
Βιβλίο ΟδηγιώνMadam™ 2



2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτή η οικιακή ραπτομηχανή είναι σχεδιασμένη με συμμόρφωση στο IEC/EN 60335-2-28 και UL1594.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρούνται πάντοτε βασικές προφυλάξεις ασφά-
λειας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτή την οικιακή ραπτομηχανή. Διατηρείτε τις οδη-
γίες σε ένα κατάλληλο μέρος κοντά στην μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι θα τις παραδώσετε αν η μηχανή δοθεί 
σε τρίτους

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Για την μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:
- Μια ραπτομηχανή δεν πρέπει να αφήνεται ποτέ χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη. Πάντα 
αποσυνδέετε την ραπτομηχανή από την ηλεκτρική παροχή αμέσως μετά την χρήση και πριν τον καθαρι-
σμό, την αφαίρεση καλυμμάτων, την λίπανση ή όταν κάνετε οποιεσδήποτε άλλες προσαρμογές συντή-
ρησης που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Για την μείωση του κινδύνου εγκαυμάτων, φωτιάς, ηλεκτροπλη-
ξίας η τραυματισμού σε πρόσωπα:
Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Μεγάλη προσοχή είναι απαραίτητη όταν αυτή η ραπτο-
μηχανή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
Χρησιμοποιήστε αυτή την ραπτομηχανή μόνο για τον σκοπό που προορίζεται όπως περιγράφεται στο 
εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή όπως πε-
ριέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
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Ποτέ μην λειτουργείτε αυτή την ραπτομηχανή αν έχει ένα φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, αν δεν δουλεύει 
κανονικά, αν έχει πέσει ή έχει πάθει βλάβη, ή πέσει μέσα σε νερό. Επιστρέψτε την ραπτομηχανή στον 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις για εξέταση, επισκευή, ηλεκτρική ή μηχα-
νική προσαρμογή.
Ποτέ μην λειτουργείτε την ραπτομηχανή με οποιαδήποτε ανοίγματα αερισμού μπλοκαρισμένα. Διατηρεί-
τε τα ανοίγματα αερισμού της ραπτομηχανής και το ποδόπληκτρο ελέγχου καθαρά από συσσώρευση 
χνουδιού, σκόνης και σκόρπιων ρούχων.
Κρατάτε τα δάχτυλα σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη. Ειδική φροντίδα απαιτείται γύρω από την 
βελόνα ραπτομηχανής.
Πάντα χρησιμοποιείτε την κατάλληλη πλάκα βελόνας. Η λάθος πλάκα μπορεί να προκαλέσει θραύση 
βελόνας.
Μην χρησιμοποιείτε κυρτωμένες βελόνες.
Μην τραβάτε ή πιέζετε το ύφασμα ενώ ράβετε. Μπορεί να εκτρέψει την βελόνα προκαλώντας θραύση 
της.
Φοράτε γυαλιά ασφάλειας.
Βάλτε την ραπτομηχανή στο off (“Ο”) όταν κάνετε οποιαδήποτε προσαρμογή στην περιοχή της βελόνας, 
όπως βελόνιασμα βελόνας, αλλαγή βελόνας, βελόνιασμα μπομπίνας, ή αλλαγή ποδόπληκτρου, κτλ.
Ποτέ μην ρίχνετε ή εισάγετε αντικείμενα σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
Μην την χρησιμοποιείτε όπου γίνεται χρήση προϊόντων αεροζόλ (σπρέϊ) ή όπου γίνεται χορήγηση οξυ-
γόνου.
Για να αποσυνδέσετε, βάλτε όλα τα στοιχεία ελέγχου στην θέση off (“Ο”), έπειτα αφαιρέστε το βύσμα από 
την πρίζα.
Μην την αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε το βύσμα, όχι το καλώδιο. 
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Το ποδόπληκτρο χρησιμοποιείται για την λειτουργία της μηχανής. Αποφύγετε την τοποθέτηση άλλων 
αντικειμένων στο ποδόπληκτρο.
Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή αν είναι βρεγμένη.
Αν η λάμπα LED είναι χαλασμένη ή σπασμένη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την 
υπηρεσία του σέρβις ή από αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό, προς αποφυγή κινδύνου.
Αν το καλώδιο παροχής συνδεδεμένο με το ποδόπληκτρο είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία του σέρβις ή από αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό, προς 
αποφυγή κινδύνου.
Αυτή η ραπτομηχανή είναι εξοπλισμένη με διπλή μόνωση. Χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλα-
κτικά. Βλέπε οδηγίες για Σέρβις Συσκευών Διπλής Μόνωσης.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για Ευρώπη μόνο :
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και πρόσωπα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν τους 
έχει δοθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής κατ’ασφαλές τρόπο και αντιλαμβά-
νονται τους κινδύνους που περιέχονται. Παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Καθαρισμός και 
συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
Η στάθμη θορύβου υπό κανονικές συνθήκες εργασίας είναι λιγότερη από 75dB(A).
Η μηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το ποδόπληκτρο του τύπου KD-1902, FC-1902 (110-220V 
area) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V area) κατασκευασμένο από ZHEJIANG 
FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) / 4C-316B (110-125V area) / 4C-316C (127V area) / 
4C-326C (220V area) / 4C-326G (230V area) / 4C-336G (240V area) / 4C-336G (220-240V area) κατα-
σκευασμένο από Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)
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Για εκτός Ευρώπης :
Αυτή η ραπτομηχανή δεν προορίζεται για χρήση από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός 
αν τους έχει δοθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με την χρήση της ραπτομηχανής από έν πρόσωπο υπεύ-
θυνο για την ασφάλεια τους. Παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την 
ραπτομηχανή.
Η στάθμη θορύβου υπό κανονικές συνθήκες εργασίας είναι λιγότερη από 75dB(A).
Η μηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το ποδόπληκτρο του τύπου KD-1902, FC-1902 (110-220V 
area) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V area) κατασκευασμένο από ZHEJIANG 
FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) / 4C-316B (110-125V area) 14C-316C (127V area) 
14C-326C (220V area) / 4C-326G (230V area) / 4C-336G (240V area) / 4C-336G (220-240V area) κα-
τασκευασμένο από Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)

ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
Σε ένα προϊόν με διπλή μόνωση, παρέχονται δυο συστήματα μόνωσης αντί για γείωση. Δεν παρέχεται 
κανένα μέσο γείωσης σε ένα διπλά μονωμένο προϊόν, ούτε πρέπει να προστίθεται μέσο γείωσης στο 
προϊόν. Το σέρβις ενός διπλά μονωμένου προϊόντος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και γνώση του συστή-
ματος και πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Ανταλλακτικά για ένα διπλά 
μονωμένο προϊόν πρέπει να είναι πανομοιότυπα με τα μέρη στο προϊόν. Ένα διπλά μονωμένο προϊόν 
είναι σεσημασμένο με τις λέξεις “ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ” ή “ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ”. 
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Σαν κάτοχοι της νέας ραπτομηχανής 

SINGER®, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε 
μια ενδιαφέρουσα δημιουργική δραστη-
ριότητα. Από την πρώτη στιγμή που θα 
χρησιμοποιήσετε τη μηχανή σας, θα 
καταλάβετε ότι ράβετε σε μια από τις 
ευκολότερες ραπτομηχανές που κατα-

σκευάστηκαν ποτέ.
Σας συνιστούμε, πριν αρχίσετε τη χρήση 
της ραπτομηχανής σας, να ανακαλύψετε 

τα πολλά της
πλεονεκτήματα και την ευκολία λειτουρ-
γίας της μέσα σ’ αυτό το Βιβλίο Οδηγιών 
Χειρισμού, βήμα προς βήμα, καθισμένοι 

μπροστά στη μηχανή σας.
Για να εξασφαλιστεί ότι πάντοτε θα σας 
παρέχονται οι πλέον μοντέρνες δυνατό-
τητες ραψίματος, ο κατασκευαστής διατη-
ρεί το δικαίωμα αλλαγής της εμφάνισης, 
σχεδίασης ή των εξαρτημάτων της ρα-
πτομηχανής όταν θεωρηθεί απαραίτητο.
To SINGER® και Madam™ είναι σήματα 

κατατεθέντα της The Singer
Company Limited S.a.r.l. ή των Συνεργα-

τών της. Copyright© 2016 της 
The Singer Company Limited S.a.r.l. ή 

των Συνεργατών της.
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα πα-

γκόσμια.

Πίνακας Περιεχομένων
Βασικά μέρη της Μηχανής 
Κύρια μέρη της μηχανής ............................................................. 7
Σύνδεση της μηχανής στην πρίζα ............................................... 9
Μοχλός ανύψωσης ποδιού (2 βήματα) ....................................... 10
Εξαρτήματα................................................................................. 11
Πέρασμα της κλωστής 
Μασούρισμα ............................................................................... 12
Τοποθέτηση μασουριού .............................................................. 13
Πέρασμα της πάνω κλωστής ...................................................... 14
Αυτόματος περαστήρας κλωστής ............................................... 15
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Μετακίνηση υφάσματος .............................................................. 21
Κόψιμο της κλωστής ................................................................... 21
Επιλέγοντας ελαστικές βελονιές ................................................. 22
Κρυφοβελονιά  ............................................................................ 23
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Εγκατάσταση του αποσπώμενου πλατό ραψίματος ................... 26
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Πλάκα καλύψεως δοντιών .......................................................... 29
Συντήρηση και Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων 
Τοποθέτηση και αλλαγή βελονών ............................................... 30
Καθαρισμός των δοντιών και της στεφάνης................................ 31
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων........................................ 32
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1. Επιλογέας έντασης κλωστής
2. Πετεινός
3. Κόφτης κλωστής
4. Ποδαράκι πίεσης
5. Πλάκα βελόνας
6. Αποσπώμενο πλατό και κουτί εξαρτημάτων
7. Μοχλός στερεώματος ραφής
8. Στοπ μασουρίστρας
9. Επιλογέας μήκους βελονιάς
10. Επιλογέας σχεδίων
11. Αυτόματος περαστήρας

Κύρια μέρη της μηχανής

Αφαίρεση συσκευασίας
-  Τοποθετήστε το κουτί σε μια σταθερή και ευθεία επιφά-

νεια Τραβήξτε τη μηχανή από το κουτί και απομακρύ-
νετε την εξωτερική συσκευασία.

-  Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και την πλαστική 
σακούλα. 
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1. Οριζόντιος άξονας κουβαρίστρας
2. Άξονας τυλίγματος μασουρίστρας
3. Υποδοχή για δεύτερη κουβαρίστρα
4. Τροχαλία
5. Διακόπτης λειτουργίας on/off και λάμπας
6. Κεντρικό φις
7. Οδηγός κλωστής μασουριού
8. Οδηγός πάνω κλωστής
9. Πλαϊνό καπάκι
10. Χερούλι μεταφοράς
11. Μοχλός ποδιού πίεσης
12. Πατήστρα
13. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 

Κύρια μέρη της μηχανής
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Συνδέστε τη μηχανή στην πρίζα όπως δείχνει η εικόνα. (1) Αυτή η 
συσκευή είναι εξοπλισμένη με φις στην πολικότητα, το οποίο πρέ-
πει να χρησιμοποιείται με την κατάλληλη πρίζα με πόλωση. (2)

Προσοχή:
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν η μηχανή δεν 
χρησιμοποιείται.

Πατήστρα
Η πατήστρα ρυθμίζει την ταχύτητα του ραψίματος. (3)

Προσοχή:
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο εάν έχε-
τε κάποια αμφιβολία όταν συνδέετε τη μηχανή στην πρίζα.

Φως ραψίματος
Πατήστε τον κύριο διακόπτη (Α) στο Ί” για τροφοδοσία και φω-
τισμό Ί”.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Αυτή η συσκευή έχει φις με πόλωση (το ένα έλασμα είναι 
πλατύτερο από το άλλο). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλε-
κτροπληξίας, αυτό το φις θα εφαρμόζει σε πρίζα με πόλω-
ση μόνο με ένα τρόπο. Εάν το φις δεν εφαρμόζει τελείως 
στην πρίζα, γυρίστε ανάποδα το φις. Εάν συνεχίζει να μην 
εφαρμόζει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο ηλε-
κτρολόγο. Μην τροποποιήσετε το φις με κανένα τρόπο.

a. Βύσμα γείωσης
b. Ειδικός αγωγός για γείωση 

Σύνδεση της μηχανής στην πρίζα
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Όταν ράβετε αρκετές στρώσεις υφασμάτων ή χονδρά υφάσμα-
τα, το ποδαράκι πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί στη θέση (Α) για 
ευκολότερη τοποθέτηση του υφάσματος.

Προσοχή:
Η ραπτομηχανή σας SINGER® είναι ρυθμισμένη να δίνει 
το καλύτερο αποτέλεσμα γαζιού σε κανονική θερμοκρασία 
δωματίου. Υπερβολική ζέστη ή κρύο μπορεί να επηρεάσει 
το αποτέλεσμα ραψίματος. 

Μοχλός ανύψωσης ποδιού (2 βήματα)

1
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Βασικά εξαρτήματα
a. Ποδαράκι γενικής χρήσης
b. Ποδαράκι φερμουάρ
c. Ποδαράκι κουμπότρυπας
d. Ποδαράκι ραψίματος κουμπιών
e. Εργαλείο ξηλώματος ραφής / βούρτσα 
f.  Οδηγός ραφής
g. Πακέτο βελονιών
h. Στοπ κουβαρίστρας
i. Μασούρια (3χ)
j.  Κατσαβίδι τύπου L
k.  Πλάκα καλύψεως δοντιών 
I.  Δεύτερος άξονας κουβαρίστρας 
m.  Τσόχα για τον άξονα καρουλιού 
n. Μαλακό κάλυμμα

Προαιρετικά εξαρτήματα:
Για πληροφορίες σχετικά με επιπλέον ποδαράκια, εξαρτήματα 
και αξεσουάρ για τη ραπτομηχανή σας, μπορείτε να επισκε-
φτείτε το www.sinqer.gr.

Εξαρτήματα

k

e gf

m

l

abc d

h

n

ji
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-  Τοποθετείστε την κλωστή και το στοπ της κουβαρίστρας 
μέσα στον άξονα κουβαρίστρας. (1/2)

- Τοποθετήστε την κλωστή στον οδηγό κλωστής. (3)
-  Τυλίξτε την κλωστή προς τα δεξιά γύρω από τους δίσκους 

έντασης μασουρίσματος της κλωστής μασουριού. (4)
-  Περάστε την κλωστή στο μασούρι όπως δείχνει η εικόνα 

και τοποθετήστε την στον άξονα. (5)
- Σπρώξτε το αξονάκι του μασουριού προς τα δεξιά. (6)
- Κρατήστε την άκρη της κλωστής. (7)
- Πατήστε την πατήστρα. (8)
- Κόψτε την κλωστή. (9)
-  Σπρώξτε το αξονάκι του μασουριού προς τα αριστερά (10) 

και αφαιρέστε το.

Παρακαλούμε σημειώστε:
Όταν ο άξονας της μασουρίστρας είναι στην θέση «μασου-
ρίσματος”, η μηχανή δεν ράβει. Για να αρχίσετε το ράψιμο, 
σπρώξτε τον άξονα της μασουρίστρας προς τα αριστερά (θέση 
ραψίματος).

Mασούρισμα
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-  Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε το μασούρι, η βελόνα πρέ-
πει να είναι τελείως σηκωμένη. (1)

-  Αφαιρέστε το καπάκι και τη σαΐτα. (2)
-  Τοποθετήστε το μασούρι στη σαΐτα έτσι ώστε η κλωστή να 

γυρίζει δεξιόστροφα (βέλος). (3)
- Τραβήξτε την κλωστή μέσα από τη σχισμή (Α). (4)
-  Κρατήστε απαλά με το δάχτυλο το μασούρι και περάστε 

την κλωστή από τους οδηγούς, όπως φαίνεται στην εικό-
να. (5)

-  Για να κόψετε την επιπλέον κλωστή, τραβήξτε προς το 
μέρος σας και κόψτε τη στο σημείο (Β). Τοποθετήστε το 
καπάκι στη θέση του. (6)

Προσοχή:
Σβήστε τη μηχανή (“Ο “) πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε 
το μασούρι. 

Τοποθέτηση μασουριού
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Αυτή είναι μια απλή λειτουργία αλλά είναι σημαντικό να γίνει 
σωστά γιατί εάν δεν γίνει μπορεί να προκαλέσει πολλά προ-
βλήματα κατά το ράψιμο.
-  Γυρίστε τη τροχαλία ώστε η βελόνα να βρίσκεται στην υψηλό-
τερη θέση (1), και συνεχίστε να γυρίζετε τη τροχαλία προς τα 
αριστερά μέχρι η βελόνα να αρχίσει ελαφρώς να κατεβαίνει. 
Ανεβάστε το ποδαράκι πίεσης ώστε να απελευθερώσετε τους 
δίσκους έντασης.

   Σημείωση: Για την ασφάλεια σας συνιστάται αυστηρά να κλεί-
νετε το διακόπτη λειτουργίας (θέση ”Ο”) πριν το πέρασμα της 
κλωστής.

-  Σηκώστε τον άξονα της κουβαρίστρας. Τοποθετήστε την κου-
βαρίστρα στην υποδοχή με την κλωστή να βγαίνει από την 
κουβαρίστρα όπως δείχνει η φωτογραφία. Τοποθετήστε το 
στοπ της κουβαρίστρας. Για μικρές κουβαρίστρες τοποθετή-
στε τη μικρή πλευρά του στοπ της κουβαρίστρας προς τα 
μέσα. (2)

-  Τραβήξτε την κλωστή από την κουβαρίστρα περνώντας την 
μέσα από τον πάνω οδηγό κλωστής (3) εφαρμόστε την καλά 
και τραβήξτε τη προς το μέρος σας, ώστε να σταθεροποιηθεί 
στο ελατήριο προ-έντασης όπως φαίνεται στην εικόνα. (4)

-  Οδηγήστε την κλωστή προς την κάτω εγκοπή και στη συ-
νέχεια ανεβάστε την εφαρμόζοντας την στην πάνω εγκοπή 
(5). Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι χρήσιμο να 
κρατάτε την κλωστή μεταξύ της κουβαρίστρας και του οδηγού 
κλωστής.

-  Έχοντας φτάσει στο πάνω σημείο (πετεινό) περάστε την κλω-
στή από τα δεξιά προς τα αριστερά μέσω της εγκοπής του 
πετεινού και οδηγείστε την κλωστή προς τα κάτ. (6)

-  Περάστε την κλωστή στον κάτω οριζόντιο οδηγό κλωστής 
όπως φαίνεται (7) και μετά οδηγείστε την προς τη βελόνα, 
παίρνοντας την κλωστή μέσα στην βελόνα από μπροστά 
ώστε να βγαίνει από πίσω.

-  Τραβήξτε προς τα πίσω την κλωστή περίπου 6-8ίντσες μα-
κριά από τη βελόνα. Κόψτε την με το ενσωματωμένο κόφτη 
(8).

Πέρασμα της πάνω κλωστής
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- Ανασηκώστε τη βελόνα στην ψηλότερη θέση.
- Περάστε την κλωστή γύρω από τον οδηγό (Α). (1)
- Πατήστε το μοχλό (Β) κάτω δεξιά. (2)
-  Ο περαστήρας αυτόματα στρέφεται στη θέση περάσματος 

κλωστής (C).
-  Περάστε την κλωστή μπροστά από τη βελόνα, γύρω από 

το άγκιστρο (D) από κάτω προς τα πάνω.
- Ελευθερώστε το μοχλό (Β). (3)
-  Τραβήξτε την κλωστή μέσω του ματιού της βελόνας.

Προσοχή:
Κλείστε την τροφοδοσία ρεύματος (Ό”)! 

Αυτόματος περαστήρας κλωστής
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Κρατήστε την πάνω κλωστή με το αριστερό σας χέρι.
Γυρίστε τη τροχαλία (1) προς το μέρος σας (προς τα αριστερά) 
χαμηλώνοντας, μετά σηκώστε τη βελόνα.

Σημείωση:
Εάν είναι δύσκολο να σηκώσετε την κάτω κλωστή, ελέγξτε 
για να βεβαιωθείτε ότι η κλωστή δεν έχει παγιδευτεί από το 
κάλυμμα ή το αποσπώμενο πλατό ραψίματος.

Τραβήξτε απαλά την πάνω κλωστή για να φέρετε την κλωστή 
του μασουριού πάνω μέσω της οπής της πλάκας βελόνας. (2)
Τραβήξτε και τις δύο κλωστές προς τα πίσω κάτω από το πο-
δαράκι πίεσης. (3)

Ανέβασμα της κάτω κλωστής
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Ένταση της πάνω κλωστής
Βασική ρύθμιση ένταση κλωστής: ”4».
Για να αυξήσετε την ένταση, γυρίστε τον επιλογέα στον επό-
μενο αύξοντα αριθμό. Για να μειώσετε την ένταση, γυρίστε τον 
επιλογέα στον επόμενο μικρότερο αριθμό.
1.  Κανονική ένταση κλωστής για ράψιμο ευθείας βελονιάς.
 Γυρίστε τον επιλογέα σε μεγαλύτερο νούμερο.
2.  Ένταση κλωστής πολύ χαλαρή για ράψιμο ευθείας βελο-

νιάς. Γυρίστε τον επιλογέα σε μεγαλύτερο νούμερο.
3.  Ένταση κλωστής πολύ σφικτή για ράψιμο ευθείας βελο-

νιάς. Γυρίστε τον επιλογέα σε μικρότερο νούμερο.
4.  Κανονική ένταση κλωστής για ράψιμο ζικ-ζακ και διακο-

σμητικών γαζιών. Η σωστή ένταση κλωστής είναι όταν ένα 
μικρό μέρος της επάνω κλωστής εμφανίζεται στην κάτω 
μεριά του υφάσματος.

Ένταση της κάτω κλωστής
Η ένταση του μασουριού έχει ρυθμιστεί σωστά στο εργοστά-
σιο, επομένως δεν χρειάζεται να την ρυθμίσετε.
Παρακαλούμε σημειώστε:
-  Η κατάλληλη ρύθμιση έντασης κλωστής είναι σημαντική 

για καλό ράψιμο.
-  Δεν υπάρχει μια μόνο κατάλληλη ρύθμιση έντασης για όλα 

τα γαζιά πάνω στα υφάσματα.
-  Μια ομοιόμορφη ένταση (πανομοιότυπα γαζιά και στην 

κορυφή και στο κάτω μέρος) είναι συνήθως η μόνη επιθυ-
μητή για το ράψιμο ίσιων γαζιών.

-  Το 90% όλου του ραψίματος θα είναι μεταξύ ”3” και ”5».
-  Για ράψιμο διακοσμητικών και ζιγκ-ζαγκ γαζιών, η έντα-

ση της κλωστής θα πρέπει γενικά να είναι μικρότερη από 
αυτή του ραψίματος ίσιων γαζιών.

-  Για όλο το διακοσμητικό ράψιμο πάντοτε θα επιτυγχάνετε το 
ωραιότερο γαζί και το λιγότερο σούρωμα όταν η πάνω κλω-
στή εμφανίζεται στην κάτω πλευρά του υφάσματος σας.

Ένταση κλωστής
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Ο παρακάτω πίνακας σας παρουσιάζει τα διαθέσιμα σχέδια 
της μηχανής σας.
Τα σχέδια στην πάνω σειρά εμφανίζονται με γκρι χρώμα πάνω 
στον επιλογέα σχεδίων. Για να επιλέξετε αυτές τις βελονιές, 
γυρίστε τον επιλογέα. (c)
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα μήκους βελονιάς 
(b) για να ρυθμίσετε το επιθυμητό μήκος βελονιάς για την ερ-
γασία σας.
Για να επιτύχετε κάποιο από τα άλλα σχέδια, γυρίστε τον επι-
λογέα ρύθμισης μήκους στη θέση “S1” ή “S2” και επιλέξτε το 
επιθυμητό σχέδιο με τον επιλογέα σχεδίου.
Ο επιλογέας σχεδίων μπορεί να γυριστεί προς κάθε κατεύθυν-
ση.

α. Διακόπτης στερεώματος ραφής
β. Επιλογέας μήκους βελονιάς
γ. Επιλογέας σχεδίων

Πώς να επιλέξετε σχέδιο
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Χρήση του διακόπτη μήκους βελονιάς για τη ζιγκ-ζαγκ 
ραφή
Γυρίστε τον επιλογέα σχεδίων στο « ».
Η πυκνότητα των βελονιών ζιγκ-ζαγκ Θα αυξηθεί καθώς ο δια-
κόπτης ρύθμισης μήκους βελονιάς πλησιάζει το «0”.
Για να πετύχετε τις καλύτερες ραφές ζιγκ-ζαγκ ρυθμίστε το μή-
κος στο ”3”’ ή λιγότερο.
Το πυκνό ζιγκ-ζαγκ ονομάζεται σατέν βελονιά.

Χρήση του διακόπτη μήκους βελονιάς για την ευθεία ραφή
Για την ευθεία ραφή, ρυθμίστε τη μηχανή για βασική ευθεία 
βελονιά. Γυρίστε τον διακόπτη μήκους βελονιάς και το μήκος 
της κάθε βελονιάς Θα μειωθεί καθώς πλησιάζει το «0». Το μή-
κος της κάθε βελονιάς Θα αυξηθεί καθώς ο διακόπτης πλησι-
άζει το «4». Γενικά, επιλέξτε ένα μεγαλύτερο μήκος βελονιάς 
όταν ράβετε χοντρά ή βαριά υφάσματα ή όταν χρησιμοποιείτε 
χοντρή βελόνα ή κλωστή. Επιλέξτε μικρότερο μήκος βελονιάς 
όταν ράβετε λεπτά υφάσματα ή όταν χρησιμοποιείτε λεπτή βε-
λόνα ή κλωστή.

Επιλογέας μήκους βελονιάς



20

Αρχικά ρυθμίστε τη μηχανή για τη ευθεία βελονιά με την βελό-
να στο κέντρο η δεξιά .(1)

Τοποθετήστε το ύφασμα κάτω από το ποδαράκι ευθυγραμμί-
ζοντας την άκρη του υφάσματος με τις γραμμές οδηγών στην 
πλάκα βελόνας. (2)

Χαμηλώστε τον μοχλό ποδοφόρου, και πατήστε την πατήστρα 
για να ξεκινήσετε να ράβετε. (3) 

Ευθεία ραφή
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Για να στερεώσετε την αρχή και το τέλος της ραφής, πατή-
στε προς τα κάτω το μοχλό στερεώματος ραφής (Α). Ράψτε 
μερικές ραφές προς τα πίσω. Απελευθερώστε το μοχλό και η 
μηχανή θα ράβει πάλι προς τα εμπρός. (1)

Γυρίστε τη τροχαλία προς το μέρος σας (προς τα αριστερά) για 
να φέρετε τον πετεινό στην ψηλότερη θέση, σηκώστε το ποδα-
ράκι πίεσης και αφαιρέστε το ύφασμα πίσω από το ποδαράκι 
πίεσης και τη βελόνα. (2)

Τραβήξτε τις κλωστές πίσω από το ποδαράκι πίεσης.
Οδηγήστε τις κλωστές προς το πλαϊνό καπάκι και μέσα στον 
κόφτη κλωστής (Β). Τραβήξτε τις κλωστές προς τα κάτω για να 
κοπούν. (3) 

Ραφή στερεώματος ραφής

Μετακίνηση υφάσματος

Κόψιμο της κλωστής
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Τα ελαστικά γαζιά είναι σημειωμένα με μπλε και κόκκινο χρώμα 
στον επιλογέα σχεδίου.
Για να επιλέξτε αυτές τις βελονιές, γυρίστε τον επιλογέα σχε-
δίων στο επιθυμητό σχέδιο. Στην συνέχεια τοποθετήστε τον 
διακόπτη μήκους στο σημείο ”S1” ή “S2”. Υπάρχουν πολλά 
ελαστικά σχέδια, σας δίνουμε δύο παραδείγματα:

Ευθεία ελαστική βελονιά (1) 

Τοποθετήστε τον επιλογέα σχεδίων στο « » ή « » 
Χρησιμοποιείται για την τριπλή ενίσχυση των ραφών σε ελα-
στικά και μη-ελαστικά υφάσματα. Η μηχανή πραγματοποιεί 
δύο βελονιές μπροστά και μία βελονιά πίσω.

Ρικ Ρακ (2)

Τοποθετήστε τον επιλογέα σχεδίων στο « »           .
Η ρικ-ρακ ραφή είναι ιδανική για σταθερά υφάσματα όπως το 
τζιν τη λαιμόκοψη, τα μανίκια και στριφώματα.

Επιλέγοντας ελαστικές βελονιές
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Για στριφώματα σε κουρτίνες, παντελόνια, φούστες κλπ.
Κρυφοβελονιά για ελαστικά υφάσματα.
Κρυφοβελονιά για κανονικά υφάσματα.

Τοποθετήστε τον επιλογέα μήκους βελονιάς ανάμεσα στους 
δείκτες που εμφανίζονται στην δεξιά εικόνα. Συνήθως όμως οι 
κρυφοβελονιές ράβονται με μεγαλύτερο μήκος βελονιάς. Κά-
ντε πρώτα δοκιμή για να βεβαιωθείτε πως οι ρυθμίσεις είναι 
κατάλληλες για το ύφασμα.

Κρυφοβελονιά:
Γυρίστε το ρέλι στη επιθυμητή απόσταση και στερεώστε το.
Διπλώστε το ύφασμα όπως φαίνετα στην εικ.1 προς την δεξιά 
πλευρά του υφάσματος με το πάνω μέρος από το ρέλι να προ-
εξέχει κατά 7χιλιοστά (1/4») στην δεξιά πλευρά του διπλωμέ-
νου υφάσματος.
Ράψτε αργά, η βελόνα πρέπει απλά να τρυπήσει την πτυχή 
του υφάσματος και να πιάνει μία η δύο κλωστές του υφάσμα-
τος. (2)
Ξεδιπλώστε το ύφασμα όταν ολοκληρωθεί η ραφή και πατήστε 
το.

Σημείωση:
Για πίο εύκολο στρίφωμα, χρησιμοποιείστε το ειδικό πο-
δαράκι κρυφοβελονιάς, το οποίο είναι διαθέσιμο στα κατα-
στήματα SINGER®.

Κρυφοβελονιά
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Προετοιμασία
1.  Απομακρύνετε το ποδαράκι γενικής χρήσης και τοποθετή-

στε το ποδαράκι κουμπότρυπας.
2.  Μετρήστε την διάμετρο και την πυκνότητα του κουμπιού 

και προσθέστε 0.3εκ (1/8”) για στερέωμα για να έχετε το 
σωστό μήκος κουμπότρυπας. Μαρκάρετε το μέγεθος της 
κουμπότρυπας στο ύφασμα (a).

3.  Τοποθετήστε το ύφασμα κάτω από το ποδαράκι. έτσι 
ώστε το μαρκάρισμα στο ποδαράκι κουμπότρυπας να ευ-
θυγραμμιστεί με το μαρκάρισμα εκκίνησης στο ύφασμα. 
Κατεβάστε το ποδαράκι, έτσι ώστε η μαρκαρισμένη κε-
ντρική γραμμή της κουμπότρυπας στο ύφασμα να ευθυ-
γραμμιστεί με το κέντρο του ποδιού κουμπότρυπας (b).

Ρυθμίστε τον επιλογέα μήκους βελονιάς στην θέση         για να 
ρυθμίσετε την πυκνότητα της βελονιάς.
Σημείωση:
Η πυκνότητα ποικίλει ανάλογα με το ύφασμα. Πάντοτε να 
κάνετε μία δοκιμή στο ύφασμα που χρησιμοποιείτε για να 
ράψετε κουμπότρυπα.

Ακολουθήστε την σειρά 4-βημάτων αλλάζοντας από το ένα 
βήμα στο άλλο με τον επιλογέα σχεδίου βελονιάς. Όταν πη-
γαίνετε από το ένα βήμα στο άλλο μέσω της διαδικασίας δημι-
ουργίας κουμπότρυπας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεβάσει τη βε-
λόνα πριν γυρίσετε τον επιλογέα σχεδίων στο επόμενο βήμα. 
Προσέξτε να μην ράψετε πολλές βελονιές στα στάδια 2 και 4. 
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ξηλώματος ραφής και κόψτε την 
κουμπότρυπα και από τις δύο άκρες προς τα μέσα.
Συμβουλές:
-  Μειώνοντας σιγά-σιγά την ένταση της πάνω κλωστής θα 

έχετε καλύτερα αποτελέσματα
- Χρησιμοποιείστε ένα στήριγμα για τα ελαστικά υφάσματα.
-  Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε βαριά κλωστή ή κορδόνι 

για ελαστικά ή πλεκτά υφάσματα.
-  Το ζιγκ-ζαγκ θα μπορεί να ράψει πάνω από την βαριά 

κλωστή ή το κορδόνι (Α).

Κουμπότρυπες τεσσάρων φάσεων
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Τοποθετήστε την πλάκα καλύψεως δοντιών (1).
Αλλάξτε το ποδαράκι γενικής χρήσης και τοποθετήστε το πο-
δαράκι για ράψιμο κουμπιού. (2)
Τοποθετήστε τον επιλογέα μήκους βελονιάς στο ”0”.

Τοποθετήστε το κουμπί και το ύφασμα κάτω από το ποδαράκι 
για ράψιμο κουμπιού, όπως φαίνεται στην εικ3. (3)
Ρυθμίστε τη μηχανή για ζιγκ-ζαγκ ραφή. Προσαρμόστε τον επι-
λογέα μέχρι η βελόνα να κινηθεί από την αριστερή τρύπα στη 
δεξιά τρύπα του κουμπιού. Γυρίστε τη ρόδα για να βεβαιωθείτε 
ότι η βελόνα μετακινείται καθαρά στην αριστερή αλλά και στην 
δεξιά τρύπα του κουμπιού. Ρυθμίστε το πλάτος βελονιάς, ανά-
λογα με την απόσταση ανάμεσα στις τρύπες του κουμπιού. 
Προσεκτικά ράψτε κατά πλάτος 10 βελονιές.
Σηκώστε τη βελόνα από το ύφασμα. Επιλέξτε πάλι την ευθεία 
ραφή, και ράψτε μερικές βελονιές για να σφαλίσετε τη ραφή.
Όπου χρειάζεται να μείνει ελεύθερος χώρος μεταξύ υφάσμα-
τος και κουμπιού, τοποθετείστε μία βελόνα πάνω από το κου-
μπί και ράψτε.

Για κουμπιά με 4 τρύπες, ράψτε τις δύο μπροστινές τρύπες 
πρώτα, μετά τραβήξτε προς εσάς το ύφασμα και κατόπιν ράψ-
τε τις δύο τρύπες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του κου-
μπιού. (4)

Ράψιμο κουμπιού
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Κρατήστε το αποσπώμενο πλατό ραψίματος οριζόντια, και
σπρώξτε το προς την κατεύθυνση του βέλους. (1)

Για να αφαιρέσετε τη θήκη εξαρτημάτων, τραβήξτε τη προς τα 
αριστερά.

Το εσωτερικό στο αποσπώμενο πλατό ραψίματος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν κουτί εξαρτημάτων.

Για να το ανοίξετε, σηκώστε στο σημείο που δείχνει το βέλος 
(2).

Εγκατάσταση του αποσπώμενου πλατό ραψίματος
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Αφαίρεση του ποδιού πίεσης
Σπρώξτε το ποδαράκι (e) για να αποδεσμευτεί από την εγκοπή 
(c). (1)

Προσαρμογή του ποδιού πίεσης
Τοποθετήστε τον πείρο (d) από το ποδαράκι στην εγκοπή της 
υποδοχής ποδιού πίεσης. (2)

Αφαιρέστε και προσαρμόστε την υποδοχή ποδιού πίεσης
Ανασηκώστε το στέλεχος του ποδιού πίεσης (a) με το μοχλό 
του ποδιού πίεσης.
Αφαιρέστε και προσαρμόστε την υποδοχή ποδιού πίεσης (b) 
όπως δείχνει η εικόνα. (3)

Προσαρμογή του οδηγού ραφής
Προσαρμόστε τον οδηγό ραφής (f) στην υποδοχή όπως δείχνει 
η εικόνα. Ρυθμίστε ανάλογα αν το χρειάζεστε για στριφώματα, 
πιέτες, κλπ. (4)

Προσοχή:
Κλείστε το διακόπτη ρεύματος («Ο”) όταν εκτελείται τις πα-
ραπάνω λειτουργίες.

 

Αλλαγή του ποδιού πίεσης
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ / ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ / ΚΛΩΣΤΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΒΕΛΟΝΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΛΩΣΤΗ

9-11 (70-80)
Λεπτά βαμβακερά υφάσματα, βούαλ, σερζ, μεταξωτά, μουσελί-
να, qiana, interlocks, βαμβακερά πλεκτά, τρικότ, ζέρσεϊ, κρεπ, 
μάλλινα πολυέστερ, υφάσματα πουκαμίσων και μπλουζών.

Λεπτή βαμβακερή κλωστή, νάιλον, πολυεστερική ή πολυ-
εστερική επενδυμένη με βαμβάκι.

11-14 (80-90) Μεσαίου βάρους υφάσματα βαμβακερά, σατέν, κοτλέ, ναυτικά 
ρούχα, διπλά πλεκτά, ελαφρά μάλλινα

Οι περισσότερες κλωστές που πωλούνται στο εμπόριο 
είναι μεσαίου μεγέθους και κατάλληλες για τα υφάσματα 
αυτά και αυτά τα μεγέθη βελονών.
Να χρησιμοποιείτε πολυεστερικές κλωστές σε συνθετικά 
υλικά και βαμβακερές σε φυσικά υφάσματα για καλύτερα 
αποτελέσματα. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την ίδια κλωστή 
για το πάνω και το κάτω μέρος.

14 (90) Μεσαίου βάρους βαμβακερά υφάσματα με πούπουλα, μάλλινα, 
βαρύτερα πλεκτά, τεριλέν, τζιν.

16 (100) Βαριά υφάσματα, μάλλινα και παπλωμάτων καπιτονέ, τζιν, υλι-
κά ταπετσαρίας (ελαφρά έως μεσαία).

18 (110) Βαριά μάλλινα, υφάσματα παλτών, υφάσματα ταπετσαρίας, με-
ρικά δέρματα και βινύλια. Γερή κλωστή, κλωστή για χαλιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ταιριάξτε το μέγεθος της βελόνας με το μέγεθος της κλωστής και το βάρος του υφάσματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

SINGER® 2020 Κοινές μυτερές βελόνες. Τα μεγέθη ποικίλουν από λεπτές έως 
μεγάλες. 9 (70) έως 18 (110).

Φυσικά βαμβακερά πλεκτά υφάσματα, βαμβακερά, μετα-
ξωτά. Κλπ.
Δεν συνίσταται για διπλά πλεκτά.

SINGER® 2045 Βελόνες ημισφαιρικής μύτης. 11(80) έως 16(100). Φυσικά και συνθετικά υφάσματα, πολυεστερικά.
Πολυεστερικά πλεκτά, τρικότ, μονά και διπλά πλεκτά

SINGER® 2032 Βελόνες για δέρματα. 14(90) έως 16(100). Ταπετσαρίες δερμάτινες, βινυλίου.
(Αφήνει μικρότερη τρύπα από κοινή μεγάλη βελόνα).

Σημειώσεις για τη δίδυμη βελόνα :
1. Για καλύτερα αποτελέσματα ραψίματος να χρησιμοποιείτε πάντοτε αυθεντικές βελόνες SINGER®.
2.  Να αντικαθιστάτε τη βελόνα συχνά (περίπου κάθε καινούργιο ρούχο) και / ή στο πρώτο σπάσιμο της κλωστής ή όταν αρχίσει 

να αφήνει βελονιές.

Ταίριασμα βελόνας I υφάσματος / κλωστής
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Για ορισμένους τύπους εργασίας, (π.χ. καρίκωμα ή κέντημα με 
ελεύθερες κινήσεις), θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την πλάκα 
καλύψεως δοντιών.

Τοποθετήστε την πλάκα καλύψεως δοντιών όπως φαίνεται.

Για κανονικό ράψιμο, αφαιρέστε την πλάκα καλύψεως δοντιών.

Για ελεύθερο ράψιμο, συνιστάται η χρήση ποδιού κεντήματος, 
το οποίο είναι διαθέσιμο ως προαιρετικό εξάρτημα στα κατα-
στήματα SINGER®.

Πλάκα καλύψεως δοντιών
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Αλλάξτε τη βελόνα ειδικά όταν παρουσιάσει σημάδια φθοράς 
και προκαλεί προβλήματα. Για καλύτερα αποτελέσματα ραψί-
ματος πάντοτε να χρησιμοποιείτε βελόνες SINGER®.

Τοποθετήστε τη βελόνα σύμφωνα με τις εικόνες που φαίνονται 
παρακάτω:
Α.  Χαλαρώστε τη βίδα του βελονοπιάστη και σφίξτε την ξανά 

μετά την τοποθέτηση της νέας βελόνας. (1)
Β.  Η επίπεδη πλευρά του σώματος της βελόνας θα πρέπει να 

βλέπει προς τα πίσω.
C/D. Τοποθετήστε τη βελόνα όσο πιο μέσα γίνεται

Προσοχή:
Κλείστε το ρεύμα (”Ο”) πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε 
τη βελόνα.

Οι βελόνες θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. (2)

Μπορεί να προκύψουν προβλήματα με:
Α. Στραβωμένες βελόνες
Β. Κατεστραμμένες βελόνες
C. Μυτερές βελόνες

Τοποθέτηση και αλλαγή βελόνων
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Αν υπάρξουν υπολείμματα χνουδιών και κλωστών στο άγκι-
στρο, αυτά θα εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της μηχανής.
Να ελέγχετε και να καθαρίζετε τον μηχανισμός ραφής, όταν 
αυτό είναι απαραίτητο.

Προσοχή:
Αποσυνδέστε τη μηχανή από την παροχή ρεύματος πριν 
από οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης.

1. Βγάλτε το καπάκι και το μασούρι.
2. Καθαρίστε τη σαΐτα με ένα βουρτσάκι.
3.  Αφαιρέστε τη βελόνα, το ποδαράκι και την υποδοχή του. 

Βγάλτε την βίδα της πλάκας βελόνας και αφαιρέστε την 
πλάκα βελόνας.

4. Αφαιρέστε τη σαΐτα.
5.  Καθαρίστε το κάλυμμα της στεφάνης, τα δόντια και τη σα-

ΐτα με ένα βουρτσάκι. Μπορείτε επίσης να τα καθαρίσετε  
με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

6.  Τοποθετήστε τη σαΐτα πάλι (α) έτσι ώστε να προσαρμο-
στεί σωστά στο στοπ της μασουρίστρας (b) όπως φαίνεται 
στην εικόνα.. 

Καθαρισμός των δοντιών και της στεφάνης
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Πρόβλημα Αιτία Διόρθωση

Η πάνω κλωστή σπάει

1 Η κλωστή δεν έχει περαστεί σωστά στη μηχανή. 1 Ξαναπεράστε την κλωστή στη μηχανή.

2 Η ένταση της κλωστής είναι πολύ σφιχτή. 2 Μειώστε την ένταση της κλωστής, (χαμηλότερος αριθμός).

3 Η κλωστή είναι πολύ χοντρή για τη βελόνα. 3 Επιλέξτε μεγαλύτερη βελόνα.

4 Η βελόνα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 4 Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη βελόνα (η πλατιά 
πλευρά προς τα πίσω).

5 Η κλωστή έχει τυλιχτεί γύρω από τον πείρο υποδο-
χής κουβαρίστρας. 5 Αφαιρέστε το καρούλι και τυλίξτε την κλωστή πάνω στο 

καρούλι.

6 Η βελόνα έχει καταστραφεί. 6 Αντικαταστήστε τη βελόνα.

Αφήνει βελονιές

1 Η βελόνα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 1 Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη βελόνα (η πλατιά 
πλευρά προς τα πίσω).

2 Η βελόνα έχει καταστραφεί 2 Τοποθετήστε νέα βελόνα.

3 Χρησιμοποιείτε λάθος μέγεθος βελόνας για το 
ύφασμα. 3 Επιλέξτε μία βελόνα που να ταιριάζει με το ύφασμα και τη 

κλωστή.

4 Το ποδαράκι δεν έχει προσαρμοστεί σωστά. 4 Ελέγξτε και προσαρμόστε σωστά.

Η βελόνα σπάει

1 Η βελόνα έχει καταστραφεί. 1  Τοποθετήστε νέα βελόνα.

2 Η βελόνα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 2 Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη βελόνα (η πλατιά 
πλευρά προς τα πίσω).

3 Χρησιμοποιείτε λάθος μέγεθος βελόνας για το 
ύφασμα. 3 Επιλέξτε μία βελόνα που να ταιριάζει με το ύφασμα και τη 

κλωστή.

4 Έχει τοποθετηθεί λάθος ποδαράκι πίεσης 4 Επιλέξτε το σωστό ποδαράκι πίεσης

Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων
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Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Πρόβλημα Αιτία Διόρθωση

Χαλαρά γαζιά

1 Το πέρασμα της κλωστής στην μηχανή δεν έχει γί-
νει σωστά. 1 Επιλέξτε το πέρασμα της κλωστής.

2 Το πέρασμα κλωστής στην σαΐτα είναι λάθος. 2 Περάστε την κλωστή στη σαΐτα όπως απεικονίζεται.

3 Ο συνδυασμός βελόνας/υφάσματος/κλωστής είναι 
λάθος. 3 Το μέγεθος της βελόνας θα πρέπει να ταιριάζει με το ύφα-

σμα και την κλωστή.

4 Λάθος ένταση κλωστής. 4 Διορθώστε την ένσταση κλωστής.

Σουρωμένες ή ζαρω-
μένες ραφές

1 Η βελόνα είναι πολύ χοντρή για το ύφασμα. 1 Επιλέξτε μία πιο λεπτή βελόνα.

2 Το μήκος βελονιάς έχει ρυθμιστεί λάθος. 2 Επαναρυθμίστε  το μήκος βελονιάς.

3 Η ένταση κλωστής είναι πολύ σφιχτή. 3 Χαλαρώστε την έντασης της κλωστής.

Ανομοιόμορφα γαζιά, 
ανομοιόμορφη προώ-
θηση

1 Κακή ποιότητα κλωστής. 1 Επιλέξτε κλωστή καλύτερης ποιότητας.

2 Το πέρασμα κλωστής στη σαΐτα είναι λάθος. 2 Αφαιρέστε τη σαΐτα, περάστε την κλωστή και τοποθετήστε 
τη σωστά.

3 Το ύφασμα έχει τραβηχτεί. 3 Να μη τραβάτε το ύφασμα καθώς ράβετε, αφήστε το να το 
τραβά η μηχανή μόνη της.

H μηχανή κάνει θόρυ-
βο

1 Έχει μαζευτεί λάδι στο άγκιστρο ή στο βελονοφό-
ρο. 1 Καθαρίστε το άγκιστρο και τα δόντια όπως περιγράφεται.

2 Η βελόνα έχει καταστραφεί 2 Αντικαταστήστε τη βελόνα.

Η μηχανή μπλόκαρε. 1 Η κλωστή κόπηκε στο άγκιστρο. 1
Αφαιρέστε την πάνω κλωστή και τη σαιτα, γυρίστε τη χει-
ροκίνητη ρόδα μπρος και πίσω με το χέρι και αφαιρέστε 
την κλωστή.
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Παρακαλούμε προσέξετε κατά την απόρριψη, αυτό το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί με ασφάλεια σύμφωνα με την 
αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία σχετικά με ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά προϊόντα. Μην απορρίπτετε ηλεκτρικές συσκευές ως 
μη-ξεχωριστά δημοτικά απορρίμματα, χρησιμοποιείτε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής. Επικοινωνήστε με την τοπική 
σας κυβέρνηση για πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο σύστημα συλλογής. Όταν αντικαταστείτε παλιές συσκευές με 
καινούργιες, ο έμπορος μπορεί να είναι νομικά υποχρεωμένος να πάρει πίσω την παλιά συσκευή σας προς απόρριψη 
δωρεάν.
Αν ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χωματερές ή σκουπιδότοπους, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στα 

υπόγεια ύδατα και να μπουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την υγεία και την ευεξία.
021Q4G0105(EN.FR.GR)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών:
EMC Directive: 2014/30/EU
LVD - Low Voltage Directive: 2014/35/EU
ROHS Directive: 2015/863/EU
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