
 

Mini hordozható varrógép használati utasítása 

 
 

 

 

  

 

1.KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 

(Az alkatrészek elhelyezkedését és konfigurációját lásd az ábrákon). 



 



 

 2. MIUTÁN A GÉPET KIVETTE A DOBOZÁBÓL:  

• Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a be- / kikapcsoló (A) kikapcsolt 

helyzetben van-e. 

• Helyezzen 4 AA elemet a készülék alján található elemtartóba (B), vagy helyezze a 

hálózati adaptert a DC aljzatba. 



• Nyomja meg a kapcsolót (A) a be- vagy kikapcsoláshoz. 

Mielőtt bekapcsolná, bizonyosodjon meg arról, hogy a gép megfelelően van-e befűzve és a szövet 

varráshoz van-e felszerelve. 

 1. ORSÓ BEÁLLÍTÁSA 

• Emelje meg a menetorsót (C) a szabadon látható felső rész megfogásával, és húzza 

felfelé, amíg a menetorsó (C) teljesen ki nem nyúlik. 

• Helyezze a menetes orsót (E) a menetorsóra (C). Az ábra szerint. 

• Húzza ki a szálat a szál orsójáról (E) a szál orsóján (C), és tegye át az első 

szálvezetőn (1) a gép eleje felé. 

• Húzza át a fonalat a második menetvezetőhöz (2). A menet átmegy a feszültség 

beállító csavaron (Q), és a két alátét között kell lennie. 

• Húzza ki a fonalat a feszültségszabályozó csavarból (Q), majd a szálvezetőn (3) 

keresztül a gép eleje felé. 

• Húzza át a fonalat a szálvezetőn (4) a felvételi szinten (D), és helyezze be a gép eleje 

felé. 

• Húzza le a szálat a szálvezetőig (5), és tegye a fonalat fentről lefelé. 

• Húzza lefelé a szálat a szálvezetőn (6) keresztül. Ha szükséges, engedje le a tűt (R), 

hogy elérje ezt a menetvezetőt, a kézikereket (K) az óramutató járásával ellentétes 

irányba forgatva. 

• Helyezze a szálat a tű szemén (7) keresztül elölről a gép hátulja felé. Ha szükséges, 

emelje fel a tűt (R), hogy elérje a szemet a kézikerék (K) jobbra forgatásával. 

• Emelje meg a nyomótalpat (F) úgy, hogy megemeli a gép hátulján található kart. (G) 

• Húzza át a kb. 25 cm-es cérnát a tűn (R), és fektesse a gépre az Öntől távol futó 

nyomótalp (F) alá.  

 1. ALSÓ ORSÓ BEÁLLÍTÁSA 

• Távolítsa el az orsó rekesz fedelét (I). 

• Helyezze az orsót egy választott cérnával az orsótartóba (J), és hagyjon ki egy kb. 25 

cm-es cérnát az orsótartóból (J). 

• Húzza a szálat a menetrésbe (H). 

• Forgassa a kézikereket (K) az óramutató járásával megegyező irányba. A tű lemegy, 

felkapja az orsószálat. Addig forgassa a kézikereket, amíg a tű (R) teljesen le nem 

ereszkedik, majd vissza nem tér a legmagasabbra emelt pontra. 

• Emelje fel a nyomótalpat (F), és vigye az orsó menetét előre. Óvatosan húzza felfelé, 

és látni fogja, hogy elkapta az orsószálat. Húzza a két szálat hátra felé (magától távol), 

és fektesse a nyomótalp (F) alá. 



• Helyezze vissza az orsó rekesz fedelét (I). 

 1. A GÉP MŰKÖDTETÉSE (lábpedál nélkül) 

• Emelje fel a tűt (R) a nyomótalp (F) fölé a kézikerék (K) jobbra forgatásával. 

• Emelje fel a nyomótalpat (F), emelje fel a gép hátulján lévő kart. 

• Helyezze a varrni kívánt anyagot a nyomótalp alá. A nyomótalpnak (F) emelt 

helyzetben kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a varrás iránya maga felé néz, a 

nyomótalphoz (F) igazodva, és a varrás helyét közvetlenül a tű alatt (R). 

• Engedje le a nyomótalpat (F) a nyomótalp karjának (G) lefelé engedésével. 

• Forgassa el a kézikereket (K) két teljes körrel az óramutató járásával megegyező 

irányba az indítóvarrat rögzítéséhez. 

• Válassza ki a sebességgombot (L) a gép elején. A gomb megnyújtásakor nagy 

sebességet választunk. Alacsony sebességet választ, ha a gomb egybeesik a géppel. 

Használja az alacsony sebességet bonyolult munkákhoz, amelyek sok megállást, 

indítást és textilforgatást igényelnek. Használja a nagy sebességet hosszú, megszakítás 

nélküli varratokhoz. 

• Fordítsa a főkapcsolót (A) bekapcsolt helyzetbe. 

• Óvatosan vezesse a szövetet, hogy a varrás egyenes maradjon, enyhén lenyomva az 

ujjaival mindkét oldalon, miközben az átmegy a nyomótalpon (F). 

• Ha a varrás elkészült, kapcsolja ki a kapcsolót (A).  

• Emelje fel a tűt (R) a szövet fölé úgy, hogy a kézikereket (K) kissé elforgatja az 

óramutató járásával megegyező irányba. 

• Emelje fel a nyomótalpat (F) a nyomótalp karjának (G) emelésével. 

• Húzza maga felé az anyagot, és hagyjon kb. 25 cm-es szálat a szövet és a gép között. 

• Vágja le a fonalat a szövet közelében, és hagyja, hogy a felesleges szál lazán a 

varródeszkán feküdjön a nyomótalp (F) irányába és maga felé. 

 1. HASZNÁLAT LÁBPEDÁLLAL 

Kövesse az előző oldal 1-13. lépéseit a következőkkel együtt. 

• Ellenőrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva. 

• Dugja be a lábpedál csatlakozóját a gép hátuljába. 

• Kapcsolja be a gépet a pedál megnyomásával, és hagyja megállni. 

 1. A FESZÜLTSÉG BEÁLLÍTÁSA 

• Normális körülmények között nem kell beállítania a feszültséget. A feszültséget a 

gyárban a maximális teljesítmény érdekében állították be. Ha azonban azt tapasztalja, 

hogy az öltések túl lazák vagy túl szorosak, akkor beállíthatja őket. 



• A feszítőcsavart (N) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsa meg az 

öltést. 

• Húzza meg az öltést a feszítőcsavar (N) jobbra forgatásával. A nehezebb szövet 

varrásához meg kell oldani az öltést. A nagyon könnyű szövethez szükség lehet az 

öltés meghúzására. Az orsó feszessége nem állítható be. 

 1. A TŰ VÁLTOZTATÁSA 

• Forgassa el a kézikereket (K) az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a tűt 

(R) a legmagasabb helyzetbe emelje. 

• Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsa meg a tűbilincs csavarját 

(O). Lehet, hogy rövid fejű csavarhúzót vagy kis fogót kell használnia. 

• Vegye le a tűt (R), húzza le a tűbilincsről. (P). 

• Helyezze az új tűt lapos oldalával a tűbilincshez (P). 

• Tolja a tűt finoman felfelé, és ütköztesse a tűbilincsen (P). 

• Húzza meg a tűbilincs csavarját (O), miközben a tűt (R) a helyén tartja. 

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 

• Tűcserénél mindig húzza ki az áramellátást (beleértve az elemeket is). 

• Soha ne nyissa ki a gép fő motorházát. 

• Az orsó helytelen menetvezetése vagy elhelyezése a gép károsodásához vezethet. 

• Ne húzza meg a szövetet. Húzásával a tű eltörhet és a gép károsodhat. 

• Vegye ki az elemeket, ha a gépet hosszabb ideig nem használja. Ez megtakarítja az 

akkumulátor élettartamát és védi a gépet. Tartson kéznél extra elemeket, hogy a projektek ne 

szakadjanak meg, amikor az elemeket ki kell cserélni. 

• Tartsa távol gyermekeitől: Ez a varrógép nem játék! 

• A varrógép elektromos eszköz, ha adapterrel együtt használja. Ne merítse vízbe az egységet 

vagy más alkatrészeit. Ne használja a varrógépet nedves kézzel. 

• Ne cseréljen tűt és ne fűzze be a gépet, ha a készülék be van kapcsolva. Ne érintse meg a 

tűket, mielőtt a készüléket kikapcsolná. 

• Soha ne használja a gépet sérült tápkábellel vagy dugóval. 



• Tartsa a tápkábelt forró felületektől távol. 

• Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. 

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a varrógépet, miközben be van dugva. Kapcsolja ki és húzza 

ki a vezetéket, ha nem használja. 

• A gép minden használatakor ellenőrizze, hogy a tápkábel sérült-e. A sérült tápkábeleket 

azonnal ki kell cserélni, és soha nem használhatók fel újra. 


