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Stručná referenční příručka
Poznejte svůj šicí stroj

Názvy dílů stroje a jejich funkce

1 Volič vzorů
Máte na výběr z 10 různých stehů

2 Seřizovací šroub knofl íkové dírky
Použijte v případě, že se šev na obou stranách 
knofl íkové dírky neušije stejnoměrně

3 Páka odebírání nitě
Provlékněte nit pákou zprava doleva

4 Plochý nástavec se schránkou na příslušenství  
Praktické skladování přiloženého příslušenství

5 Regulátor napětí nitě
Reguluje napětí horní nitě

6 Páka pro obrácené šití
Slouží k obrácenému šití

7 Sestava držáku přítlačné patky
8 Šroub přítlačné patky
9 Přítlačná patka (pro klikatý steh)
0 Stehová deska 
A Chapač s člunkem
B Cívkové pouzdro
C Zoubkové podavače
D Jehla
E Šroub držáku jehly
F Kryt člunku

G Odřezávač nitě
H Trn špulky

Vyrovnejte nit povytažením trnu špulky
I Navíječ cívek

Umístěte prázdnou cívku na navíječ
J Ruční kolo

Kolo používejte při navlékání spodní nitě
K Konektor ovládacího pedálu

Chcete-li použít ovládací pedál, zasuňte zástrčku do 
konektoru

L Páka přítlačné patky
Slouží ke zvednutí a snížení přítlačné patky

M Hlavní spínač napájení/spínač osvětlení
Zapíná stroj a osvětlení

N Vestavěná rukojeť 
Ideální pro snadné a efektivní přemístění

O Vodítko nitě/předpínací disk navíjení cívky
Použijte je při navíjení cívky a následném zavádění 
nitě do stroje

Řešení případných potíží
V zájmu vyloučení potřebných oprav níže uvádíme běžné problémy a možná řešení. 
Další pokyny naleznete ve své uživatelské příručce

Zlomená jehla
Nesprávně nasazená jehla
Šroub držáku jehly je uvolněný
Použití zohnuté jehly
Nesprávné zavedení horní nitě
Založená horní nit je příliš napnutá/vysoko
Nesprávná jehla a/nebo nit pro šitou tkaninu
Nadměrné povytažení a/nebo posunutí materiálu během šití

Přetržená horní nit
Nesprávná horní nit
Založená horní nit je příliš napnutá/vysoko
Horní nit je pro oko jehly příliš tlustá

Přetržená spodní nit
Spodní nit může být zamotaná v člunku
Založená spodní nit je příliš napnutá/vysoko
Nesprávné zavedení spodní nitě

Na horní či dolní straně tkaniny se během šití tvoří smyčky
Nesprávně nastavené napětí horní a spodní nitě
Nesprávné zavedení horní nitě
Použití nesprávné cívky

Materiál se během šití často shrnuje
Založená horní nebo spodní nit je příliš napnutá/vysoko
Nesprávné zavedení horní nitě
Nit může být o něco zachycena nebo se zachytává
Spodní nit je nestejnoměrně navinutá na cívce
Použití nesprávné cívky

Vynechané stehy
Jehla není ostrá a/nebo rovná
Nesprávně nasazená jehla
Nesprávná jehla a/nebo nit pro šitou tkaninu
Nesprávné zavedení horní nitě
Na spodní straně stehové desky je nashromážděna cupanina a/nebo nečistoty

Pomalý a/nebo hlučný chod stroje
Stroj může vyžadovat vyčistění nebo promazání
Člunek a/nebo sestava podavačů může obsahovat cupaninu a/nebo nečistoty

Nesprávné navinutí cívky
Nit vyjměte malými nůžkami

Společnost Brother International Corporation doporučuje používání originálních dílů a materiálu a 
provádění řádné údržby v zájmu zachování plynulého provozu stroje. Originální díly, příslušenství a 
materiál společnosti Brother dodává mnoho prodejců. Pokud si toto zboží nemůžete pořídit, navštivte 
prosím naše internetové stránky na adrese www.brothermall.com

Srovnávací tabulka kombinací 
tkanin, jehel a nití

Tkaniny Rozměry jehly Rozměr nitě
Velmi tenká Jemný trikot, jemná 

krajka, tenké plátno, 
hedvábí, organtýn, šifón

#65/9 Bavlna: 80
Syntetické/polyesterové dlouhé 

vlákno
Jemně mercerovaná bavlna

Nízká gramáž Závojovina, taft, 
syntetika, hedvábí, batist

#75/11 Bavlna: 60-80
Hedvábí: „A”

Syntetické/polyesterové dlouhé 
vlákno

Mercerizovaná 50
Střední gramáž Bavlna, gingham, 

popelín, perkál, pik, 
satén, samet, lehká 

vlna, jemný manšestr, 
obleková tkanina, plátno, 

mušelín

#90/14
(dodána spolu 

se strojem)

Bavlna: 50-60
Hedvábí: „A”

Syntetické/polyesterové dlouhé 
vlákno

Mercerizovaná 50-60

Vysoká gramáž Džínovina, gabardén, 
tvíd, manšestr, 

plachtovina, ségl

#100/16 Bavlna: 40-50
Mercerizovaná trvanlivá

Polyesterové dlouhé vlákno
Pleteniny Jednoduchá pletenina, 

dvojitá pletenina, žerzej, 
trikot

#90/14
(kulový hrot)

Bavlnou potažený polyester
Polyesterové dlouhé vlákno
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Povytáhnutím trnu špulky zvyšte polohu nitě. Umístěte špulku 
na trn a protáhněte nit kolem předpínacího disku navíječe.

Prostrčte nit otvorem zevnitř 
cívky. Použijte horní otvor, 
nikoli oba. Zasaďte cívku 
na hřídel a přesuňte hřídel 
doprava.

Přidržte konec nitě a 
sešlápnutím ovládacího pedálu 
zahajte navíjení nitě. Odřežte 
seshora nit a pokračujte v 
navíjení.

Jakmile se cívka bude pomaleji 
otáčet a bude navinutá, 
uvolněte ovládací pedál. 
Odřežte nit, přesuňte hřídel 
navíječe doleva a vyjměte 
cívku.

Zvedněte jehlu do nejvyšší 
polohy a po vytažení západky 
vyjměte cívkové pouzdro.

Uchopte cívkové pouzdro dle 
znázornění. Založte cívku 
tak, aby nit vedla odspodu 
nahoru a konec nitě vyčníval z 
cívkového pouzdra.

Prostrčte nit skrze mezeru 
směrem vlevo dolů až 
k výstupnímu otvoru 
pod napínací pružinou. 
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že 
jste založili cívku tak, aby se nit 
odvíjela doprava. Bude-li se nit 
odvíjet špatným směrem, může 
dojít k neřádném napnutí nitě 
nebo zlomení jehly.

Uchopte cívkové pouzdro 
za západku, zarovnejte prst 
s vrchním otvorem drážky 
člunku, vložte pouzdro do 
drážky člunku a spusťte 
západku.

Navíjení cívky Navlékání jehly

Zvedněte páku přítlačné patky.

Otočením ručního kola 
zvedněte páku odebírání nitě 
do nejvyšší polohy.

Umístěte špulku nitě na trn 
špulky. 
(Nezapomeňte povytáhnout trn)

Provlečte nit vodítkem nitě a poté ji veďte dolů po pravé straně 
drážky vpředu stroje.

Provlečte nit napínacími disky nitě nebo *za regulátorem napětí 
nitě zprava doleva.

Uchopte nit na obou stranách 
napínacího disku a zatažením 
ověřte, zda je na svém místě.

Za účelem provlečení páky odebírání nitě veďte nit po levé 
straně drážky, kolem zadní části obvodového otvoru páky 
odebírání nitě a zpátky dolů po levé straně drážky.

Navlékněte jehlu zepředu 
dozadu a povytáhněte nit asi o 
5 cm (2 palce).

Čištění cívkového pouzdra

Vyjměte síťovou zástrčku ze 
zásuvky.

Zvedněte jehlu do nejvyšší 
polohy, vytáhněte západku a 
vyjměte cívkové pouzdro.

Vysuňte západkové páky 
směrem od pojistného 
kroužku.

Uchopte chapač za jeho 
středový kolík a vytažením 
jej vyjměte. Pamatujte si jeho 
polohu vzhledem k unášeči.

Vyjměte pojistný kroužek.

Odstraňte nashromážděnou 
cupaninu a zbytky nití 
kartáčem.

Uchopte chapač za středový 
kolík a po zarovnání polohy s 
unášečem vložte chapač zpět.

Vložte pojistný kroužek s 
výřezem nahoře.

Zatlačte páky západky do 
zajištěné polohy. Vložte 
cívkové pouzdro zpět na místo.

Nasazování cívky
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Důsledkem neřádně 
navinuté cívky může dojít 
ke snížení napětí nitě 
a případnému zlomení 
jehly.

UPOZORNĚNÍ

1 Navinutá stejnoměrně
2 Špatně navinutá


