
glissière de contrôle de vitesse affectera également 
la couture faite à l’aide d’un démarreur à pied. 
En choisissant la vitesse de couture la plus réduite, il n’est pas possible d’augmenter la 
vitesse de couture, même en appuyant sur la pédale le plus fort possible.

Les positions d’arrêt de l’aiguille peuvent 
être modifiées quand vous appuyez sur la 
touche DE START/STOP

Tant que cette touche est enfoncée, la machine 
coud en marche arrière (au ralenti). Une fois que la 
touche est relâchée, la machine se remet à coudre 
vers l’avant. La marche arrière sert à renforcer les 
extrémités de la couture.
1. Placez sur la machine la partie du tissu que vous 

souhaitez coudre en marche arrière et abaissez le 
pied presseur.

2. Appuyez sur la touche de marche arrière puis 
cousez 4 ou 5 points en marche arrière. (Si vous utilisez la pédale: Appuyez sur la 
pédale en appuyant en même temps sur la touche de marche arrière).

3. Appuyez sur la touche marche et cousez à nouveau. (Si vous utilisez la pédale: lâchez 
la touche de marche arrière et appuyer sur la pédale afin de coudre normalement).

4. Quand vous atteignez la fin de l’ouvrage, appuyez sur la touche de marche arrière et 
cousez 4 ou 5 points.reverse stitches.

TOUCHES DE FONCTION

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DE LA VITESSE DE COUTURE

Touche START/STOP
Touche de la couture 
en arrière
Touche de POSITIONNEMENT
DE L’AIGUILLE
Régulation électronique de la 
vitesse de couture

TOUCHE DE START/STOP

TOUCHE DE POSITIONNEMENT 
DE L’AIGUILLE

TOUCHE DE LA COUTURE EN ARRIÈRE

plus rapide plus lent
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES D’AVERTISSEMENTS SUR L’ECRAN

SIGNAUX SONORES

Dans le cas de quelques essais d’effectuer une opération incorrecte, des informations 
supplémentaires s’afficheront sur l’écran. Si une des informations ci-dessous apparaît 
sur l’écran, il faut appliquer les solutions présentées.

SIGNAUX SONORES DESCRIPCIÓN

SIGNAL SIMPLE Confirmation des opérations standards - la machine 
fonctionne correctement.

SIGNAL DOUBLE Opération incorrecte.

SIGNAL TRIPLE Emplacement incorrect de la machine.

SIGNAL LONG La machine est bloquée.

DESCRIPTION: La machine est bloquée par l’enchevêtrement du fil 
ou des rotations excessives ont interrompu son travail.
SOLUTION: Allumez la machine et supprimez le problème, vérifiez 
le fil supérieur et inférieur, enfilez à nouveau la machine de façon 
appropriée. Si cela ne résout pas le problème, contactez le SAV.

DESCRIPTION: Le pivot de l’enrouleur est déplacé vers la droite.
SOLUTION: Déplacez le pivot vers la gauche à sa position 
appropriée quand il n’est pas utilize.

DESCRIPTION: Le levier de couture automatique du point de 
boutonnière est abaissé.
CONSEIL : Soulever le levier vers le haut avant de commencer à coudre.
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touche 
positionnement
aiguille

DEBUT ET FIN DE LA COUTURE

CHANGEMENT DE LA DIRECTION DE LA COUTURE

ATTENTION: Pendant la couture, il est 
important de faire particulièrement 
attention dans la zone autour de 
l’aiguille La machine entraînant elle-
même le tissu, veuillez ne pas tirer ni 
pousser le tissue.
1. Appuyez sur la touche de 

positionnement de manière àmce 
que l’aiguille se trouve dans sa plus 
haute position.

2. Soulevez le pied presseur et placez le 
tissu endessous.

3. Abaissez le releveur de pied presseur.
4. Tirez le fil de l’aiguille et le fil de la bobine à l’arrière. Cousez quelques points.
5. Ajustez la vitesse de la couture.
6. Arrêtez la machine quand vous aurez fini le point.
7. Remontez le releveur du pied presseur.
8. Soulevez l’aiguille en tournant le volant ou à l’aide de la ouche de 

positionnement de l’aiguille. Retirez le tissu d’en-dessous le pied presseur. 
coupez les fils en le faisant passer dans le coupefil.

fil supérieur

fil inférieur

1. Arrêtez la machine avant de changer la direction 
de la couture.

2. Mettez l’aiguille dans la position basse.
3. Relevez le pied presseur.
4. Tourner le tissu « sur l’aiguille » pour changer la 

direction de la couture.
5. Abaissez le pied presseur et continuer le travail.
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APPLICATION DES POINTS

  Type de pied presseur - Universelle
1. Vérifiez le pied presseur (pied universel).
2. Appuyez sur la touche de positionnement de manière à ce que l’aiguille se trouve 

dans sa plus haute position.
3. Soulevez le pied presseur et placez le tissu en-dessous.
4. Abaissez le releveur de pied presseur.
5. Posez votre main doucement sur le tissu pendant la couture pour qu’il soit mis 

naturellement. Ajustez la vitesse de la couture.
6. Appuyez sur la touche de la couture marche arrière à la fin de la couture et cousez 

3-4 points.
7. Remontez le releveur du pied presseur.
8. Soulevez l’aiguille en tournant le volant. Retirez le tissu d’en-dessous le pied 

presseur. coupez les fils en les faisant passer dans le coupe-fil.

  PIED-DE-BICHE - UNIVERSEL
1. Le point est conçu comme une imitation 

d’un point décoratif fait à la main. Il est 
parfait pour coudre des patchworks et 
pour le quilting.

2. Sélectionner le fil qui va être visible 
sur l’endroit du tissu et enfiler le sur la 
bobine inférieure qui va dans la canette.

3. Comme fil supérieur choisir la teinte 
la plus proche de la couleur du tissu à 
coudre. Pour obtenir l’effet désiré, le fil ne doit pas se distinguer.

4. Régler la tension du fil supérieur en l’augmentant légèrement et vérifier l’effet en 
cousant un élément d’essai.

COUTURE AU POINT DROIT

IMITATION DU POINT COUSU À LA MAIN
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TRIPLE POINT ZIGZAG - doit être utiliser 
pour finir les bords du tissu sur les 

tissus élastiques (p.ex. maillots de bain en 
élasthanne) ou sur des tissus qui ont tendance 
à plisser après la couture. Ce point s’étend 
avec le tissu. Il convient aussi au reprisage et à 
la réparation des déchirures, pour coudre des 
rubans élastiques Cousez avec le point le bord 
du tissu ensuite coupez le morceau inutile du tissu. Utilisez un pied presseur universel 
ou un pied spécial pour le zigzag.

COUTURE D’OURLETS INVISIBLES

Ces points n’apparaissent pas sur l’endroit du 
tissu.

1. Pliez le tissu comme indiqué sur l’illustration. 
Laissez 5 mm de réserve sur le bord du tissu.

2. La plaque de guidage (A) sur le pied ourlet 
invisible garantit un entraînement régulier 
du tissu pendant la couture d’ourlets 
invisibles. Ajustez le guide (A) en tournant la 
vis de réglage (B).

3. Positionnez le tissu de façon à ce que les 
points droits soient cousus sur la partie de 
l’ourlet qui dépasse et que les grands points 
zigzag ne piquent qu’un fil du côté plié du 
tissu. Pour cela, tournez la vis afin que le 
guide touche ŕ peine le côté replié du tissu.

4. Abaissez le pied presseur et cousez l’ourlet 
en guidant le tissu de façon régulière le long 
du guide. Envers du  tissu

Envers du  tissu

Tissus de moyenne

Tissus délicats

Utiliser pour les tissus universels non extensibles

PIED DE PAGE - POUR OURLET INVISIBLE H

Utiliser pour les tissus élastiques et stretch

ZIGZAG est le deuxièmes point machine 
après le point droit. Il est appliqué dans le 

crépissage des bords, dans la couture des
boutons, dans la couture des boutonnières, mais 
aussi de la broderie, couture décorative à l’aide 
des points satinés (zigzag très épais). Cousez en 
utilisant un pied presseur universel ou des pieds 
presseurs spécialisés (pour les boutons, pour le 
point satiné, pour la broderie, etc.).

PIED-DE-BICHE - UNIVERSEL (J)ZIGZAG
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FIXATION D’UNE FERMETURE À GLISSIÈRE - POINT SIMPLE

Le point sera presque invisible sur
l’endroit du tissu.

5. Quand vous avez terminé la couture, retournez le tissu.
ATTENTION: Si les points sont visibles sur le côté droite du tissu, diminuez la largeur du 
point ou déplacez la plaque de guidage du pied presseur vers la droite. Si le point zigzag 
ne prend pas l’enroulement, augmentez la largeur du point ou déplacez la plaque de 
guidage du pied presseur vers la gauche 

PIED-DE-BICHE - POUR FERMETURES À GLISSIÈRE
1. Pied presseur pour les fermetures à glissière.
2. Placez la fermeture sur le tissu auquel il doit être cousu 

et ensuite mettez les deux sous le pied presseur.
3. Pendant la couture du côté gauche de la fermeture 

éclair le pied presseur doit se trouver à droite de 
l’aiguille.

4. Placez le pied presseur de façon à ce que le point soit 
cousu le plus près possible des dents de la fermeture 
éclair.

5. Placez le pied presseur du côté gauche pour que la couture du côté droit de la 
fermeture éclair soit possible. Cousez ce côté également le plus près des dents de 
la fermeture éclair.

6. Levez le pied presseur et écartez la fermeture éclair avant que le pied presseur 
n’arrive à la poignée de la fermeture éclair.

Par rapport au côté droit 
ou gauche cousu, le pied 
presseur doit toujours se 
trouver sur le tissu à côté 
des dents de la fermeture à 
glissière.

Texi Black&White 173

FR

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


COUTURE DES BOUTONS

COUTURE DE BOUTONNIERES

1. Fixer le pied-de-biche pour boutons.
2. Désactiver les griffes d’entraînement 

en glissant le levier d’entraînement par 
griffe vers la droite - de sorte que le 
levier correspond au dessin.

3. Placer le tissu et le bouton sous le pied-
de-biche. Placez les boutonnières dans 
la découpure transversale du pied 
presseur et la boutonnière gauche juste 
en-dessous du bout de l’aiguille.

4. Sélectionner la largeur de point, puis 
abaisser le pied-debiche et s’assurer 
que la largeur correspond aux trous 
du bouton : tourner lentement le volant jusqu’à ce que la pointe de l’aiguille soit 
directement au-dessus du trou de bouton droit. Ajustez la largeur du zigzag en cas 
de nécessité.

5. Effectuez environ 6-7 points (10 sur un tissu plus épais) à faible vitesse et levez 
l’aiguille jusqu’à la plus haute position.

6. Faites passer le fil supérieur sur le côté gauche du tissu et nouez les deux fils.

1. Marquez la position et la longueur de la boutonnière sur le tissu.
2. Placer le bouton dans le pied-de-biche entre A et B, comme il est illustré, en tirant 

la plaque du guide-bouton (A) pour obtenir la longueur du bouton.

Point - couture de boutons (88)

PIED-DE-BICHE - POUR BOUTONS (O)

PIED-DE-BICHE - POUR BOUTONNIÈRES
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3. Faites passer le fil d’aiguille par le trou 
du pied boutonnière, installez le pied 
presseur et amenez le fil d’aiguille et le 
fil de canette à gauche.

4. Positionnez le tissu sous le pied 
presseur de façon à ce que la ligne de 
marquage du centre corresponde au 
milieu du pied boutonnière. Déplacez 
la partie principale du pied presseur et 
abaissez le levier du pied presseur.

5. La machine a 9 points de boutonnière 
différents programmés. Sélectionner 
le point de boutonnière à coudre en 
introduisant le numéro de point.

6. Abaisser le levier du pied-de-biche (C) 
au maximum de manière à ce qu’il se 
trouve entre les points A et B, comme 
indiqué sur l’illustration ci-contre.

7. Tenez le fil d’aiguille sans le tendre et 
démarrez la couture. 

Attention: La machine ne peut pas 
coudre tant que le levier du pied n’est 
pas descendu correctement ni tant que le 
pied boutonnière n’est pas dans la bonne 
position.
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8. La machine coud la boutonnière comme indiqué sur l’illustration. 
Elle s’arrête automatiquement après la couture.

9. Relevez le pied presseur et coupez les fils. Pour repasser sur la même boutonnière, 
relevez le pied presseur pour vous remettre en position initiale.

10. Coupez le tissu à l’intérieur de la boutonnière. Prenez soin de ne pas couper les 
points de chaque côté. 

ATTENTION: Si vous utilisez un découseur, veillez à ne pas mettre vos doigts sur 
son trajet. En cousant les boutonnières, ajustez les paramètres (l’épaisseur et la 
largeur) au genre du tissu utilisé.
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COUTURE DE BOUTONNIÈRES RENFORCÉES

POINTS DÉCORATIFS ET ZIGZAG

1. Accrocher la ficelle à coudre dans la 
boutonnière à la languette (A) comme 
indiqué sur le dessin ci-contre.

2. Guider la ficelle sous le pied-de-biche.
3. Nouer les extrémités de la ficelle sur la 

languette de l’avant.
4. Choisir le point de boutonnière 

appropriée parmi les points disponibles 
pour cette machine et commencer à 
coudre.

5. Après avoir terminé la couture, couper le 
reste de la ficelle en prenant soin de ne 
pas endommager les points.

6. Couper soigneusement le centre du trou 
à l’aide d’un découd-vite.

PIED PRESSEUR POUR BOUTONNIÈRE

PIED UNIVERSEL (J) / PIED ZIGZAG (Z)

Le point triple est principalement u lisé 
pour renforcer les coutures. L’aiguille se 

déplace 2 fois en avant et 1 fois en arrière 
ce qui permet d’obtenir une couture très 
forte. Conseillé dans la couture des coins, 
des vêtements de travail et de sport. Avant 
de commencer à réaliser le point triple, le 
tissu doit être d’abord bagué ou fixé à l’aide 
d’épingles.

POINT DROIT TRIPLE
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Les points overlock sont 
utilisés pour surjeter les 

bords d’un tissu ainsi que pour assembler 
les bords de 2 tissus. Le tissu doit être placé 
sous le pied-de-biche de manière à ce que 
le point du côté droit dépasse légèrement 
le bord du tissu. Le point de surjet double 
peut également être utilisé pour coudre
du ruban élastique sur le tissu.

POINT NID D’ABEILLE 
Régler la longueur de point à 4 et la faible 

tension du fil. Faites des coutures à l’aide du 
point droit dans une distance d’environ 10 
mm. Tirer sur le fil de la canette pour froncer 
le tissu, attacher les extrémités des fils et lisser 
les plis. Choisir ensuite le point de tricot “nid 
d’abeille” et coudre entre les points droits. 
Retirez les fils du point droit.

POINT OVERLOCK

PLISSAGE

Le point de surjet étroit est 
principalement utilisé pour surjeter 

des rideaux et des nappes. Coudre le plus 
près du bord du tissu. Après avoir surfilé, 
couper soigneusement le bord du tissu qui 
reste.

POINT À JOUR
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Utilisez des matériaux différents pour accentuer l’effet décoratif de votre 
ouvrage.

1. Placez deux morceaux de tissus l’un contre l’autre, endroit sur endroit et 
assemblez-les à l’aide d’un point droit.

2. Etalez le tissu.
3. Cousez avec le point patchwork de façon à ce que la couture soit parfaitement 

divisée sur les deux côtés.

Point décoratif ainsi qu’un point utilisé 
pour coudre de petits rubans ou de bandes 

élastiques. 

1. Fixez l’applique sur le tissu avec de la colle à 
tissu. Repassez ensuite ou pointez.

2. Cousez le bord de l’applique en piquant le 
plus près possible du bord. Le point droit est 
presque entièrement contre-pointé ce qui 
confère à l’ouvrage une apparence fait main.

3. Quand vous cousez des angles aigus, abaissez l’aiguille et soulevez le pied 
presseur. Utilisez l’aiguille comme pivot et tournez le tissu.

PATCHWORK - ASSEMBLAGE DÉCORATIF DE TISSUS

APPLIQUE

POINT DE SURFILAGE RENFORCÉ
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LES POINTS DECORATIFS SATINES

PIED UNIVERSEL (J) / PIED ZIGZAG (Z)

1. Plier le tissu du côté droite vers soi et cousez le long du bord.
2. Découpez le tissu le long de la couture en laissant environ 3 mm (1/8”). Effectuez 

les coupures.
3. Retournez le tissu et poussez les coutures arrondies.

COQUILLE ROULANTE

1. Plier le tissu du côté droite vers soi et cousez près du bord.
2. Coupez le tissu le long de la couture (en faisant attention de ne pas couper le point).
3. Utilisez le calfat des coutures ou une colle pour tissus afin de protéger le point 

coquille.

COQUILLE DECORATIVE PRES DU BORD

Comme le nom l’indique sont utilisés dans la couture décorative. L’aspect le plus effectif 
de ces points est obtenu en réglant la longueur du point entre 0,5-1. 
Avant de commencer à coudre réalisez les tests afin de recevoir l’effet prévu. Pour 
certains points, il n’est pas possible de régler la longueur et largeur dans le même 
moment.

LES POINTS DECORATIFS SATINES
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COUTURE AVEC UNE AIGUILLE JUMELÉE

ATTENTION : Lors de la couture avec une 
aiguille jumelée, la largeur de point doit 
être réglée à 3,5 ou moins, sinon l’aiguille 
risque de se briser.
1. Installer une deuxième bobine de fil sur 

le porte-bobine en haut de la machine.
2. Enfiler la machine selon le schéma 

d’enfilage avec une seule différence - le 
fil doit être passé à travers le chas de 
l’aiguille par l’avant. ATTENTION : un 
enfile-aiguille automatique ne peut pas 
être utilisé avec une aiguille jumelée.

3. Tirer le fil du dessous de la même 
manière que pour enfiler une seule 
aiguille.

4. Utiliser le bouton  pour activer le 
programme de couture à aiguille 
jumelée pour s’assurer que les points 
sélectionnés seront disponibles dans le 
mode de travail donné.

5. L’écran LCD affichera une icône 
informant sur le programme activé.

POSITION DE L’AIGUILLE POUR LE POINT DROIT

La position de départ de l’aiguille en cousant le point droit peut être ajustée au 
besoin. Il y a 13 points au choix, indiqués dans la figure ci-dessous. Pour régler la 
position de l’aiguille, à l’aide des boutons +  et –   sélectionner la “largeur” de point 
désirée, ce qui dans ce cas signifie la position de l’aiguille.

Déplacement de 
l’aiguille

Déplacement de 
l’aiguille vers la

Touches de réglage de la largeur de point
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA MACHINE

Afin d’assurer un fonctionnement durable et sans faille de la machine, tous les 
éléments clés doivent être maintenus propres.
ATTENTION: lors de l’exécution des mesures suivantes, éteindre l’alimentation 
électrique de la machine et débrancher la fiche de l’alimentation électrique.

1. Mettre l’aiguille à sa position la plus haute en tournant le volant vers soi.
2. Desserrer les vis du support de la plaque d’aiguille et démonter-la.
3. Retirer le compartiment à canette.
4. Utiliser une brosse pour nettoyer le crochet et ses environs. Lubrifier le crochet une 

fois par semaine avec une goutte de 
vaseline aux points indiqués sur la Fig.4 
(A) et (B).

5. Insérer la canette en assurant 
l’ajustement correct de cette dernière 
(3 et 4).

Remettre la plaque d’aiguille.

NETTOYAGE DES GRIFFES D’ENTRAÎNEMENT ET AUTOUR DU CROCHET
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Si la machine ne travaille pas correctement après une longue période d’arrêt, il faut 
la lubrifier avec quelques gouttes avant la mise en marche. Il est recommandé de 
lubrifier la machines tous les 3-4 mois. Certaines pièces mobiles de la machines, 
telles que p.ex. la propulsion de l’aiguille nécessitent également une lubrification.
Enlevez la pastille, dévissez la vis (1) et enlevez le couvercle (2). Nettoyez et lubrifiez 
les pièces désignées par une flèche sur l’image.
Reposer la plaque frontale, visser la vis et remettre la pastille.

ATTENTION: Après la fin de la lubrification mettez un morceau de tissu sous le 
pied presseur et mettez en marche la machine sans fil (appuyez sur le démarreur) 
quelques minutes afin d’éliminer le surplus du lubrifiant. 

ATTENTION: Utilisez pour le graissage de la machine uniquement le lubrifiant 
recommandé par le fabricant ou acheté dans le point de service agrégé. 1-2 gouttes 
de lubrifiant suffisent, une plus grande quantité peut causer des tâches sur les tissus
cousus.

LUBRIFICATION DE LA MACHINE
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PROBLEMES ET LEURS SOLUTIONS

Si la machine ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons d’abord de 
vérifier dans la présente notice si vous avez procédé conformément à ses indications 
(si la machine a été arrêtée, si le fil supérieur a été correctement enfilé, si le fil 
inférieur a été correctement introduit dans la canette, etc.) Si malgré cela la machine 
ne fonctionne pas correctement nous vous prions de contacter notre SAV.

Problème Cause Solution
Le fil de la bobine 
se casse

Le fil n'est pas bien introduit Enfilez la machine à nouveau 
conformément à la notice

Trop grande tension du fil 
supérieur

Diminuez la tension du fil 
supérieur

Aiguille tordue ou émoussée Changez l'aiguille
Aiguille incorrectement placée Remettez l'aiguille selon la notice
Epaisseur du fil mal choisie Choisissez l'épaisseur appropriée 

du fil
Le fil de la canette 
se casse

Le fil inférieur n'est pas bien 
introduit

Enfilez la machine à nouveau 
conformément à la notice

Les restes de tissu bloquent le 
mouvement pendulaire de la 
griffe

Nettoyez la canette et la griffe

Canette endommagée Changez la canette
L’aiguille casse Aiguille incorrectement placée Remettez l'aiguille à nouveau 

conformément à la notice
Aiguille tordue ou émoussée Changez l'aiguille
L’aiguille est mal vissée Serrez la vis dans le support de 

l'aiguille
Trop grande tension du fil 
supérieur

Diminuez la tension du fil 
supérieur

Le tissu ne se déplace pas Vérifiez si le transporteur est en 
marche

L'aiguille placée est trop fine Choisissez une dimension de 
l'aiguille appropriée au tissu

Le bouton de sélection de 
point a été tourné avec l'aiguille 
abaissée

Toujours choisir le point à l'aide 
de la molette l'aiguille en plus 
haute position

La machine saute 
des points

Aiguille incorrectement placée Remettez l'aiguille selon la notice
Aiguille tordue ou émoussée Changez l'aiguille
Epaisseur du fil ou taille de 
l'aiguille mal choisie

Choisissez la dimension et le 
genre de l'aiguille appropriée au 
tissu

Le fil n'est pas bien introduit Enfilez la machine à nouveau 
conformément à la notice
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Le tissu fronce ou 
gondole pendant 
la couture

Trop grande tension du fil 
supérieur

Diminuez la tension du fil 
supérieur

Le fil n'est pas bien introduit Enfilez la machine à nouveau 
conformément à la notice

Point trop long Si vous cousez un 
tissu très fin mettez en-dessous 
un morceau de papier  ou un 
textile non-tissé

Diminuez l'épaisseur du point

La machine fait 
des mailles

Tension trop faible du fil 
supérieur

Zentez la tension du fil supérieur

Epaisseur du fil ou taille de 
l'aiguille mal choisie

Choisissez la dimension et le 
genre de l'aiguille appropriée au 
tissu

Le tissu ne se 
déplace pas durant 
la couture.

Les restes de tissu bloquent les 
dents du transporteur

Nettoyez les dents du 
transporteur

Le transporteur est éteint Allumez le transporteur
Point trop court Augmentez la longueur du point

Le tissu ne se 
déplace pas 
uniformément

La longueur du point est réglée 
sur 0

Augmentez la longueur du point

Le fil inférieur se termine dans la 
canette

Enfilez le fil sur la bobine

La machine ne 
fonctionne pas

La machine n'est pas branchée à 
une source d'alimentation

Mettez la fiche dans la prise 
électrique

L’interrupteur se trouve en 
position « 0 »

Mettre l’interrupteur en position 
« 1 »

Le levier boutonnières est 
abaissé

Placer le levier boutonnières en 
haut

Le levier  boutonnières est 
soulevé lors d'un essai

Abaisser le levier

Le fil s'est accroché à la goupille 
de la canette

Mettez correctement la bobine 
et la canette

La machine 
fonctionne trop 
lentement ou trop 
bruyamment

Le fil s'est accroché à la goupille 
de la canette

Mettez correctement la bobine 
et la canette

Les restes de tissu bloquent les 
dents du transporteur

Nettoyez les dents du 
transporteur

Machine insuffisamment 
lubrifiée

Lire le chapitre concernant 
l'entretien de la machine

L'ampoule ne 
s’allume pas

L’interrupteur se trouve en 
position « 0 »

Mettre l’interrupteur en position 
« 1 »

L’ampoule est grillée Remplacer l'ampoule
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W czasie użytkowania urządzenia elektrycznego należy przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny należy zapoznać się z poniższymi 
zaleceniami.
UWAGA: Aby uniknąć porażenia prądem:

1. Nie należy pozostawiać maszyny podłączonej do sieci bez nadzoru. 
Każdorazowo po zakończeniu użytkowania lub przed przystąpieniem 
do czyszczenia i oliwienia maszyny należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

2. Wyłączyć maszynę z sieci przed wymianą lampki LED. Lampkę LED należy 
wymienić na lampkę LED tego samego typu.

3. Maszyna musi być odłączona od prądu także podczas nawlekania górnej nitki, 
zakładania bębenka, wymiany igły, wymiany stopki itp.

UWAGA: Aby uniknąć poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub zranień należy 
przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Maszyna nie jest przeznaczona do zabawy. Należy zachować szczególne środki 
ostrożności jeżeli maszyna jest używana przez dzieci lub w ich obecności.

2. Maszynę należy użytkować wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji. 
Należy stosować wyposażenie zalecane przez producenta i opisane w niniejszej 
instrukcji. 

3. Maszyny nie należy użytkować gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone, gdy 
występują zakłócenia w funkcjonowaniu, gdy maszyna została uderzona lub 
uszkodzona lub też, gdy pozostawała w kontakcie z wodą. W takich przypadkach 
należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego, 
w celu dokonania przeglądu, naprawy lub niezbędnych regulacji elektrycznych 
lub mechanicznych.

4. Nie należy uruchamiać maszyny w przypadku, gdy wloty powietrza 
zapewniające wentylację są zatkane. Należy zwracać uwagę, aby otwory 
wentylacyjne maszyny i pedału były wolne od wszelkich zanieczyszczeń, 
ścinków materiału i kurzu.

5. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do tych otworów.
6. Maszyna nie może być użytkowana na wolnym powietrzu , może być 

użytkowana wyłącznie w suchym pomieszczeniu.
7. Maszyna nie może być użytkowana w sąsiedztwie rozpylaczy, ani 

w pomieszczeniach, w których stosowany jest tlen.
8. Podłączając maszynę do gniazdka – zawsze zachować swobodny dostęp 

do kontaktu, aby w razie zagrożenia móc szybko wyłączyć urządzenie z sieci. 
Zawsze w pełni rozwijać kabel przyłączeniowy.

9. Należy uważać, aby kabel nie stykał się z gorącą powierzchnią oraz aby nie 
stwarzał zagrożenia potknięcia się czy zahaczenia o niego.

10. W celu wyłączenia maszyny, należy ustawić wyłącznik w pozycji STOP („0”), 
a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA
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11. Aby wyłączyć maszynę, nie należy pociągać za przewód, w tym celu należy 

pociągnąć za wtyczkę.
12. Należy zwracać uwagę, aby palce rąk nie pozostawały w bliskim sąsiedztwie 

ruchomych części maszyny.
13. Należy zawsze stosować właściwą płytkę ściegową. Niewłaściwa płytka może 

spowodować złamanie igły
14. Nie należy stosować igieł zakrzywionych.
15. W trakcie szycia nie należy ciągnąć tkaniny, ani jej popychać. Mogłoby 

to spowodować uszkodzenie igły.
16. Po zakończeniu szycia zawsze pozostawiać igłę w najwyższym położeniu, 

aby zapobiec złamaniu igły czy innemu uszkodzeniu maszyny.
17. W czasie wykonywania jakichkolwiek czynności w sąsiedztwie igły, takich jak 

nawlekanie nici, wymiana igły, wymiana bębenka, wymiana stopki, itp., należy 
ustawić wyłącznik w pozycji („0”).

18. Przed przystąpieniem do zabiegów konserwacyjnych, opisanych w instrukcji, 
należy wyłączyć maszynę z gniazdka.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZA INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Wieloczynnościowa maszyna szwalnicza przeznaczona jest wyłącznie do użytku 
domowego.

Informacje dla użytkowników zgodne z europejskimi dyrektywą 2014/30/EU w sprawie 
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych 
i elektronicznych, jak również usuwania odpadów. Symbol przekreślonego śmietnika, 
widoczny na urządzeniu wskazuje, że po zakończeniu okresu jego użytkowania, 

produkt powinien zostać składowany w wyodrębnionym miejscu. Dlatego też produkty, których 
okres użytkowania się zakończył, muszą zostać oddane do utylizacji w miejscu specjalizującym 
się w selektywnej zbiórce odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócone 
sprzedawcy w chwili zakupu nowego, podobnego urządzenia, na zasadzie wymiany jednego 
na drugie. Odpowiednie gospodarowanie odpadami, wysyłanie do recyklingu, przetwarzanie 
i unieszkodliwianie w sposób przyjazny dla środowiska przyczyniają się do zapobiegania 
ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia i pomagają w optymalizacji 
odzysku i ponownym wykorzystaniu części wchodzących w skład urządzenia. Nieprawidłowe 
usunięcie produktu przez użytkownika grozi zastosowaniem sankcji administracyjnych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
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WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA 186
NAZWY CZĘŚCI 190
POJEMNIK NA AKCESORIA 191
AKCESORIA 191
PODŁĄCZENIE MASZYNY DO PRĄDU 191
ROZRUSZNIK NOŻNY (PEDAŁ) 192
SZYCIE NA OKRĄGŁO (WOLNE RAMIĘ) 192
PODNOSZENIE STOPKI 192
DŹWIGNIA WYŁĄCZANIA TRANSPORTU DOLNEGO 193
OZNACZENIA NA PŁYTCE ŚCIEGOWEJ 193
STOJAKI NA NICI 194
NAWIJANIE NICI NA SZPULKĘ 194
ZAKŁADANIE SZPULKI W BĘBENKU 195
NAWLEKANIE NITKI GÓRNEJ 196
NAWLEKANIE IGŁY 197
WYCIĄGANIE NICI ZE SZPULKI 198
TABELA DOBORU NICI I IGIEŁ DO SZYTEGO MATERIAŁU 198
WYMIANA IGŁY 199
REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI GÓRNEJ 199
WYMIANA STOPKI (SYSTEM MATIC) 200
PANEL - OPIS FUNKCJI 201
PODWÓJNA IGŁA 201
PRZYCISKI WYBORU ŚCIEGU 202
PRZYCISKI WYBORU DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI ŚCIEGU 202
SZYCIE CYFR I LITER (ALFABET) 203
ODSTĘPY MIĘDZY CYFRAMI I LITERAMI 203
PRZYCISKI OPERACYJNE 204
 PRZYCISK START/STOP 204
 PRZYCISK POZYCJONOWANIA IGŁY 204
 PRZYCISK SZYCIA WSTECZ 204
ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI SZYCIA 204
DODATKOWE INFORMACJE OSTRZEGAWCZE NA PANELU 205
SYGNAŁY DŹWIĘKOWE 205

SPIS TREŚCI
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ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE SZWU 206
ZMIANA KIERUNKU SZYCIA 206
ZASTOSOWANIE ŚCIEGÓW 207
 SZYCIE ŚCIEGIEM PROSTYM 207
 IMITACJA ŚCIEGU RĘCZNEGO 207
 ŚCIEGI ZYGZAKOWE 207
SZYCIE ŚCIEGIEM KRYTYM 208
PRZYSZYWANIE ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH - ŚCIEG PROSTY 208
PRZYSZYWANIE GUZIKÓW 210
OBSZYWANIE DZIUREK 210
OBSZYWANIE DZIUREK WZMOCNIONYCH 213
ŚCIEGI DEKORACYJNE I ŚCIEGI SATYNOWE 213
 ŚCIEG POTRÓJNY PROSTY 213
 ŚCIEGI OWERLOKOWE 214
 MEREŻKA 214
 MARSZCZENIE 214
 ŚCIEGI PATCHWORKOWE - DEKORACYJNE ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW 215
 APLIKACJE 215
 ŚCIEG DRABINKOWY 215
ŚCIEG MUSZELKOWY (SATYNOWY) I ŚCIEGI DEKORACYJNE 216
 MUSZELKA ROLUJĄCA 216
 DEKORACYJNA MUSZELKA PRZY KRAWĘDZI 216
 ŚCIEGI DEKORACYJNE 216
SZYCIE PODWÓJNĄ IGŁĄ 217
POZYCJA IGŁY PRZY SZYCIU ŚCIEGIEM PROSTYM 217
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MASZYNY 218
 CZYSZCZENIE ZĄBKÓW TRANSPORTERA I OKOLICY CHWYTACZA 218
 OLIWIENIE MASZYNY 219
PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE 220
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1. Prowadnik nitki
2. Podciągacz nitki
3. Regulator naprężenia nici
4. Pokrywa boczna
5. Obcinacz nitki
6. Dźwignia automatycznego 

obszywania dziurki
7. Pojemnik na akcesoria/stolik
8. Trzpień szpulownika
9. Hamulec szpulownika

10. Suwak regulacji prędkości szycia
11. Wyświetlacz LCD
12. Przycisk wyboru ściegu
13. Przycisk regulacji długości ściegu
14. Przycisk regulacji szerokości ściegu
15. Przycisk wyboru podwójnej igły
16. Przycisk wyboru alfabetu
17. Przycisk pozycjonowania igły
18. Przycisk szycia wstecz
19. Przycisk Start/Stop
20. Trzpień szpulki
21. Koło napędowe
22. Włącznik zasilania
23. Gniazdo zasilania
24. Uchwyt do transportu (rączka)
25. Dźwignia podnoszenia stopki
26. Dźwignia transportu dolnego
27. Dźwignia nawlekacza igły
28. Prowadnik nawlekacza nitki
29. Prowadnik nitki
30. Śruba mocująca stopkę
31. Igła
32. Pokrywa szpulki
33. Igielnica
34. Przycisk zwalniający stopkę
35. Śruba mocująca igłę
36. Stopka dociskowa
37. Transporter
38. Płytka ściegowa
39. Przycisk zwalniający pokrywę szpulki
40. Przewód zasilający
41. Rozrusznik nożny (pedał)
42. Instrukcja obsługi

NAZWY CZĘŚCI
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Aby otworzyć pojemnik na akcesoria, należy przesunąć
go w lewą stronę (rysunek obok).

Akcesoria znajdują się w wysuwanym pojemniku.
1. Zestaw igieł
2. Igła podwójna
3. Rozcinacz dziurek ze szczotką
4. Śrubokręt
5. Śrubokręt do płytki ściegowej
6. Pomocniczy trzpień szpulki
7. Szpulki
8. Nasadka szpulki
9. Stopka do wszywania zamków

10. Stopka do ściegu satynowego
11. Stopka do guzików
12. Stopka do ściegu krytego
13. Stopka do obszywania dziurek

Połóż maszynę na stabilnym stole. Przed 
pierwszym uruchomieniem maszyny usuń 
nadmiar oleju z płytki ściegowej. Przed 
instalacją upewnij się, że wyłącznik główny 
maszyny jest na „0”. Zanim podłączysz 
przewód zasilający, upewnij się, że napięcie 
i częstotliwość prądu wskazana na maszynie 
odpowiada wartościom w Twoim kontakcie.

1. Podłącz przewód zasilający do maszyny 
do gniazda zasilającego.

2. Podłącz przewód do kontaktu.
3. Włącz przycisk zasilania.
4. Automatycznie zapali się lampka LED.
5. Aby odłączyć maszynę wyłącz przycisk zasilania i wyciągnij przewód z kontaktu.

POJEMNIK NA AKCESORIA

AKCESORIA

PODŁĄCZENIE MASZYNY DO PRĄDU

 

Włącznik

Gniazdo maszyny

Rozrusznik nożny

Texi Black&White 191

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


PL
UWAGA: Nie zostawiaj włączonej maszyny 
bez opieki. Po zakończeniu pracy zawsze 
wyciągnij przewód zasilający z gniazda.
Postępuj tak samo przed przystąpieniem 
do czyszczenia i konserwacji.

UWAGA: Odłączając maszynę nie ciągnij za przewód, tylko chwyć wtyczkę.

Jeśli rozrusznik nożny jest odłączony, nie można rozpocząć procesu szycia 
na maszynie.

Włącznik w pozycji “0”: 
Maszyna wyłączona

Włącznik w pozycji “1”:
Maszyna włączona

ROZRUSZNIK NOŻNY (PEDAŁ)

SZYCIE NA OKRĄGŁO (WOLNE RAMIĘ)

PODNOSZENIE STOPKI

Aby rozpocząć szycie, należy nacisnąć na rozrusznik.
Prędkość szycia jest regulowana przy pomocy rozrusznika. Im 
mocniej naciskamy na rozrusznik, tym szybciej maszyna szyje.

Aby otrzymać wolne ramię wysuń stolik w lewo 
jak pokazano na rysunku obok.
Po wysunięciu stolika otrzymamy wolne 
ramię, które ułatwia szycie trudno dostępnych 
elementów odzieży (nogawek, rękawów itp.).

Dostępne są trzy pozycje stopki:
1. Stopka powinna być opuszczona zawsze 

podczas szycia.
2. Stopkę należy podnieść do pozycji środkowej, 

aby wsunąć pod spód szyty materiał.
3. Stopkę można unieść do trzeciej, najwyższej 

pozycji, przytrzymując dźwignię w celu 
umieszczenia pod nią kilku warstw 
materiałów, bądź przy wymianie stopki.
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DŹWIGNIA WYŁĄCZANIA TRANSPORTU DOLNEGO

OZNACZENIA NA PŁYTCE ŚCIEGOWEJ

Dźwignia transportu dolnego znajduje się 
z tyłu maszyny.
Transport dolny reguluje ilość 
podawanego materiału podczas szycia. 
W celu wyłączenia ząbków transportera 
naciśnij dźwignię regulatora i przesuń 
ją w prawo - transporter zostanie 
wyłączony. Wyłączenie transportera jest 
wykorzystywane podczas cerowania 
i haftowania. W przypadku normalnej 
pracy maszyny, ząbki transportera muszą 
być zawsze w górnej pozycji.
Aby włączyć transport dolny, naciśnij 
i przesuń dźwignię w lewo.

Linie na płytce ściegowej pomagają 
zachować właściwą odległość ściegu 
od krawędzi materiału (a konkretnie 
od centralnego uderzenia igły).
Wartości liczbowe pokazane są zarówno 
w calach (z tyłu płytki), jak i w milimetrach 
(z przodu płytki).
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STOJAKI NA NICI

NAWIJANIE NICI NA SZPULKĘ

Horyzontalny stojak na nici
Unieś trzpień stojaka na nici i nałóż 
na niego szpulkę. Zabezpiecz szpulkę 
nasadką w taki sposób, aby nie blokowała 
ona swobodnego rozwijania się nici. 
Jeśli używana szpulka z nitką jest 
niestandardowych rozmiarów używaj 
wertykalnego stojaka na nici.

Wertykalny stojak na nici
Trzpień stojaka znajduje się w pudełku 
na akcesoria. Zamocuj go w odpowiednim 
otworze znajdującym się na głowicy 
maszyny. Na trzpień nałóż wybraną 
szpulkę z nitką. Pamiętaj, aby 
zdemontować trzpień zawsze przed 
zapakowaniem maszyny do kartonu, 
walizki, bądź pokrowca.

1. Nałóż szpulę z nicią na stojak. Pociągnij nitkę 
ze szpuli i przeprowadź przez prowadnik 
na pokrywie górnej, jak pokazano na rysunku.

2. Przeciągnij nitkę przez otwór w szpulce 
od wewnątrz na zewnątrz i załóż szpulkę bębenka 
na trzpień szpulownika.

3. Przesuń trzpień ze szpulką w prawo.  
Uwaga: W tej pozycji, gdy naciśniemy na rozrusznik 
igła nie będzie się poruszać – pracuje tylko silnik, 
maszyna nie szyje. Przytrzymaj za koniec nitki 
i naciśnij rozrusznik rozpoczynając nawijanie.

4. Kiedy szpulka będzie w pełni nawinięta, zatrzymaj 
maszynę. Przesuń trzpień w lewo, następnie utnij nitkę.

Szpulka z nitką

Trzpień stojaka 
wertykalnego

Nasadka 
zabezpieczająca

Szpulka 
z nitką

Trzpień stojaka 
horyzontalnego
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ZAKŁADANIE SZPULKI

1. Za pomocą koła napędowego unieś igłę do jej najwyższej pozycji.
2. Zdemontuj płytkę osłaniającą szpulkę przesuwając przycisk zwalniający w prawo.

3. Umieść szpulkę w bębenku tak, by nić rozwijała się w prawo (przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara). UWAGA: odwrotne założenie szpulki może uniemożliwić 
szycie.

4. Przeprowadź nić przez szczelinę (A) z przodu bębenka.

5. Przytrzymując delikatnie szpulkę przeciągnij nitkę w lewo i przeprowadź przez 
szczelinę B. Wyciągnij ok 10 cm nici do tyłu.

6. Zamontuj pokrywę szpulki.
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NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI

Uwaga: Niewłaściwa kolejność nawleczenia, czy też 
błędne prowadzenie nitki może powodować zrywanie 
nitki, przepuszczanie ściegów, marszczenie materiału.

1. Ustaw igłę w najwyższym położeniu, obracając 
kołem napędowym do siebie.

2. Podnieś stopkę.
3. Przeprowadź nitkę przez prowadnik (1) 

wprowadzając nitkę od prawej strony.
4. Dalej prowadź nitkę w dół i przeprowadź przez 

talerzyki naprężacza nici górnej (2) i poprowadź 
w górę (3). Talerzyki znajdują się wewnątrz maszyny. 

5. Przełóż nitkę od prawej strony do lewej przez oczko 
podciągacza nici (4).

6. Następnie prowadź nitkę w dół w kierunku igły i przewlecz przez dolny 
prowadnik nici (5).

7. Nawlecz oczko igły przeciągając nić od przodu do tyłu (6) i przeciągnij pod 
stopką na długość ok. 10 cm. Bądź użyj automatycznego nawlekacza igły.

WAŻNE
Aby sprawdzić, czy maszyna została nawleczona poprawnie należy wykonać poniższe 
dwa testy:
1.  Podczas gdy stopka jest w górnej pozycji, pociągnij lekko przewleczoną przez 

igłę nitkę do tyłu. Opór powinien być ledwo wyczuwalny, a igła nie powinna się 
nadmiernie wygiąć.
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NAWLEKANIE IGŁY

Opuść stopkę dociskową. Obracając kołem napędowym podnieś igłę do jej 
najwyższej pozycji.

1. Przeciągnij nić przez prowadnik nawlekacza wyciągając ją w prawo.
2. Przytrzymując nić opuść nawlekacz w dół tak nisko jak to możliwe.
3. Obróć dźwignię nawlekacza do tyłu tak, aby haczyk nawlekacza wskoczył do 

oczka igły.
4. Przeprowadź nić przez prowadnik pod haczykiem.
5. Trzymaj luźno nić i przesuń dźwignię nawlekacza w swoim kierunku. Haczyk się 

obróci przeprowadzając pętlę nici przez igłę.
6. Zwolnij nawlekacz. Wyciągnij ok. 10 cm nici.

2. Opuść stopkę do jej dolnej pozycji i ponownie pociągnij przewleczoną przez 
igłę nitkę do tyłu. Tym razem opór powinien być bardziej wyczuwalny, a igła 
powinna wygiąć się delikatnie. Jeśli przy drugim teście opór był na takim samym 
(ledwo wyczuwalnym) poziomie, oznacza to, że maszyna nie została poprawnie 
nawleczona i należy przeprowadzić cała operację ponownie.

UWAGA! Nie obniżaj nawlekacza podczas szycia na maszynie.
Aby nawlekanie przebiegało bez problemów, ustaw ścieg prosty.
Nawlekacz nie może być używany podczas nawlekania podwójnej igły.
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1. Podnieś stopkę dociskową.
2. Przytrzymaj lekko nić od igły i przekręć kołem 

napędowym, bądź naciśnij dwukrotnie przycisk 
pozycjonowania igły. Koło napędowe wykona 
wtedy jeden obrót.

3. Wyciągnij nić od igły. Nić ze szpulki zostanie 
wyciągnięta nad płytkę ściegową. Lekko pociągnij 
nitkę górną wyciągając tym samym dolną.

4. Umieść końcówki obu nici pod stopką i wyciągnij 
ok. 10 cm.

WYCIĄGANIE NICI ZE SZPULKI

TABELA DOBORU NICI I IGIEŁ DO SZYTEGO MATERIAŁU

Dobierz odpowiednią grubość nici i igły w zależności od rodzaju szytego materiału.

Rodzaj materiału Grubość nici Grubość igły

Lekkie - cienka żorżeta, tafta, jedwab itp.
Bawełniana #120 - 150
Jedwabna #120 - 150
Syntetyczna #120 - 150

70 – 80

Średnie - bawełna, len, satyna, aksamit itp.
Bawełniana #100 - 120
Jedwabna #100 – 120
Syntetyczna #100 - 120

80 – 90

Grube - gabardyna, tweed, denim, sztruks itp.
Bawełniana #50 - 80
Jedwabna #50 - 80
Syntetyczna #50 - 80

90 – 100

Elastyczne - dzianina, stretch, dżersej itp. Bawełniana #120 - 150
Jedwabna #120 - 150 80 – 90

Pamiętaj, by stosować igły z odpowiednimi czubkami, w zależności od rodzaju 
szytego materiału.

Texi Black&White198

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


PL

Dobierz odpowiedni system igły i jej grubość, 
w zależności od rodzaju szytego materiału.
UWAGA: Wyłącz zasilanie maszyny przed 
wymianą igły!

1. Podnieś igłę do najwyższej pozycji, obracając 
kołem napędowym w swoją stronę.

2. Poluzuj śrubę mocującą igłę.
3. Wyjmij igłę z uchwytu.
4. Umieść nową igłę w uchwycie płaską stroną 

do pręta stopki i dociśnij ją maksymalnie 
w górę.

5. Dokręć śrubę mocującą igłę.
UWAGA: Nie wolno używać wykrzywionych, 
tępych lub wygiętych igieł!
Aby sprawdzić igłę, połóż ją na płaskiej 
powierzchni (np. płytce ściegowej, szkle).
Odstęp pomiędzy igłą a płaską powierzchnią 
powinien być stały.

Ustawiaj odpowiednie naprężenie za pomocą pokrętła regulacji naprężenia nitki 
w zależności od grubości i ilości warstw szytego materiału oraz rodzaju nici. 
W prawidłowym ściegu nić górna i nić bębenka wciągane są w równym stopniu 
do materiału, a splot tworzy się po środku zszywanych warstw tkaniny.

WYMIANA IGŁY

REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI GÓRNEJ

Płaska część igły

Wprowadź igłę płaską stroną do tyłu

Igła
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Gdy nić ze szpulki jest widoczna 
na wierzchniej stronie materiału:
Przekręć pokrętło regulacji na niższy 
numer, by poluzować naprężenie 
górnej nici.

Naprężenie nici dla ściegów zygzakowych
Przy szyciu ściegami zygzakowymi naprężenie nici powinno być nieco słabsze niż 
przy szyciu ściegiem prostym. Otrzymasz ładniejszy ścieg, gdy górna nić pojawi się 
na spodniej stronie materiału.

Gdy górna nić jest widoczna 
na spodniej stronie materiału:
Przekręć pokrętło regulacji na wyższy 
numer, by zwiększyć naprężenie 
górnej nici.

WYMIANA STOPKI (SYSTEM MATIC)

• Obróć koło napędowe do siebie tak, aby igła znalazła się w najwyższym położeniu.
• Podnieś stopkę do góry, jeśli jest opuszczona (1).
• Naciśnij dźwignię zwalniającą uchwyt stopki (2).
• Stopka zwolni się z zatrzasku.
• Umieść pożądaną stopkę na płytce ściegowej pod uchwytem stopki tak, 

aby wycięcie w uchwycie znajdowało się dokładnie nad sworzeniem stopki (3).
• Opuść dźwignię stopki i dociśnij ją na stopce, aby zaskoczył mechanizm 

zatrzaskowy stopki.
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CYFRY I ALFABET
Po załączeniu programu pozwalającego 
wybierać wzór ze zbioru alfabetu, na 
wyświetlaczu LCD pokaże się symbol A
Za pomocą przycisków  i  wybierz 
odpowiedni numer cyfry, bądź litery.

Numery i typy ściegów Numery ściegów w programie alfabetu

PANEL - OPIS FUNKCJI

PODWÓJNA IGŁA

Ikonka pozycji igły Ikonka podwójnej igły

Długość ściegu
Szerokość ściegu
Ikonka programu - alfabet

Przyciski zmiany długości ściegu

Przyciski zmiany szerokości ściegu

Ikonka typu stopki

Wyświetlacz LCD

Ikonka numeru ściegu

Przyciski wyboru

Przycisk wyboru alfabetu

Przycisk wyboru podwójnej igły

Po wymianie igły pojedynczej na podwójną pamiętaj, aby wybrać odpowiedni 
program za pomocą przycisku . Po włączeniu przycisku podwójnej igły, 
na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona . Ograniczona zostanie również liczba 
ściegów, do tych, które mogą być szyte przy pomocy podwójnej igły. Wszystkie wzory 
zaznaczone kółkiem  są wzorami, które mogą być szyte tylko igłą pojedynczą. 
Kiedy program podwójnej igły jest aktywowany, maszyna wyda dźwięk ostrzegawczy 
w momencie, gdy wybierzemy niedozwolony dla tego programu ścieg.

with brush

with brush
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PRZYCISKI WYBORU ŚCIEGU

PRZYCISKI WYBORU DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI ŚCIEGU

1. Po włączeniu maszyny wyświetlacz będzie 
od razu aktywny i powinien wskazywać 
ścieg prosty o numerze 00.

2. Przy pomocy przycisków   należy 
wybrać żądany wzór.

3. Pojedyncze naciśnięcie będzie zmieniało 
wartość o jeden.

4. Aby zwiększyć wartość o 10 należy 
przytrzymać przyciski kilka sekund.

Ikonka dedykowanej stopki - po wyborze wzoru ściegu na wyświetlaczu LCD 
zostanie pokazany literowy symbol polecanej do tej operacji stopki.

Po wybraniu danego ściegu na wyświetlaczu 
pokaże się ikonka przyporządkowanej 
długości i szerokości polecanej do tego 
ściegu. 
Za pomocą przycisków +  i –  wartości te 
mogą zostać dostosowane według aktualnej 
potrzeby. 
W momencie, gdy długość / szerokość 
zostanie ręcznie zmieniona z wyświetlacza 
znikną ikonki: 
Gdy długość i szerokość zostanie 
zresetowana ustawienia domyślne zostaną 
przywrócone, a odpowiednie ikony zostaną 
wyświetlone ponownie.

Ikonka symbolu 
stopki

Numer ściegu

Przyciski wyboru

Przyciski zmiany 
szerokości ściegu

Szerokość ściegu

Długość ściegu

Przyciski zmiany 
długości ściegu

Ikonka domyślnej 
długości ściegu

Ikonka domyślnej 
szerokości ściegu
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Każda cyfra/litera w programie 
alfabet ma automatycznie 
przyporządkowaną długość 
i szerokość, które są wartościami 
stałymi.
Możliwe jest jednak ręczne 
dopasowane odległości pomiędzy 
literami za pomocą przycisków 

+  i  – . 
W momencie, gdy wartość dostępu zostanie zmieniona z wyświetlacza znikną ikonki: 

.
Gdy wartość zostanie zresetowana, ustawienia domyślne zostaną przywrócone, 
a odpowiednie ikony zostaną wyświetlone ponownie.
Po wybraniu odpowiednich liter i odstępów między nimi maszyna będzie szyła cały 
cykl, a następnie zatrzyma się.

SZYCIE CYFR I LITER (ALFABET)

ODSTĘPY MIĘDZY CYFRAMI I LITERAMI

Włącz program szycia cyfr i liter 
(alfabetu) za pomocą przycisku A .
Na wyświetlaczu LCD pokaże się 
symbol  A oznacza on, że program 
jest aktywny.
Za pomocą przycisków   
wybierz odpowiedni numer 
cyfry, bądź litery. Wartość będzie 
zwiększana/zmniejszana o 1. 
Aby zwiększyć wartość o 10 należy 
przytrzymać dany przycisk kilka 
sekund.
Po włączeniu programu na wyświetlaczu pojawi się wzór o numerze 00.

Ikonka symbolu stopki

Przyciski wyboru ściegu

Przyciski wyboru alfabetu

Numer ściegu (z tabeli 
cyfry i alfabet )

Ikonka domyślnego 
odstępu między literami

Odstęp między literami

Przyciski zmiany odstępu 
między literami

Ikonka programu szycia
 alfabetu
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Po naciśnięciu przycisku START/STOP 
maszyna zacznie szyć, a zatrzyma się gdy 
naciśniemy przycisk ponownie.
Pierwsze trzy ściegi będą szyte wolno.

Przycisk START/STOP może być używany 
tylko wtedy, gdy rozrusznik nożny (pedał) 
jest odłączony.

Gdy używasz funkcji START / STOP maszyna 
będzie szyła szybciej gdy przesuniesz przycisk 
prędkości w prawą stronę, a wolniej gdy 
przesuniesz go w lewo.

Naciskając przycisk jeden raz możemy ustawić pozycję igły góra/dół.
Naciskając przycisk dwukrotnie maszyna wykona jeden ścieg.

Gdy przycisk jest wciśnięty maszyna będzie szyła 
wstecz na niskich obrotach i zatrzyma się kiedy 
zwolnisz przycisk.

Szycie wstecz służy do wzmacniania zakończenia 
szwu.
1. Umieść materiał w miejscu, gdzie wykonasz 

szycie wstecz i opuść stopkę.
2. Naciśnij krótko przycisk szycia wstecz, 

a maszyna wykona 4 ściegi wsteczne.
3. Po zwolnieniu przycisku szycia wstecz naciśnij pedał lub przycisk START/STOP 

by szyć normalnie.
4. Gdy dojdziesz do końca szwu, ponownie naciśnij dźwignię szycia wstecz 

i wykonaj 4-5 ściegów.

PRZYCISKI OPERACYJNE

ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI SZYCIA

Przycisk START/STOP

Przycisk szycia wstecz

wolniej szybciej

Przycisk pozycjonowania igły
Regulacja prędkości szycia

PRZYCISK START/STOP

PRZYCISK POZYCJONOWANIA 
IGŁY

PRZYCISK SZYCIA WSTECZ

Texi Black&White204

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


PL

DODATKOWE INFORMACJE OSTRZEGAWCZE NA PANELU

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Suwak regulacji prędkości będzie miał również wpływ na szycie przy pomocy 
rozrusznika nożnego. Jeśli będzie ustawiona najniższa prędkość szycia, nawet 
dociskając pedał do oporu nie uzyskamy wyższej prędkości szycia.

W przypadku niektórych prób wykonania niepoprawnej operacji na wyświetlaczu 
zostaną wyświetlone pomocnicze informacje.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się któraś z poniższych informacji należy zastosować się 
odpowiednio do przedstawionych rad.

DŹWIĘK OPIS

POJEDYNCZY SYGNAŁ 
DŹWIĘKOWY

Potwierdzenie standardowych operacji - maszyna 
funkcjonuje poprawnie.

PODWÓJNY SYGNAŁ 
DŹWIĘKOWY Niewłaściwa operacja.

POTRÓJNY SYGNAŁ 
DŹWIĘKOWY Niewłaściwe ustawienie maszyny.

DŁUGI SYGNAŁ 
DŹWIĘKOWY Maszyna jest zablokowana.

OPIS: Maszyna jest zablokowana, przez zaplątanie nitki, bądź 
nadmierne rotacje zakłóciły jej pracę.
RADA: Wyłącz maszynę i rozwiąż problem, sprawdź dolną i górną 
nitkę, nawlecz ponownie w poprawny sposób maszynę.  
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z serwisem.

OPIS: Trzpień nawlekacza szpulki jest przesunięty w prawo.
RADA: Przesuń trzpień nawlekacza w lewo na jego właściwą 
pozycję, kiedy nie jest używany.

OPIS: Dźwignia automatycznego obszywania dziurki jest obniżona.
RADA: Unieś dźwignię do jej górnej pozycji zanim rozpoczniesz 
szycie.
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ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE SZWU

ZMIANA KIERUNKU SZYCIA

UWAGA: Podczas szycia należy 
szczególnie uważać na przestrzeń 
dookoła igły.
Maszyna będzie automatycznie 
transportować materiał, nie ciągnij 
ani nie popychaj materiału.
1. Naciśnij przycisk pozycjonowania 

igły, tak aby igła znalazła się w swojej 
najwyższej pozycji.

2. Podnieś stopkę dociskową i umieść 
pod nią materiał.

3. Opuść stopkę dociskową.
4. Pociągnij nić od igły i nić od szpulki do tyłu. Przeszyj kilka ściegów.
5. Dostosuj prędkość szycia.
6. Zatrzymaj maszynę, gdy skończysz szew.
7. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.
8. Przekręcając kołem napędowym lub za pomocą przycisku pozycjonowania igły 

podnieś igłę. Wyciągnij szyty materiał spod stopki. Używając obcinacza z boku 
maszyny odetnij nitki.

Przycisk 
pozycjonowania igły

Górna nitka

Dolna nitka

1. Zatrzymaj maszynę przed zmianą kierunku szycia.
2. Ustaw igłę w dolnej pozycji (naciskając przycisk  

pozycjonowania igły lub przekręcając ręcznie koło  
pasowe).

3. Podnieś stopkę.
4. Aby zmienić kierunek szycia obróć materiał  

„na igle”.
5. Opuść stopkę dociskową i kontynuuj pracę.
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ZASTOSOWANIE ŚCIEGÓW

  STOPKA - UNIWERSALNA

1. Sprawdź stopkę – powinieneś mieć założoną stopkę uniwersalną.
2. Naciśnij przycisk pozycjonowania igły tak, aby igła znalazła się w swojej 

najwyższej pozycji.
3. Podnieś stopkę dociskową i umieść pod nią materiał.
4. Opuść stopkę dociskową.
5. Delikatnie prowadź materiał tak, by był on podawany naturalnie. 

Dostosuj prędkość szycia.
6. Przy końcu szwu naciśnij dźwignię szycia wstecz i przeszyj 3-4 ściegi.
7. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.
8. Przekręcając kołem napędowym podnieś igłę. Wyciągnij szyty materiał 

spod stopki. Używając obcinacza z boku maszyny odetnij nitki.

  STOPKA - UNIWERSALNA

Ścieg zaprojektowany jest jako imitacja 
ozdobnego ściegu ręcznego. Doskonale 
nadaje się do szycia patchworków 
i do quiltingu.
1. Wybierz nitkę, która ma być widoczna 

na wierzchniej stronie materiału 
i nawlecz nią dolną szpulkę montowaną 
w bębenku.

2. Jako górną nitkę wybierz taki odcień, 
który będzie najbardziej zbliżony do koloru szytego materiału. Aby uzyskać 
odpowiedni efekt, nitka nie powinna odróżniać się.

3. Dostosuj naprężenie górnej nitki nieznacznie je zwiększając i przeszywając próbny 
element sprawdź uzyskany efekt.

STOPKA - UNIWERSALNA (J)

ZYGZAK to drugi obok prostego podstawowy ścieg. Znajduje zastosowanie 
w obrzucaniu brzegów materiału, przyszywaniu guzików, obszywaniu dziurek 

na guziki, ale też haftowaniu, szyciu dekoracyjnym ściegami satynowymi ( bardzo 
zagęszczony zygzak). Szyj przy użyciu stopki uniwersalnej lub specjalistycznych 
stopek ( do guzików, do dziurek, do ściegu satynowego, do haftowania itp.).

SZYCIE ŚCIEGIEM PROSTYM

IMITACJA ŚCIEGU RĘCZNEGO

ŚCIEGI ZYGZAKOWE
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TRÓJSKOK ( ZYGZAK ELASTYCZNY) należy 
stosować do wykańczania brzegów 

materiału na tkaninach elastycznych 
(np. kostiumów kąpielowych z lycry) 
lub na tkaninach, które mają skłonność 
do marszczenia się po przeszyciu. 
Ścieg ten rozciąga się razem z materiałem. 
Jest on również odpowiedni do cerowania 
i naprawiania rozdarć, wszywania taśm 
elastycznych. Przeszyj ściegiem przy brzegu 
materiału, a następnie odetnij zbyteczny 
skrawek tkaniny. Stosuj stopkę uniwersalną 
lub stopkę specjalną do zygzaka.

SZYCIE ŚCIEGIEM KRYTYM

Ten ścieg będzie niewidoczny na prawej 
stronie materiału.
1. Zwiń materiał tak, jak pokazano 

na rysunku (1) i (2). Zostaw 5 mm zapasu 
po krawędzi materiału.

2. Prowadnik (A) na stopce zapewnia równy 
transport materiału przy szyciu ściegiem 
krytym. Prowadnik (A) można regulować 
poprzez operowanie śrubą (B).

3. Umieść materiał tak, by ścieg prosty 
był na wystającym brzegu zawinięcia, 
a ścieg kryty łapał jedną nitką podwinięty 
brzeg materiału. Wyreguluj śrubę 
tak, by prowadnik dotykał krawędzi 
podwiniętego materiału.

4. Obniż stopkę i podszyj, prowadząc 
materiał równo wzdłuż prowadnika.

5. Po skończeniu szycia wywróć materiał. Spodnia część materiału

Spodnia część materiału

Materiały średnie i grube

Materiały delikatne

Stosować do materiałów uniwersalnych, które nie będą się rozciągać

STOPKA - DO ŚCIEGU KRYTEGO H

Stosować do elastycznych materiałów i stretchu
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PRZYSZYWANIE ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH - ŚCIEG PROSTY

Ścieg będzie niemal niewidoczny
na wierzchniej stronie materiału.

UWAGA: Jeśli ściegi są widoczne na prawej stronie materiału, zmniejsz szerokość 
ściegu lub przesuń prowadnik stopki w prawą stronę. Jeśli ścieg zygzakowy nie łapie 
zawinięcia, zwiększ szerokość ściegu lub przesuń prowadnik stopki w lewą stronę.

STOPKA - DO WSZYWANIA ZAMKÓW

1. Załóż stopkę do zamków.
2. Umieść zamek na materiale, do którego ma być 

przyszyty, a następnie oba podłóż pod stopkę.
3. Podczas szycia lewej strony zamka błyskawicznego 

stopka musi znajdować się po prawej stronie igły.
4. Ustaw stopkę tak, aby ścieg był szyty możliwie 

najbliżej ząbków zamka.
5. Ustaw stopkę po lewej stronie, aby możliwe było 

szycie prawej strony zamka błyskawicznego. 
Przyszyj tę stronę również maksymalnie blisko 
ząbków zamka.

6. Podnieś stopkę i rozsuń suwak zanim stopka 
dojdzie do uchwytu zamka.

W zależności od tego czy szyta 
jest prawa, czy lewa strona 
zamka, stopka zawsze musi 
znajdować się na materiale 
obok ząbków zamka.
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PRZYSZYWANIE GUZIKÓW

OBSZYWANIE DZIUREK

1. Załóż stopkę do naszywania guzików.
2. Wyłącz ząbki transportera, przesuwając 

dźwignię transportu dolnego w prawo 
- tak aby dźwignia pokrywała się 
z rysunkiem.

3. Umieść materiał i guzik pod stopką. 
Ustaw otwory guzika w poprzecznym 
wycięciu stopki, a lewą dziurkę guzika tuż 
pod końcówką igły.

4. Wybierz szerokość ściegu, a następnie 
opuść stopkę i sprawdź, czy wybrana 
szerokość koresponduje z otworami 
w guziku: wolno obracaj kołem pasowym, 
aż końcówka igły znajdzie się bezpośrednio nad prawą dziurką guzika. 
W razie potrzeby dostosuj szerokość zygzaka.

5. Wykonaj ok. 6-7 ściegów (10 na grubszym materiale) na wolnych obrotach 
i podnieś igłę do najwyższej pozycji.

6. Przeciągnij górną nitkę na lewą stronę materiału i zwiąż obie nitki górną i dolną.

1. Na materiale zaznacz miejsce i długość dziurki.
2. Umieść guzik w stopce pomiędzy A i B, tak jak pokazano na rysunku, rozsuwając 

klamrę stopki (A) na długość guzika.

Ścieg - naszywanie guzików (88)

STOPKA - DO NASZYWANIA GUZIKÓW (O)

STOPKA - DO OBSZYWANIA DZIUREK
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3. Przeprowadź górną nitkę przez otwór 

w stopce, zamontuj stopkę i wyciągnij 
górną nitkę wraz z nitką od szpulki 
w lewą stronę.

4. Umieść materiał pod stopką tak, 
by narysowana na materiale linia 
pokrywała się z centralnym punktem 
stopki. Przesuń główną cześć stopki 
do tyłu i opuść dźwignię stopki.

5. Maszyna ma zaprogramowane 
wyszywanie 9 różnych wzorów dziurek. 
Wybierz wzór wyszywanej dziurki 
wprowadzając numer ściegu.

6. Opuść dźwignię obszywania dziurki 
(C) maksymalnie w dół, tak by znalazła 
się pomiędzy punktami A i B - jak 
pokazano na rysunku obok.

7. Przytrzymaj lekko górną nitkę 
i rozpocznij szycie. 
Uwaga: Jeśli dźwignia nie jest 
odpowiednio opuszczona (wygina 
się, bądź haczy o stopkę) lub stopka 
nie jest równo ułożona, maszyna nie 
rozpocznie szycia.
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8. Dziurka będzie obszywana w kolejności pokazanej na rysunku. 

Po zakończeniu maszyna zatrzyma się automatycznie.

9. Podnieś stopkę i obetnij nić. By wyszyć tą samą dziurkę podnieś stopkę 
i wróć do startowej pozycji.

10. Przy pomocy rozcinacza ostrożnie przetnij środek dziurki. Uważaj, by nie 
uszkodzić ściegów.  
UWAGA: Używając rozpruwacza, nie kładź palca na ścieżce prucia. 
Przy obszywaniu dziurek dostosuj parametry (gęstość i szerokość) do rodzaju 
szytego materiału.
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OBSZYWANIE DZIUREK WZMOCNIONYCH

ŚCIEGI DEKORACYJNE I ŚCIEGI SATYNOWE

1. Zahacz sznurek, który ma być wszyty 
w dziurkę o wypustkę (A) - jak pokazano 
na rysunku obok.

2. Przeprowadź sznurek pod stopką. 
3. Zawiąż końcówki sznurka na przedniej 

wypustce.
4. Wybierz odpowiednią dziurkę z wzorów 

maszyny i rozpocznij szycie.
5. Po zakończeniu szycia, odetnij pozostały 

sznurek, uważając by nie uszkodzić 
szwów.

6. Przy pomocy rozcinacza ostrożnie 
przetnij środek dziurki.

STOPKA - DO OBSZYWANIA DZIUREK

STOPKA UNIWERSALNA (J) / STOPKA DO ŚCIEGÓW SATYNOWYCH (Z)

Ścieg potrójny służy głównie wzmacnianiu 
szwów. Igła porusza się 2 razy do przodu i 

1 raz do tyłu, co pozwala na uzyskanie bardzo 
mocnego szwu. 
Jest on zalecany do szycia klinów, odzieży 
roboczej i sportowej. Przed przystąpieniem 
do wykonania ściegu potrójnego tkaninę 
należy sfastrygować lub przymocować 
szpilkami.

ŚCIEG POTRÓJNY PROSTY
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Ściegi owerlokowe służą 
do obrzucania brzegów 

materiału oraz łączenia brzegów 
2 materiałów. Materiał należy podłożyć 
pod stopkę tak, aby ścieg z prawej strony 
lekko wychodził poza brzeg materiału.
Podwójny ścieg owerlokowy może być 
zastosowany również do przyszywanie 
elastycznej taśmy na materiale.

ŚCIEG „PLASTER MIODU”. 
Ustaw długość ściegu na 4 oraz niskie 

naprężenie nici. Wykonaj ściegiem prostym 
szwy w odstępach ok. 10 mm. Pociągnij nici 
spodnie tak, aby odpowiednio zmarszczyć 
materiał i podwiąż końce nici i wygładź 
zmarszczenia. Następnie wybierz ścieg 
trykotowy „plaster miodu” i przestrzenie 
między ściegami prostymi przeszyj tym ściegiem. Wyciągnij nici ściegów prostych.

ŚCIEGI OWERLOKOWE

MARSZCZENIE

Wąskie obrzucanie stosowane jest 
głównie przy obrzucaniu firan, 

obrusów. Szyj najbliżej krawędzi materiału. 
Po obszyciu ostrożnie odetnij pozostały 
brzeg materiału.

MEREŻKA
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By uzyskać dodatkowe efekty dekoracyjne, należy użyć różnych rodzajów 
materiału.

1. Umieść dwa kawałki materiału prawymi stronami do siebie i przeszyj ściegiem 
prostym.

2. Rozłóż materiał.
3. Przeszyj ściegiem patchworkowym, tak by szew podzielony był równo na obydwie 

krawędzie.

Ścieg ozdobny, a także ścieg służący 
do naszywania drobnych wstążek lub 

taśm elastycznych.

1. Używając kleju do tkanin, przymocuj 
aplikację do materiału. Następnie 
przeprasuj lub zafastryguj.

2. Obszyj brzeg aplikacji trzymając igłę 
jak najbliżej krawędzi materiału. Ścieg 
prosty będzie praktycznie niewidoczny 
przez co uzyskamy efekt ściegu ręcznego.

3. Gdy szyjesz ostre łuki opuść igłę i podnieś stopkę. Wykonuj obroty na igle 
by obszywać łuki.

ŚCIEGI PATCHWORKOWE - DEKORACYJNE ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW

APLIKACJE

ŚCIEG DRABINKOWY
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ŚCIEG MUSZELKOWY (SATYNOWY) I ŚCIEGI DEKORACYJNE

STOPKA UNIWERSALNA (J) / STOPKA DO ŚCIEGÓW SATYNOWYCH (Z)

1. Złóż materiał prawymi stronami do siebie i przeszyj wzdłuż brzegu.
2. Odetnij materiał wzdłuż ściegu, zostawiając ok. 3 mm (1/8”). Wykonaj nacinki.
3. Wywróć materiał i wypchnij zaokrąglone szwy.

1. Złóż materiał lewymi stronami do siebie i przeszyj blisko krawędzi.
2. Odetnij materiał wzdłuż szwu (uważając, by nie przeciąć ściegu).
3. Użyj uszczelniacza szwów lub kleju do tkanin, by zabezpieczyć brzegi ściegu 

muszelkowego.

Najefektowniejszy wygląd tych ściegów uzyskuje się ustawiając długość ściegu 
pomiędzy 0,5-1. Przy szyciu ściegami dekoracyjnymi możesz zmieniać ich długość 
i szerokość, Zawsze przed rozpoczęciem szycia przeprowadź próby na zbędnym 
skrawku materiału, aż uzyskasz pożądany rezultat.
UWAGA: Niektóre ściegi nie mają możliwości regulacji długości i szerokości 
jednocześnie.

MUSZELKA ROLUJĄCA

DEKORACYJNA MUSZELKA PRZY KRAWĘDZI

ŚCIEGI DEKORACYJNE
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SZYCIE PODWÓJNĄ IGŁĄ

UWAGA: Szyjąc podwójną igłą szerokość 
ściegu powinna zostać ustawiona na 3.5 
lub mniej, w innym wypadku igła może się 
złamać.
1. Zainstaluj drugą szpulkę nici na stojaku 

montowanym w górnej części maszyny.
2. Nawlecz maszynę zgodnie ze schematem 

nawlekania z jedną różnicą - nitka 
powinna być przewleczona przez oczko 
igły od przodu. UWAGA: w przypadku 
podwójnej igły nie można używać 
automatycznego nawlekacza.

3. Wyciągnij dolną nitkę w taki sam sposób, 
jak przy nawlekaniu pojedynczej igły.

4. Za pomocą przycisku  włącz program 
szycia podwójną igłą, aby mieć pewność, 
że wybrane ściegi będą dostępne w 
danym trybie pracy. Na wyświetlaczu 
LCD pojawi się ikonka informująca 
o załączonym programie.

Kontrolka 
podwójnej igły

POZYCJA IGŁY PRZY SZYCIU ŚCIEGIEM PROSTYM

Pozycja wyjściowa igły podczas szycia ściegiem prostym może być dostosowana 
w zależności od potrzeb.
Do wyboru jest 13 punktów wskazanych na rysunku poniżej. Aby dostosować pozycję 
igły, należy za pomocą przycisków +  i –  wybrać odpowiednią „szerokość” ściegu, 
która w tym wypadku oznacza pozycję igły.

Przesunięcie igły w lewo Przesunięcie igły w prawo

Przyciski zmiany szerokości ściegu
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MASZYNY

By zapewnić długie i bezawaryjne działanie maszyny należy utrzymywać w czystości 
wszystkie kluczowe części.
UWAGA: przy wykonywaniu poniższych czynności wyłącz zasilanie maszyny i odłącz 
maszynę z prądu.

1. Ustaw igłę w jej najwyższej pozycji, kręcąc kołem pasowym do siebie.
2. Odkręć wkręty mocujące płytkę ściegową i zdemontuj ją.
3. Zdemontuj bębenek.
4. Za pomocą pędzelka wyczyść chwytacz i okolice chwytacza. 

Raz w tygodniu nasmaruj chwytacz kroplą oleju wazelinowego w miejscach 
wskazanych na rysunku 4 (A) i (B).

5. Zamontuj bębenek na swoim miejscu, 
zwracając uwagę na odpowiednie 
dopasowanie bębenka (3 i 4) 

Zamontuj ponownie płytkę ściegową.

CZYSZCZENIE ZĄBKÓW TRANSPORTERA I OKOLICY CHWYTACZA
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1. Odkręć wkręt (1) i zdejmij pokrywę (2).
2. Oczyść i naoliw części oznaczone strzałkami na rysunku.
3. Załóż pokrywę górną, przykręć śrubkę, załóż zaślepkę.
UWAGA: Po zakończeniu oliwienia podłóż kawałek tkaniny pod stopkę i uruchom 
maszynę bez nitki (wciśnij rozrusznik) na kilka minut, aby usunąć nadmiar oleju.

UWAGA: Do oliwienia maszyny używaj wyłącznie oleju zalecanego przez producenta 
lub zakupionego w autoryzowanym serwisie.
Do naoliwienia wystarczą 1-2 krople oleju, większa ilość może spowodować 
poplamienie szytych tkanin.
Jeżeli maszyna nie pracuje płynnie po dłuższym okresie jej nieużywania, należy ją 
naoliwić kilkoma kroplami przed uruchomieniem. Generalnie zaleca się oliwienie 
maszyny co 3-4 miesiące. Oprócz oliwienia chwytacza czynności tej wymagają też 
niektóre części ruchome jak np. napęd igielnicy.

OLIWIENIE MASZYNY
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PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE

Jeżeli maszyna działa nieprawidłowo, prosimy najpierw sprawdzić w niniejszej 
instrukcji czy postępowaliście Państwo ściśle z jej zaleceniami (czy maszyna 
została włączona, czy prawidłowo została nawleczona nitka górna, czy dolna nitka 
prawidłowo została włożona do bębenka itp., itd.) Jeżeli mimo to maszyna nie szyje 
prawidłowo, prosimy skonsultować się z naszym serwisem.

Problem Przyczyna Zalecenie
Nić górna 
zrywa się

Nieprawidłowo nawleczona nić 
górna 

Nawlecz maszynę ponownie 
zgodnie z instrukcją

Zbyt duże naprężenie górnej 
nitki

Zmniejsz naprężenie nitki 
górnej

Igła krzywa lub stępiona Zmień igłę na nową
Nieprawidłowo założona igła Ponownie załóż igłę zgodnie 

z instrukcją
Nieodpowiednio dobrana 
grubość nici

Dobierz właściwą grubość nici

Nić dolna 
zrywa się

Dolna nitka nieprawidłowo 
założona w bębenku

Nawlecz maszynę ponownie 
zgodnie z instrukcją

Resztki nici i meszek z tkanin 
blokują ruch wahadłowy 
chwytacza

Oczyść bębenek i chwytacz

Uszkodzony bębenek Wymień bębenek
Igła się łamie Nieprawidłowo założona igła Załóż igłę ponownie zgodnie 

z instrukcją
Igła krzywa lub stępiona Zmień igłę na nową
Igła źle przykręcona Dokręć wkręt w uchwycie igły
Zbyt duże naprężenie górnej 
nitki

Zmniejsz naprężenie nitki 
górnej

Tkanina nie przesuwa się 
podczas szycia

Sprawdź czy transporter jest 
włączony

Założona zbyt cienka igła Dobierz właściwy rozmiar igły 
do szytej tkaniny

Pokrętło wyboru ściegu 
przekręcono przy opuszczonej 
igle

Zawsze wybieraj ścieg 
pokrętłem przy igle ustawionej 
w najwyższej pozycji

Maszyna 
przepuszcza 
ściegi

Nieprawidłowo założona igła Ponownie załóż igłę zgodnie 
z instrukcją

Igła krzywa lub stępiona Zmień igłę na nową
Nieodpowiednio dobrana 
grubość nici lub rozmiar igły

Dobierz właściwy rozmiar igły 
i rodzaj nici do szytej tkaniny

Nieprawidłowo nawleczona nić 
górna

Nawlecz maszynę ponownie 
zgodnie z instrukcją
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Materiał marszczy 
się lub faluje 
podczas szycia

Zbyt duże naprężenie górnej 
nitki

Zmniejsz naprężenie nitki 
górnej

Nieprawidłowo nawleczona nić 
górna

Nawlecz maszynę ponownie 
zgodnie z instrukcją

Ustawiono zbyt długi ścieg.
Jeżeli szyjesz bardzo cienki 
materiał podłóż pod niego 
kawałek papieru lub
wkład włókninowy

Zmniejsz długość ściegu

Maszyna 
pętelkuje

Zbyt małe naprężenie nitki 
górnej

Zwiększ naprężenie nitki górnej

Nieodpowiednio dobrana 
grubość nici lub rozmiar igły

Dobierz właściwy rozmiar igły 
i rodzaj nici do szytej tkaniny

Materiał nie 
przesuwa się 
w trakcie szycia

Resztki nici i meszek z tkanin 
blokują ząbki transportera

Oczyść ząbki transportera

Transporter jest wyłączony Włącz transporter
Zbyt krótki ścieg Zwiększ długość ściegu

Materiał 
przesuwa się 
niejednostajnie

Długość ściegu ustawiona jest 
na 0

Zwiększ długość ściegu

Kończy się dolna nitka w 
bębenku

Nawiń nitkę na szpulkę

Maszyna nie 
działa

Maszyna nie jest podłączona do 
zasilania

Umieść wtyczkę w gniazdku

Wyłącznik maszyny znajduje się 
w pozycji „0”

Ustaw wyłącznik w pozycji „1”

Dźwignia szycia dziurki jest 
opuszczona

Umieść dźwignię obszywania 
dziurki w górnej pozycji

Dźwignia szycia dziurki jest 
podniesiona podczas próby 
wyszywania dziurki

Obniż dźwignię do jej dolnej 
pozycji

Nitka zahaczyła o bolec 
bębenka

Załóż prawidłowo szpulkę 
i bębenek

Maszyna pracuje 
zbyt głośno lub 
wolno

Nitka zahaczyła o bolec 
bębenka

Załóż prawidłowo szpulkę 
i bębenek

Resztki nici i meszek z tkanin 
blokują ząbki transportera

Oczyść ząbki transportera

Maszyna niewystarczająco 
naoliwiona

Sprawdź rozdział dotyczący 
konserwacji maszyny

Lampka LED się 
nie pali

Wyłącznik maszyny znajduje się 
w pozycji „0”

Ustaw wyłącznik w pozycji „1”

Lampka LED się przepaliła Wymień lampkę LED
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При эксплуатации швейной машины следует всегда соблюдать перечисленные 
ниже основные меры безопасности. Перед началом эксплуатации внимательно 
прочтите все инструкции.
Для предотвращения возможности поражения электрическим током: 
Никогда не оставляйте швейную машину без присмотра при вставленной 
в розетку вилке сетевого шнура. Сразу же после использования швейной 
машины или перед ее чисткой вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.

Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током, 
получения ожогов или травм:
1. Не допускайте использование машины в качестве игрушки. Необходимо 

быть особенно внимательным, когда швейная машина используется детьми 
или когда во время работы на машине рядом находятся дети.

2. Используйте швейную машину только по ее прямому назначению, как 
описано в настоящем руководстве. Используйте только те принадлежности, 
которые рекомендованы изготовителем и указаны в данном руководстве.

3. Никогда не используйте швейную машину, если: (1) у нее поврежден 
сетевой шнур или вилка, (2) машина плохо работает, если ее уронили 
или повредили, (3) если машина попала в воду. В таких случаях, швейную 
машину следует отправить в уполномоченный сервисный центр для 
проверки, ремонта и наладки ее электрической или механической части.

4. Никогда не работайте на швейной машине при закрытых вентиляционных 
отверстиях. Содержите вентиляционные отверстия швейной машины и 
педаль в чистоте, своевременно очищайте их от пыли, грязи, обрывков 
ткани и ворса.

5. Не вставляйте в отверстия машины посторонние предметы.
6. Не используйте машину для работы вне помещения.
7. Не используйте машину в помещениях, в которых распыляют те или иные 

аэрозоли или применяют чистый кислород.
8. Не ставьте посторонние предметы на педаль.
9. Для отключения машины от электрической сети, установите сетевой 

выключатель в положение, обозначенное символом «О», соответствующее 
выключению, а затем выньте вилку сетевого шнура из розетки.

10. При отключении машины от сети не вытягивайте вилку за шнур. Возьмитесь 
за вилку и выньте ее из электрической розетки.

11.  Держите пальцы вдали от движущихся частей машины. Особенная 
осторожность требуется вблизи иглы машины.

12. Не используйте погнутые иглы.
13. Не тяните и не подталкивайте ткань во время шитья. Это может привести к 

отклонению иглы и ее поломке.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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14. При выполнении любых операций в районе иглы, например при заправке 
нити, замене иглы или смене прижимной лапки, выключите швейную 
машину, установив сетевой выключатель в положение, обозначенное 
символом “0”.

15. При снятии крышек, смазке или выполнении любых других регулировок, 
разрешенных пользователю и описанных в данном руководстве, всегда 
отключайте швейную машину от электрической сети.

Информация для пользователей согласно Европейской Директивы 2014/30/EU о 
ограничении использования вредных веществ в оборудовании электрическом и 
электронном, а также утилизации отходов: Символ означает, что такое изделие не 
подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. 

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека
вследствие неконтролируемого удаления отходов, пожалуйста, убедитесь в правильной 
утилизации в целях содействия повторному использованию материальных ресурсов. 
Пользователь обязан передать использованный прибор в установленный пункт сбора 
для дальнейшей переработки отходов производства электрического и электронного 
оборудования или в магазин, где было приобретено изделие. Там оно будет утилизировано 
без нанесения вреда окружающей среде. 

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
Эта швейная машина предназначена только для бытового применения.
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1. Нитенаправитель
2. Нитепритягиватель
3. Регулятор натяжения верхней нитки
4. Передняя панель
5. Обрезатель нити
6. Рычаг петли
7. Выдвижной столик с аксессуарами
8. Шпиндель моталки
9. Стопор намотки шпульки

10.  Регулятор скорости
11. Экран
12. Кнопка выбора строчки
13. Кнопка регулировки длины стежка
14. Кнопка регулировки ширины стежка
15. Кнопка выбора двойной иглы
16. Кнопка выбора алфавита
17. Кнопка позиции иглы
18. Кнопка шитья в обратном 

направлении
19. Кнопка Start/Stop
20. Катушечный стержень
21. Маховое колесо
22. Кнопка включения/выключения 

питания
23. Разъем машины
24. Ручка для переноса
25. Рычаг прижимной лапки
26. Рычаг транспотера ткани
27. Рычаг нитевдевателя
28. Нитевдеватель
29. Нитенаправитель
30. Винт крепления лапки
31. Игла
32. Челночная пластина
33. Игловодитель
34. Кнопка съёма лапки
35. Винт держателя иглы
36. Прижимная лапка
37. Двигатель материала (транспортер)
38. Игольная пластина
39. Кнопка съёма челночной пластины
40. Шнур питания
41. Ножная педаль
42. Инструкция

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ
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Чтобы открыть выдвижной столик переместите его влево.

1. Иглы
2. Двойная игла
3. Вспарыватель со щеткой
4. Отвертка
5. Отвертка для игольной пластины
6. Вспомогательный катушечный стержень
7. Шпульки
8. Насадка на катушку
9. Лапка для пришивания молнии

10.  Лапка для декоративной строчки
11.  Лапка для пришивания пуговиц
12.  Лапка для потайной строчки
13.  Лапка для обметки петли

ВЫДВИЖНОЙ СТОЛИК С АКСЕССУАРАМИ

АКСEССУАРЫ
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Выключатель в 
позиции 0: машина 

выключена

Выключатель в 
позиции 1: машина 

включена

НОЖНОЙ ПРИВОД (ПЕДАЛЬ)

СВОБОДНЫЙ РУКАВ

Для начала работы нажмите на педаль. С помощью педали 
регулируется скорость шитья. Чем сильнее вы нажимаете 
на педаль, тем быстрее машина шьет.

Отодвиньте платформу-приставку влево, 
как показано на рисунке ниже. После снятия 
платформы получаем свободный рукав, который
облегчает шитье труднодоступных мест 
(рукава и т.п. )

Поставьте машину на стабильном столе.
Удалите излишки масла с игольной 
пластины перед первым включением 
машины. Перед включением машины 
убедитесь, что выключатель установлен 
на „0”. Перед подключением машины к 
сети проверьте соответствие показателей 
напряжения и частоты электричества, 
указанных на машине и в Вашей 
электросети.
1. Вставьте штекер сетевого кабеля в 

разъем питания машины.
2. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку питания.
3. Включите питание.
4. При включении питания на машине зажжется лампочка.
5. Чтобы отключить машину, выключите 

питание машины и вытяните штепсель из 
розетки.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте включенной 
машины без присмотра. После окончания 
работы всегда вытягивайте шнур из розетки. 
Следует выключить машину перед чисткой.
ВНИМАНИЕ: При отключении машины 
из сети не вытягивайте вилку за шнур, возьмите за вилку и выньте ее из 
электрической розетки. Если педаль отключена, нельзя начать процесс пошива. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ МАШИНЫ

Выключатель

Гнездо машины

Педаль
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РЫЧАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСПОТЕРА ТКАНИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ИГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ

ПОДЪЁМ ЛАПКИ

Рычаг выключения двигателя материала 
(транспортера) расположен сзади 
машины. Транспортер регулирует 
количество подаваемого материала во 
время пошива. Для отключения зубьев 
транспортера нажмите на рычаг и 
переместите его вправо – транспортер 
будет выключен. Отключение 
транспортера применяется при штопке 
и вышивке. В остальных случаях зубья 
транспортера всегда должны быть в 
верхнем положении. Чтобы включить 
транспортер нажмите на рычаг и
переместите его влево. 

Линии на игольной пластине помогают 
придерживаться определенного 
расстояния от строчки (а именно места
прокалывания иглы) до края материала.
Значения указаны в дюймах (сзади) и в 
миллиметрах (спереди).

Доступны три положения лапки
1. Лапка должна быть всегда опущена во 

время шитья.
2. Лапку необходимо поднять (до среднего 

положения), чтобы положить материал.
3. Лапку можно поднять до третьего 

наивысшего положения, удерживая рычаг, с 
целью размещения под лапкой нескольких 
слоев материала либо при смене лапки.
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КАТУШЕЧНЫЕ СТЕРЖНИ

НАМОТКА НИТКИ НА ШПУЛЬКУ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ
Поднимите катушечный стержень и 
установите на нем катушку. Закрепите 
катушку насадкой таким образом, чтобы 
она не блокировала размотку нити. 
Если катушка нестандартных размеров, 
используйте вертикальный стержень.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ
Стержень находится в выдвижном 
столике с аксессуарами. Установите его 
в соответствующем отверстии в машине. 
Установите катушку на стержень. 
ВАЖНО: всегда снимайте вертикальный 
катушечный стержень с машины перед 
ее упаковкой в коробку либо чехол.

1. Установите катушку на катушечный стержень, 
вытяните нитку из катушки и протяните через 
натяжитель (1)

2. Протяните нитку через отверстие в шпульке 
изнутри наружу и установите шпульку на 
стержне моталки.

3. Толкните стержень моталки со шпулькой вправо. 
Внимание: в этом положении при нажатии 
на педаль игла не двигается, работает только 
двигатель, машина не шьет. Придерживая конец 
нитки, нажмите на педаль. Начнется намотка 
нити на шпульку.

4. Когда шпулька будет полностью намотана остановите машину. Толкните 
стержень моталки влево, обрежьте нитку (4).

Катушка с ниткой

Катушечный
стержень
вертикальный

Насадка на
катушку

Катушка Катушечный
стержень
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УСТАНОВКА ШПУЛЬКИ

1. Установите иглу в верхней позиции, вращая маховое колесо.
2. Снимите челночную пластину, перемещая кнопку вправо.

3. Поместите шпульку в шпуледержатель, отматывая нить против часовой 
стрелки.

4. Пропустите нить в паз (А).

5. Отведите нить влево и пропустите ее между пружиной натяжения (В). 
Продолжайте осторожно вытягивать нить до 10 см.

6. Установите челночную пластину.
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ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТКИ

Неправильная последовательность заправки нитки 
может стать причиной обрыва нитки, пропуска 
стежков, сборки материала.
1. Установите иглу в крайнем верхнем положении, 

поворачивая маховик на себя.
2. Поднимите лапку.
3. Пропустите нить через направляющую (1), вводя 

нитку справа.
4. Ведите нитку вниз и пропустите между шайбами 

натяжения регулятора (2), затем ведите нить вверх 
(3). Шайбы находятся внутри машины.

5. Введите нитку в отверстие нитепритягивателя 
справа на лево (4).

6. Протяните нитку вниз к игле через направляющую нитки (5).
7. Введите нитку в игольное ушко спереди назад (6) и заведите нитку под 

лапку, оставив конец примерно 10 см. Либо используйте автоматический 
нитевдеватель.

Чтобы проверить правильность заправки нитки можно провести 2 теста:
1. Когда лапка находится в верхней позиции, слегка потяните нитку через иглу 

назад. Вы почувствуете слабое сопротивление, а игла не должна чрезмерно 
изгибаться.

2. Опустите лапку и снова потяните за заправленную нитку через иглу назад. 
На этот раз сопротивление должно быть более заметным, а игла слегка 
изгибается. Если во время второго теста сопротивление было таким же 
слабым, как и во время первого теста, то машина заправлена неправильно 
и следует заправить машину еще раз.
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ЗАПРАВКА НИТКИ В ИГЛУ

Опустите прижимную лапку. Поднимите иглу в верхнее положение.
1. Протяните нить через направляющую нитевдевателя и потяните вправо.
2. Опустите рычаг нитевдевателя вниз насколько возможно.
3. Поверните рычаг нитевдевателя так, чтобы его крючок вошел в ушко иглы.
4. Проведите нить через направляющую под крючком.
5. Удерживая конец нити в руке, переместите рычаг нитевдевателя на себя. 

Крючок повернется, вытягивая петлю через игольное ушко.
6. Отпустите нитевдеватель. Оставьте около 10 см нити.

Примечания: не опускайте нитевдеватель во время шитья на машине.
Для заправки нитки в иглу выберите прямую строчку.
Не используйте нитевдеватель для заправки двойной иглы.
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1. Поднимите прижимную лапку.
2. Придерживайте игольную нить и нажмите на 

кнопку игла верх/низ два раза. Маховое колесо 
сделает один оборот. Либо поверните маховое 
колесо.

3. Вытяните игольную нить. Шпульная нить 
вытянется наверх.

4. Нити расположите под лапкой, оставляя около 
10 см нити.

ВЫТЯГИВАНИЕ НИЖНЕЙ НИТКИ

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТКАНЕЙ, НИТЕЙ И ИГЛ

Рекомендуем использовать иглы с соответствующим острием в зависимости от 
вида обрабатываемого материала.

Тип ткани Размер нити Размер иглы

Легкие:
Тонкий жоржет, тафта, шелк и тд.

Хлопок #120 - 150
Шелк #120 - 150
Синтетика #120 - 150

70 – 80

Средние:
Хлопок, лен, вельвет, атлас, бархат, т.п.

Хлопок #100 - 120
Шелк #100 – 120
Синтетика #100 - 120

80 – 90

Тяжелые:
Габардин, твид, деним, вельвет

Хлопок #50 - 80
Шелк #50 - 80
Синтетика #50 - 80

90 – 100

Эластичные:
Трикотаж, стрейч, трико, джерси

Хлопок #120 - 150
Шелк #120 - 150 80 – 90

Помните о использовании игл с соответствующим острием в зависимости от 
материала.
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Рекомендуем выбирать иглу с 
соответствующим острием в зависимости от 
вида обрабатываемого материала.
ВНИМАНИЕ: Отключите питание перед 
заменой иглы.
1. Поверните на себя маховое колесо 

и поднимите иглу в максимальное 
положение.

2. Ослабьте крепежный винт на игловодителе.
3. Вытащите иглу из зажима.
4. Вставьте новую иглу в зажим плоской 

стороной от себя. Вставляя иглу, 
подтолкните ее как можно выше к стопору.

5. Затяните винт. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте гнутые 
или затупившиеся иглы. Чтобы проверить 
качество иглы, положите ее плоской стороной 
на ровную поверхность. Зазор между иглой и 
плоской поверхностью должен быть одинаковым.

При шитье прямой строчкой верхняя и нижняя нитки должны переплетаться 
в центре двух слоев ткани. Задайте желаемое значение натяжения нити при 
помощи регулятора натяжения нити, расположив установочную отметку 
напротив соответствующей цифры, в зависимости от толщины и количества 
слоев шитого материала, а также вида строчки.

СМЕНА ИГЛЫ

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ НИТКИ

Плоская часть 
иглы

Введите иглу плоской 
стороной назад

Игла
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Если верхняя нитка слишком 
натянута и на лицевой стороне видна 
нижняя нитка, то следует уменьшить
натяжение верхней нитки 
поворачивая регулятор до нужного 
положения

НАТЯЖЕНИЕ НИТКИ ДЛЯ СТРОЧКИ ЗИГЗАГ:
Чтобы зигзагообразная строчка получилась качественной, напряжение нити 
должно быть немного слабее, чем в прямой строчке. Верхняя нить должна 
слегка выступать с изнаночной стороны ткани. 

Если верхняя нитка не натянута и 
видна на изнаночной стороне, то 
следует увеличить натяжение нитки. 

ЗАМЕНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ (СИСТЕМА MATIC)

• Повернуть маховик на себя так, чтобы игла оказалась в крайнем верхнем 
положении.

• Если лапка опущена, поднять ее (1).
• Нажмите на себя рычаг, расположенный позади лапки (2).
• Лапка снята.
• Расположите лапку на игольной пластине так, чтобы ее крепежный болт 

находился как раз под пазом держателя лапки (3).
• Опустите рычаг, чтобы лапка зафиксировалась.
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ЦИФРЫ И АЛФАВИТ
После включения программы выбора 
алфавита на экране появится символ A 
С помощью стрелок выберите нужный 
алфавит или цифру.

Номера и виды строчек Номера строчек в программе алфавита

ПАНЕЛЬ – ОПИСАНИЕ, ФУНКЦИИ

ДВОЙНАЯ ИГЛА

Позиция иглы Двойная игла

Длина стежка
Ширина стежка
Алфавит
Кнопки изменения 
длины стежка
Кнопки изменения 
ширины стежка

Вид лапки

Экран

Номер строчки

Кнопки выбора

Кнопка выбора алфавита

Кнопка выбора двойной иглы

После замены одиночной иглы на двойную включите программу, обозначенную 
символом . 
Когда программа включена, на экране горит символ . 
Количество строчек, которые можно шить двойной иглой, будет ограничено. 
Все строчки, которые можно использовать, будут обозначены .

with brush

with brush
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КНОПКИ ВЫБОРА СТРОЧКИ

КНОПКИ ВЫБОРА ДЛИНЫ И ШИРИНЫ СТЕЖКА

1. После включения машины экран 
активен и показывает прямую строчку с 
номером 00.

2. Выберите нужную строчку стрелками.
3. Одиночное нажатие изменяет величину 

на один номер.
4. Чтобы увеличить показатель на 10 

номеров, следует удерживать стрелку 
несколько секунд. 

Символ лапки. После выбора строчки на экране появится
символ лапки, рекомендуемой для данной операции.

После выбора строчки на экране 
появится символ длины и ширины стежка 
по умолчанию для данной строчки.
Изменения данных - с помощью кнопок 

+  и –  .

После того, как длина/ширина стежка 
изменится с экрана исчезнут символы 

.

После сброса ширины и длины, 
устанавливаются фабричные 
данные по умолчанию и появляются 
соответствующие символы.

Лапка

Номер строчки
Кнопки выбора

Кнопки изменения
ширины стежка

Ширина стежка

Длина стежка
Кнопки изменения
длины стежка

Символ длины 
стежка по
умолчанию

Символ ширины 
стежка по 
умолчанию
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Каждая цифра и буква в 
программе «Алфавит» имеет 
автоматическую длину и ширину, 
которые являются постоянными. 
Однако можно вручную изменить
расстояния между ними с 
помощью кнопок +  и  – . 

После изменения расстояний на 
экране появятся символы: .

После сброса расстояний, устанавливаются фабричные данные по умолчанию и 
появляются соответствующие символы.
После выбора букв и расстояний между ними машина будет шить до окончания 
целого цикла, после чего остановится.

ЦИФРЫ И АЛФАВИТ

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЦИФРАМИ И БУКВАМИ

Включите программу цифр и букв 
(алфавита) с помощью кнопки 
A  На экране появится символ  

A , означающий, что программа 
активна. С помощью стрелок 
выберите необходимый номер
цифр либо букв. Одиночное 
нажатие изменяет величину на 
один номер. Чтобы увеличить 
показатель на 10 номеров, следует 
удерживать стрелку несколько 
секунд. После включения программы на экране появится
узор номер 00.

Символ лапки

Кнопки выбора строчки

Кнопка выбора алфавита

Символ номера строчки (из
таблицы цифр и алфавита)

Автоматическое 
расстояние между буквами

Расстояние между 
буквами

Кнопки изменения

Символ программы алфавита
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После нажатия кнопки START/STOP 
машина начнет шить и остановится при 
повторном нажатии на кнопку. Первые 
три стежка прокладываются медленно.
Кнопкой START/STOP можно 
пользоваться только в случае, когда 
педаль отключена.

Если использовать функцию START / STOP, то 
машина будет шить быстрее, если переместить 
регулятор на право. И медленнее, если 
регулятор переместить на лево. Регулятор 
скорости также имеет значение при пошиве с
использованием педали. Если установлена 
самая низкая скорость, то даже при максимальном нажатии на педаль, скорость
не увеличится.

Нажатие один раз - установка позиции 
иглы верх/низ. Нажатие два раза – 
машина выполнит один стежок. 

Когда кнопка нажата, машина шьет в 
обратном направлении на низких оборотах 
и останавливается, когда отпускаем кнопку. 
Реверс используется для закрепления конца 
шва. 

1. Разместите ткань в том месте, где хотите 
сделать закрепочный стежок и опустите 
прижимную лапку.

2. Нажмите на кнопку реверсной строчки (удерживайте) и прошейте 4 -5 
стежков.

3. Отпустите кнопку реверсной строчки и нажмите на педаль чтобы шить как 
обычно.

4. В конце шва нажмите на кнопку реверсной строчки и прошейте 4-5 стежков.

ОПЕРАЦИОННЫЕ КНОПКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Кнопка START/STOP

Кнопка реверс
Кнопка позиции иглы
Регулировка скорости

КНОПКА START/STOP

КНОПКА ПОЗИЦИИ ИГЛЫ

КНОПКА РЕВЕРС

медленно быстро
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

В случае попыток выполнения неправильной операции на дисплее появится 
информация. Если на дисплее появится какая-либо из нижеперечисленных 
информаций, следует поступить так, как описано ниже.

ЗВУК ОПИСАНИЕ

ОДИНОЧНЫЙ ЗВУК Подтверждение стандартной операции – машина 
работает правильно.

ДВОЙНОЙ ЗВУК Неправильная операция.

ТРОЙНОЙ ЗВУК Неправильная настройка машины.

ДЛИННЫЙ СИГНАЛ Машина заблокирована.

ОПИСАНИЕ: Машина заблокирована (запутана нитка либо 
высокие вибрации нарушили работу машины)
СОВЕТ: Выключить машину, проверить нижнюю и верхнюю 
нитки, правильно заправить нитки. Если это не поможет, 
связаться с сервисом. 

ОПИСАНИЕ: Стержень намотки шпульки смещен вправо.
СОВЕТ: Сместите стержень намотки влево – правильное 
положение, если стержень не используется.

ОПИСАНИЕ: Рычаг автоматической обметки петли опущен.
СОВЕТ: Поднимите рычаг перед началом пошива.
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НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ ШВА

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ШИТЬЯ

ВНИМАНИЕ: Во время шитья следует 
обращать внимание на пространство 
около иглы. Машина автоматически 
продвигает материал, не тяните и не 
подталкивайте материал.
1. Установите иглу в наивысшей 

позиции.
2. Поднимите лапку и разместите под 

ней ткань.
3. Опустите лапку.
4. Отведите игольную и шпульную 

нити назад. Сделайте несколько стежков.
5. Отрегулируйте скорость шитья.
6. Остановите машину, когда закончите шов.
7. Поднимите прижимную лапку.
8. С помощью махового колеса поднимите иглу вверх и от себя вытяните 

материал из-под лапки. Обрежьте нитку при помощи нитеобрезателя с боку 
машины. 

Кнопка позиции 
иглы

Верхняя нить

Нижняя нить

1. Остановите машину за несколько стежков перед 
сменой направления шитья.

2. Установите иглу в нижней позиции (нажав кнопку 
позиции иглы либо поворачивая маховик).

3. Поднимите прижимную лапку.
4. Поверните ткань вокруг иглы и смените 

направление шитья.
5. Опустите прижимную лапку и продолжайте шить.

Texi Black&White242

http://www.texi.info/Texi-Joy-25/item/1045410


RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШВОВ

  ЛАПКА – УНИВЕРСАЛЬНАЯ
1. Проверьте лапку – должна быть установлена универсальная лапка.
2. Нажмите кнопку позиции иглы, так, чтобы лапка оказалась в наивысшем 

положении.
3. Разместите ткань под прижимной лапкой и опустите ее.
4. Отведите шпульную и игольную нити назад
5. Слегка направляйте ткань во время шитья. Отрегулируйте скорость шитья.
6. Остановите машину, когда дойдете до конца шва. Нажмите кнопку реверса и 

прошейте 3-4 стежка.
7. Поднимите прижимную лапку.
8. Поворачивая маховик поднимите иглу. Извлеките материал и обрежьте нить.

  ЛАПКА – УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Имитация ручной строчки идеально 
подходит для пэчворка и
квилтинга.
1. Выберите нитку, которая должна 

быть видимой на лицевой стороне и 
намотайте ее на шпульку.

2. Для катушечной нитки выберите 
такой цвет, который максимально 
приближен к цвету материала. Для 
получения желаемого эффекта нитка не должна отличаться.

3. Напряжение верхней нитки слегка увеличьте. Прошейте пробный элемент и 
проверьте результат.

ШИТЬЕ ПРЯМОЙ СТРОЧКОЙ

ИМИТАЦИЯ РУЧНОЙ СТРОЧКИ
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ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ( ЭЛАСТИЧНЫЙ 
ЗИГЗАГ) применяется для обработки 

края стрейчевых материалов (например, 
купальных костюмов из лайкры) 
или материалов со склонностью 
присбариваться после шитья. Этот шов растягивается вместе с материалом. 
Он также идеален для штопки, пришивания эластичной тесьмы. Шейте по краю 
материала, а затем обрежьте край. Используйте универсальную лапку или 
специальную лапку для зигзага.

ПОТАЙНОЙ ШОВ

Стежки потайной строчки практически не 
видны на лицевой стороне.
1. Сложите ткань, как показано на 

рисунках (1) и (2). Оставьте 5 мм ткани 
на припуск.

2. Направитель (А) на лапке потайного 
стежка помогает ровно вести ткань 
во время шитья. Направитель (А) 
регулируется с помощью винта (В).

3. Расположите ткань так, чтобы игла 
только прихватывала сложенный край 
ткани при подходе к левой стороне. 
Затяните винт, чтобы направитель 
только слегка касался края складки. Изнанка

Изнанка

Материалы средние и плотные

Тонкие материалы

Использовать для универсальных материалов, 
не эластичных

ЛАПКА ДЛЯ ПОТАЙНОЙ СТРОЧКИ (Н)

Использовать для эластичных материалов

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАПКА (J)
ЗИГЗАГ – вторая по частоте 
использования строчка. Применяется 
при обметке краев материала, 

пришивании пуговиц, обметке петель, а 
также при вышивке, шитье декоративными 
сатиновыми строчками (часто густой 
зигзаг). Шейте с универсальной лапкой 
или лапками специального назначения 
(для пуговиц, петель, сатиновой строчки, 
вышивки и т.п.)

ЗИГЗАГ
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ПРИШИВАНИЕ МОЛНИИ – ПРЯМАЯ СТРОЧКА

Шов будет почти не виден на
лицевой стороне.

ЛАПКА – ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ МОЛНИИ
1. Установите лапку для пришивания молнии.
2. Расположите молнию на материале и положите 

под лапку.
3. При шитье левой стороны молнии лапка должна 

находиться с правой стороны от иглы.
4. Расположите лапку так, чтобы шов был как можно 

ближе к зубчикам молнии.
5. Установите лапку с левой стороны, чтобы пришить 

правую сторону молнии. Расположите лапку 
так, чтобы шов был как можно ближе к зубчикам 
молнии.

6. Поднимите лапку и расстегните молнию прежде чем 
лапка дойдет до конца.

В зависимости от того, 
какая сторона молнии 
шьется (правая или левая) 
лапка должна быть рядом 
с зубчиками молнии. 

4. Опустите лапку и шейте закладку, направляя сложенный край вдоль 
направителя.

5. По окончании выверните материал.
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ПРИШИВАНИЕ ПУГОВИЦ

ОБМЕТКА ПЕТЕЛЬ

1. Установите лапку для пришивания пуговиц.
2. Отключите двигатель материала 

(транспортер), перемещая рычаг 
транспортера на право, как показано на 
рисунке.

3. Установите на игольной пластине 
дополнительную пластину для вышивки 
(находится в столике с аксессуарами), 
установите лапку универсальную либо лапку 
для пришивания пуговиц.

4. Расположите материал и пуговицу под 
лапкой. Совместите оба отверстия пуговицы 
с пазом прижимной лапки, а левое отверстие пуговицы поместите как раз под 
иглой.

5. Установите ширину строчки , а затем опустите лапку и проверьте, соответствует 
ли выбранная ширина отверстиям в пуговице: медленно поворачивая маховик до 
момента, когда игла окажется непосредственно над правым отверстием пуговицы. 
Если необходимо, отрегулируйте ширину зигзага.

6. Прострочите примерно 6-7 стежков (10 на плотном материале) и поднимите иглу.
7. Чтобы упрочнить „ножку” оставьте конец нитки около 20 см. Протяните нижнюю 

нитку через отверстие пуговицы и оберните ей несколько раз „ножку”.
8. Протяните верхнюю нитку на изнаночную сторону и свяжите обе нитки.

1. Отметьте место и длину петли на ткани.
2. Поместите пуговицу в лапку между A и B, как показано на рисунке, раздвигая 

держатель (A) на длину пуговицы.

Строчка – пришивание пуговиц (88)

ЛАПКА – ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ПУГОВИЦ (O)

ЛАПКА – ДЛЯ ОБМЕТКИ ПЕТЕЛЬ
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3. Проведите верхнюю нить через 

отверстие в лапке. Отодвиньте 
шпульную и игольную нити влево.

4. Разместите изделие под лапкой 
так, чтобы отметка петли была 
посередине держателя пуговицы. 
Опустите лапку.

5. В машине запрограммировано 
9 узоров пришивания пуговиц. 
Выберите свой узор вводом номера 
строчки.

6. Потяните вниз за рычаг петли (C) 
максимально вниз так, чтобы она 
оказалась между пунктами A и B – как 
показано на рисунке рядом.
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7. Придерживая верхнюю нить, запустите машину.
Внимание: Машина не начнет шить, если рычаг петли не до конца опущен или 
держатель пуговицы неправильно установлен. Петля будет обметана в порядке, 
показанном на рисунке. По окончании машина автоматически остановится.

8. Поднимите прижимную лапку. Обрежьте нитки. Для обметки такой же петли 
поднимите лапку и вернитесь к стартовой позиции.

9. Прорежьте петлю вспарывателем. Не повредите швы. 

ВНИМАНИЕ: При разрезании петли не держите пальцы в рабочей зоне 
вспарывателя. При обметывании петли установите плотность обметочной 
строчки, соответствующую шитому материалу.
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ОБМЕТКА УСИЛЕННОЙ ПЕТЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ И ГЛАДЬЕВАЯ СТРОЧКА («РАКУШКА»)

1. Зацепите шнур, который будет пришит 
в петлю крючком (A) – как показано на 
рисунке.

2. Проложите шнур под лапкой.
3. Завяжите концы шнура на передней 

части лапки.
4. Выберите узор обметки петли и 

начните обметку.
5. По окончании обрежьте остаток 

шнура, не повредив швы.
6. Осторожно прорежьте петлю 

вспарывателем.

ЛАПКА – ДЛЯ ОБМЕТКИ ПЕТЕЛЬ

ЛАПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (J) / ЛАПКА ДЛЯ СТРОЧКИ-РАКУШКИ (Z)

Прямая тройная строчка служит в 
основном для усиления швов.

Игла совершает движение 2 раза вперед и 
1 раз назад, что позволяет получить очень 
прочный шов. Он рекомендован для шитья 
рабочей и спортивной одежды. Перед 
началом шитья материал следует сметать, 
либо стабилизировать иголками.

СТРОЧКА ПРЯМАЯ ТРОЙНАЯ
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Оверлочная строчка 
служит для обметки края 

материала, а также для стачивания двух
материалов. Расположите материал так, 
чтобы шов с правой стороны слегка 
выходил за край материала. Оверлочную 
строчку можно использовать для 
пришивания эластичной тесьмы.

СОТОВАЯ СТРОЧКА 
Установите длину стежка на 4 и низкое 

натяжение нити. Проложите прямые 
строчки на расстоянии 10 мм. Завяжите 
нити узлом на одном конце строчки, 
потяните за нижнюю нить и расправьте 
складки равномерно. Завяжите узел на 
другом конце строчки. Выберите сотовую 
строчку и выполните строчки между
сборочными швами. Распорите сборочные швы.

ОВЕРЛОЧНАЯ СТРОЧКА

ПРИСБАРИВАНИЕ

Этот шов используется для 
качественной окантовки лёгких и

сверхлегких тканей. Шейте максимально 
близко к краю материала. По окончании
осторожно отрежьте край материала. 

РОЛИКОВЫЙ ШОВ (КРАЁВКА)
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Чтобы получить дополнительный декоративный эффект, используйте 
материалы разного типа.

1. Положите кусочки ткани для пэчворка лицевой стороной друг к другу и 
прошейте стежком для пэчворка.

2. Расправьте шов.
3. Расположите ткань лицевой стороной вверх, убедитесь, что стежок 

укладывается по обеим сторонам ткани.

1. Расположите аппликацию на ткани и 
приметайте ее или воспользуйтесь клеем 
для тканей (если используете сыпучую 
ткань, прижмите ткань на около ¼ ).

2. Направляйте ткань с аппликацией 
так, чтобы стежки ложились по краю 
аппликации. Прямой стежок практически погружается в материал, благодаря 
чему достигается эффект ручного шитья.

3. Если шьете острые углы, опустите иглу и поднимите прижимную лапку, затем 
поверните ткань вокруг иглы и смените направление шитья.

ПЭЧВОРК

АППЛИКАЦИЯ
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ЛАПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (J) / ЛАПКА ДЛЯ ГЛАДЬЕВОЙ СТРОЧКИ (Z)

1. Сложите ткань лицевой стороной внутрь и шейте по краю.
2. Отрежьте лишнюю ткань близко к строчке, оставляя 3 мм (1/8‘’) на припуск, 

предварительно отметив припуск на ткани.
3. Разверните ткань и аккуратно вытолкните волнистый шов.

ШОВ-РАКУШКА

1. Сложите ткань изнаночной стороной внутрь и шейте по краю.
2. Отрежьте лишнюю ткань близко к строчке (будьте осторожны, не разрежьте 

стежки).
3. Используйте клей для тканей, чтобы закрепить край шва- ракушки.

ШОВ-РАКУШКА ПО КРАЮ

Как следует из названия, эти строчки находят самое широкое применение в 
декоративном шитье. Наиболее эффектно эти строчки выглядят при длине 
стежка 0,5-1. При использовании декоративных строчек можно изменять их
длину и ширину. Перед началом шитья всегда попробуйте строчку на лоскуте
материала, чтобы получить желаемый результат.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ

ГЛАДЬЕВАЯ СТРОЧКА («РАКУШКА») И ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ
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ШИТЬЕ ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ

ВНИМАНИЕ: При пошиве двойной 
иглой ширина строчки должна быть 
установлена на 3.5 или меньше, иначе 
игла может сломаться.
1. Установите вторую катушку на 

катушечном стержне.
2. Заправьте нитки согласно инструкции, 

но нитка в игольное ушко вставляется 
спереди назад. 
ВНИМАНИЕ: нельзя использовать 
автоматический нитевдеватель при 
заправке двойной иглы.

3. Вытяните шпульную нить так же, как и 
в случае заправки с обычной иглой.

4. С помощью кнопки  выберите 
функцию пошива двойной иглой, 
чтобы убедиться, что выбранные 
строчки доступны в данном режиме. 

На экране появится символ, сообщающий 
о выбранном режиме.

Символ 
двойной иглы

ПОЗИЦИЯ ИГЛЫ ПРИ ПОШИВЕ ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ

Позицию иглы можно изменять в зависимости от потребности.
На выбор есть 13 пунктов, показанных на рисунке ниже. Для регулировки 
положения иглы кнопками +  и –   выбирайте соответствующую „ширину” 
строчки, которая в данном случае означает позицию иглы.

Переместить иглу 
на лево

Переместить иглу 
на право

Кнопки изменения ширины строчки
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УХОД ЗА МАШИНОЙ И ЧИСТКА

Для обеспечения наилучшей работы вашей машины, необходимо держать 
основные элементы в чистоте.
ВНИМАНИЕ: Перед чисткой необходимо отключить машину от электросети.

1. Установите иглу в наивысшей позиции, поворачивая маховик на себя.
2. Открутите крепежные винты игольной пластины и снимите ее.
3. Снимите шпульный колпачок.
4. С помощью щеточки очистите челнок. Один раз в неделю смажьте челнок 

каплей вазелинового масла в местах, показанных на рисунке 4 (A) и (B).
5. Установите шпульный колпачок 

на место, обращая внимание на 
его правильную установку (3 и 4). 
Установите игольную пластину.

ЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ МАТЕРИАЛА (ТРАНСПОРТЕРА) И ЧЕЛНОКА
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Если машина какое-то время не использовалась и не шьет плавно, следует 
ее смазать несколькими каплями масла. Рекомендуется смазывать машину 
каждые 3-4 месяца. Кроме челночного устройства следует также смазывать 
подвижные части машины, например привод игловодителя.
Открутить винт (1) и снять крышку (2). Очистить и смазать детали, показанные 
на рисунке стрелками. Вставить крышку, закрутить винт, вставить колпачок.

ВНИМАНИЕ: По окончании смазки положите лоскуток материала под лапку 
и включите машину без нитки (нажмите на педаль) на несколько минут, чтобы 
удалить излишки масла.

ВНИМАНИЕ: Для смазки машины используйте масло, рекомендованное 
изготовителем либо авторизированным сервисным центром.
Для смазки достаточно 1-2 капель масла, большее количество может оставлять 
пятна на шитых материалах.

СМАЗКА МАШИНЫ
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НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если машина неправильно шьет, проверьте, правильно ли вы следовали 
инструкции (включение машины, заправка нитки и т.д.) Если несмотря 
на это машина шьет неправильно, просим связаться с нашим сервисным 
обслуживанием. 

Неисправность Причина Исправление
Обрыв верхней 
нитки

Неправильная заправка верхней 
нитки

Заправить нитки заново согласно 
инструкции

Сильное натяжение верхней 
нитки

Уменьшить натяжение верхней 
нитки

Игла искривлена или затуплена Заменить иглу на новую
Игла неправильно установлена Вставить иглу заново
Толщина нитки подобрана 
неправильно

Подобрать соответствующую 
толщину нитки

Обрыв нижней 
нитки

Нижняя нитка неправильно 
заправлена в челноке

Заправить нитку заново

Засорился шпульный колпачок Прочистить шпульный колпачок и 
челнок

Поврежден шпульный колпачок Заменить шпульный колпачок
Ломается игла Игла неправильно установлена Вставить иглу заново

Игла искривлена или затуплена Заменить иглу на новую
Игла неправильно прикручена Закрутить винт иглодержателя
Слишком большое натяжение 
верхней нитки

Уменьшить натяжение верхней 
нитки

Материал не двигается во время 
шитья

Проверить, включен ли двигатель 
материала

Установлена слишком тонкая игла Подобрать соответствующий 
размер иглы

Регулятор выбора строчки 
поворачивался при опущенной 
игле 

Всегда выбирайте строчку, 
установив иглу в крайнем 
верхнем положении

Пропуск стежков Неправильно установлена игла Вставить иглу заново
Игла искривлена или затуплена Заменить иглу на новую
Неправильно подобрана толщина 
нитки или иглы

Подобрать соответствующую 
толщину нитки и иглы

Неправильно заправлена верхняя 
нитка

Заправить машину заново

Материал 
морщится и 
собирается 

Слишком большое натяжение 
верхней нитки

Уменьшить натяжение верхней 
нитки

Неправильно заправлена верхняя 
нитка

Заправить машину заново

Выбран слишком длинный 
стежок. Если шьется очень тонкий 
материал, подложите под него 
лист бумаги

Уменьшить длину стежка
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Образование 
петель

Слишком малое натяжение 
верхней нитки

Увеличить натяжение верхней 
нитки

Неправильно подобрана толщина 
нитки или иглы

Подобрать соответствующую 
толщину нитки и иглы

Материал не 
подается 

Засорены зубья двигателя 
материала

Очистить зубья двигателя 
материала

Двигатель материала отключен Включить двигатель материала
Слишком короткий стежок Увеличить длину стежка

Материал подается 
неравномерно

Длина стежка установлена на 0 Увеличить длину стежка
Закончилась нитка на шпульке Намотать нитку на шпульку

Машина не 
работает

Машина не подключена к сети Вставить штепсель в гнездо
Выключатель машины находится 
в положении „0”

Установить выключатель в 
положении „I”

Маховик выключен в положении 
намотки шпульки

Нажать на маховик влево

Нитка запуталась в шпульном 
колпачке

Правильно установить шпульку и 
шпульный колпачок

Машина работает 
очень громко или 
медленно

Нитка запуталась в шпульном 
колпачке

Очистить зубья двигателя 
материала

Засорены зубья двигателя 
материала

См. раздел о смазке машины

Машина недостаточно смазана Установить выключатель в 
положении „I”

Лампочка не горит Выключатель машины находится 
в положении „0”

Заменить лампочку

Лампочка перегорела  Заменить лампочку 
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CE DECLARATION OF CONFORMITY

Distributor: 
Strima Sp. z o.o. Swadzim, 
ul. Poznańska 54 
62-080 Tarnowo Podgórne, Poland

We declare, that the following product:

Household sewing machine 
model Texi B&W (2720)

With this declaration relates, complies with following directives: 
Electromagnetic compatibility: 2014/30/EU
EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
Low voltage: 2014/35/EU

EN 60335-1:2012+A11
EN 60335-2-28:2003+A1
EN 62233: 2008
AfPS GS 2014:01


