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. nra'.u[to.i.i"i;;;;;;;;**.l.*"t€trÖíIzzo.ho9yazadattáb|án
|e|tlinleleltqzemj lesz0llség óílékamegggyoz|kroaZ0zeÍrc||6tés he|yón
léVó háózali (eszüllsóg érlékévo|'

. A vaÍrógép hátózatt csarhkozó dugó|át m|nden esotben k|.ke|| húzn|
a dugaszo|óalzatbó|...

- ha a varÍTgép haszná|aton kfuÜ| van.

- laÍtozékcseréné| (p|. lú- vagy ta|pcseÍe},_ ha kaÍbanhrlási' lisz|nás| múv€|gtekgt végez a qépen'
_ izzócssrénél.

A géphez haszná|ható vaÍÍógép|zzó |e|lemző|:
Fgszi!|lség: 220 V 50 Hz, lelgsnményí€|véto|: ínax. 15 u
Íog|a|at E |4 (csavaÍmonelgs mlgnon Íogla|atú

|. Gondosan Ügyo|jen a cÁallakozóvozgtók épségéÍg.
séÍ0|1 sz|geteléso vagy to|dot| csatlako!óveze|ékke| soha ne hasz.
náua a készu|éket.
A mog|||básodott csat|akozóveze|ékot iavnad nem szabad' hanem az
eredet|vel nlegegyezó típusú ú| Gsat|akozTvezetéket kgl| a h|bás
helyett beszereml.
Acsal|akozóvezeték a lábkapcso|óval (|ábpedá|) egyboépÍtett k|úto|Ú.
A |ábkapcsolT típusszámai Yc-l90'

' H|ányos vagy töÍött buÍko|attat a vaÍÍógépet hasmá|n| |t|ost

Moghibásodás €s€tén csak szakenrbeÍ (szorvíz) végezhct |avÍtást a .

kész0léken.
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1. céÍnaorsT |aÍtó
2. NyomTta|Pem€lókaí
3. Talpnyomás.szabátyozó
4. Te|eszkÓp íoía|vezelo
5. csuk|Ös íona|em€ló
6' Fonalvezotók
7. Fonalíes.|lók
8. Homloklap
g. DilÍeíenc.ál.anyaqtovábbfi ás á|mgomb

10. olda||edél
1 1. tléshoss.-szabátyozÓ
12' vaÍÍTta|p
1 3' oltésszé|esség.ál|!ó
14. Mo.gr kés
|5. E|o|só boí[rhp
|6. KézikeÍék (a gép|obb o|dalán)

2. vAnnÁs ELóTT
2-l. A |ábpcdá| cratlakoása
A |ábpedá| kábeFn€k csal|akozta-
tása a2 ábÍ6 szeÍinl t.'í|énik.
. A csnhgEE| lo|ö|t ada|ok orszá'
gonként e|tóíoek.
Ebbb mindlg 8 var.ógép te|ó|| csat-
|ako.tatást kgl e@ezni (1)' ós
csak ulána rzrbad a vmásdlgÓt a
konnektoóa csat|akoztatni (2).
(Kü€pcso|áslo. JoÍdlott soríeíd.
b€n ke|| etámt e$t'b 8 vi||ásdt'gót
ke|| kihÚznl a konn€|doÍbó|, és
cs8k dána a gép Íe('|i 68tlakozö
d'Jgót.}

2-2. A bo.p|tctt yaÍ'óqép|ámpa

A hom|ok|dpb6 van beépltve. vaí.
Íóoép|ámp!. amev csak a munka-
|o|o|€|et v|MgnF meg.
A lámpál 8 vaÍÍ@éppe| együIt a
kázl(oÍd( ol.cq|án |évó kaocso|óva|
lehol n{fl(öd|elÍ{.
KAPcsoLTÁLúsoK

E| 
= 

bekapcso|ás
AUs = k[(apcso|á9

A |áínpgtzzÓ cserélévo| kapcso|a.
tos tudnlvalÓk a haszná|a|| Út'núa.
tóban hátu| ta|áharók.

2-3. A tábpcdá|

A |áb@ál|a| 9zabáVozzuk s var
íás s€bességél. A |ábpedáI |jgy
ho|yezzok o|' hogy kényelmeson
e|éíh€tó l€gyotl lassÚ vaíáshoz
gyerEén, gyoG varráshoz eróseb',
ben, s20ksé9 oso|én tc|iesen
nyom|d( lé a pedá|t.

2-4. Tol€szkóp.sá|vezeló
t''tközéslg húzza ki a szá|vezo.
tótFoígassa meg egy klssé |obbía
meg balra. amb a torEev egy
|B|g kal|anó hangol Í]em a.j'

=

aE)T
E

-1- - 2-



. l'íie|ó|la be Íijz ésl elke? C|eI ló.
|út a legnlagasabb á||ásba ke|I

'. |(tvess€ a szá|VezetTk vázlat'
mjzá és a |onalvelelók szÍEs

Fúzzö| bo a kövelkezó sorrend-

1) A|só huÍoklogT (A)
2) Fe|só |uíokÍog{' (B)
3) Tú (c) (D)

í/ 
'AZ 

akó hurodogó lEfizése.
Iolalcbblaa homlolÍedelet' és nvIssa
|e. Huzza a íona|al a |e|eszkópos ío.
lla|vezé|r|| (2)i azulán a (3)l (4)' és a2

8iiffi1ii"*.ésaszá|szorion

^zUIán 
lúzze a lonalála o), (8)' (9) és

(r 0)v€zelTn ál' Akézihelék |oryaiásá'
vár lDzzé a2 á|só hlJro(Íogót a legko|.
sooD DaIá||ásba' és Ilúzza át a |ona|al
a ve,elón (|1)'
A kézike|ék könnye|rb ellord|tásávat
mozdllsa mosl a hlro'\logól ogy k|.s|t
oobra' (Ább'E)

Iúzza ál a |onalat az alsT hÜlokÍoqT
/ezélóJén (|2) oz ábla s.c||t{ (^bb.ó)
dos| a c5|pesz segllségóve| |Úz'e dt a
onalál a hufok|ogó |okán (13)'

lagyjon kb. !0 cnr íoMtat' a tóbb|t
ágja |e- (^bb:o)

ozgTkés

Fbpbm! /| ké5 na!)/oo éIes!

l-.

2,) ,| /c/sÚ hÜro^ wÓ 0|:|d:é5e

^ 
léz|keÍTk s'o|(ir3os iránvÚír vi|ó é|.

mo2d ásáVá| hozla a leisj hurcklooóI
a |egmagasabb állásba. l lÚzzaát ajo.
nala| a |e|es2krÉs |ona|vezelójl {2].
n'áp a (3)' (4)' (5)' (6)' (.' Í8) veze6;
(Abb'A)' HÚzza álcsipessz€|a|ona|al
a nulot(Íogó (9) |yukán' Hagyjon lb tocm bnaln|. a |Tbb|t vágF te í^bb'D)'

3) A /ol,b t!1 tgldzése
NyohJá lobbE ÍnyÍ) a bal l.ezc tnula.oÚlaval i kés ÍogTjál (A), és |eketié 

^]ooD iezéveIa recézel| Ícjü c.3vatl (c)
a ny iÍányába (8) (Abb E) HUz,aái
a |onála| a (2)' (3)' (4)' (5)' (6). ./l és
lU) velelón' naid elríó| háluha a iobblun rerész|ü| (9)' l{ágy]on ilt |s kb' to.m bm|a|' a lóbbil váglá |. (Abb'E)'

4) A bal td beüzése
Hüzza áta tonaláta (2), (3)' (4)' (6)' o)es tU}.as Veze|ón' ma]o a lat to ne.
gyen elökó|hátuka.
Alecézetl íeiú csával (c) íolqltásával
a Kes( hozza v|ssza ábpheIvzélbe-
na a gépel e|óször haszná'la' a|ánla.IosÍul.nbözószhú lonalat irasz;á|nI
lnen by kÖnnyebben |Ud]'] ktvetni a|onaEk hovalár|ozísá| és a |onal|e.
szesség beJ||ltásál

2.8. VarÉsletókész0tetek
E||enórizze e|ószrr a be|ú.és he-
ryes sorrendjél. és hogy nincs.e
oeszoru|va a Íona|. EzÜtán csavaÉ
|a.a kézikeÍeket egy k|csll maoa
le|e' es eÜenóÍizze, hogy a moz;r
lte|so) és rtgzl|eIl (a|sÓ)kés he|Á
sen áll.e' (Vane köztt|l íona|rfra
raovány vagy vaÍrásit'oí2) EltcnGÍzze azt is' hogy a íona|ak lisztán
nufto|nak c a tülap köro|' Ita nel
Iole|c'|es a hurko|ás, akkor a szá|
Veze|esl raiz segnségéve| el|enó-rEze a beIczés helyességét
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t
liabár ez a gÉp négyszá|as. kétlú
ve| va|ó szegózésre kész0ll, ||ta.

0átó| értelódóen használhatia lÉ-
romszá|as szegózésre is.
||yenkol azonban az €yik lú( e|
ke||távoIltani.

í. A ba|tove|va|ó vaÍrás
A bal túvel kész0|t háíomszá|as
szegóvaÍrás'Jágósué|essége u.
gyanakkoía, mird a négys.á|as
szggóvarrásé (noÍmá|isan
4.5 nm.)
A ba|olda|i Íonal|eszltót (1) hasz-
nálja.

A diÍÍer€nciá| anyaglovábbttó
oomb noítl]á|is d||ása az "N.'(|dsd.
a 11. oldalon)

2. A lobb tove| va|ó vaírás
A iobb tÚvel s gép keskenyebb€n
ö|t. 8 vágószé|ossfu kb' 2,5 mm.
A Jobbo|da|i Íona|Íeszltól (2) hasz-
ná|ja.

A di|lerenciá| anyagtovábbtló
oomb normális á||ása az ''N' {lásd.
a 11. oldalon)

iF!- A ragos.elosseg oeal|rtasa
Á lsa a vágószé|osséget 4-o mm.
lg a l6lhaszndl-.n. ^-.- "
mool8lolTen. Sz0bvortyszrioss{rg
4.5 mm.

A széIesség b€álnásához nyissa
k| az o|dal|edo|et' és tekerio a lecé-
zett |eJú csavart a kívánt iránybE.

(a) A Vágószé|esség k|sebb, mir
o. ö|tésszé|esség. TekeÍje a
csavaít a ny|l kányába.

{b) A vágTszé|esség nagyobb.
m|ÍÍ az ö|tósszé|esség' Teker.
Ie a csavart á nyí| kányába.

|lt mulalja az ábÍa' hogy a szélcs.
ség (á tü és az arÍyag közötl|távol
ság) 4,5 mÍrlt lesz k|'



3'€. t|téshossz beá|||tása
Az öltéshossz 2'5 mnl.re van be-
áÍIfrVa a norm á| VaÍÍáshoz és a szo-
gó vaíráFhoz, de a lokozat né|ko|i
szabályzókaí segftségéve| tudia
0,7 mm'tól {körszegó} egészen 6
mm-io válÍozlatn|.

3) Áz alsr hr'rok,,gú bnala sz
aDyag s'.h*1 meghÚzódk:

Növo|jg Ez a|sl hÚrokíogó Íeszné.
sót (4}' vagy psökleÍrtso a le|só
hurokíogT |esznését (3).

&9. Kanyaru|atvarrás
A be|só Íves kanyaru|at VarÍósához
az anyagot az anyagszé||e| iobbÍa
lolia a vaíÍTla|p e|eio a|á. Ehhez
ba|kezéve|lo|ja egy kicsit az anya.
got az A pon(ná|a nyllirányába, és
a iobb kezéve| ugyanakkoí a B
pomnál az el|eokezl kányba.

Ak0lsó fues kanyaruIal vaÍíásához
ugyaniiyen módon |ektesse a lalp
a|á az anyagot, de el|enlétes irány-
oa nyomia aa.

4) rÚ/ laza a bal tÚ szá/a',
Növele a ba|lÚ íosznésél (] ), vagy
cstlÍenlse mlndkét huÍokíoqó Íe-
sznését (3), (4).

5) TÚl /az4 a,/oü tt] száIa:
Nrve{e alobb t0 Íesz'lését (2).

Alsó huíok-
|€ó íona|a

o
@
(9
(9

. színé

A lelsó huro|dogT
Íonala
BaltűIona|

Jobblú|oná|

Salng
A lelsó huíoklogó

íonala

Jobb túÍona|

JobbtúÍoná|

o
@
@
@

A|só hurok
íogó lonala

Szlno
Aíe|so hurokíogó

íonala

Ba|túíonal

-13- * l0 *



anrag1ovábbító
A diíerenciá|-anyagtovábbnr
tJgyanazt a |unc|ót tÖlti be, mint két
ÍÜggetlen, kÜ|öná]|ó anyagtovábbt'
tó, csak enné| más a tú elótti és a
tú m(tsötti tovább|tás méÍeté'
A diÍíerenciá|.arryagtovábbltT áltaI
e|éri az anyag iajtája szeÍ|nt' hogy
a varrás nyÚjtolt vagy ránco|t |g-
gyen.
A ÍtyújthatT' erlsen és gyengén
ránco|ható anyagokná| egy tisr-
tább, €yen|etesébb vaÍrást érhet
el.
-'N', a normálá|Iást mutatia (nehéz
anyagokná|)

J€|zés

Di|Íenciá|
anyagtovábbnó

á nógombia

A köve|kezíJ láb|ázat alapján pÍóbá|já ki 62 egyps anyEgok egy kis
oaÍaqan. es meglága' 3 |eo|obb öhésképet kapia.

Anyag Á|||tTgomt)
beá||ítása'N'

Á||Ítógonb
beá|lÍtása

Eredmóny

Nyúltható
anyag

KólöttáÍÚ
JeÍsey'
stíetch

N-2

Feszes anyag
Pafllut
Vászon
Jeans

N

Könnyen
|áncolhaló

anyag

GeoÍgette
Mús2á|as
l.0gqöny

0,7-N

- lt -

*a-

A vaÍÍás| mindig néhány öftéssel
áz anyagon kI!ill leiezze be.
Ezáltal elkerulhetó' hogY a.VaÍrás
íetborno!.oíl, és egyide].úleo elókó.
szí|Ía gépet a köVetkezó varrásÍa.

Húzza e|ószöÍ hálra' maid a 0ép
bal o|da|ára az anyagol' Hágyion
kb' 5 cm.t a va(ásból' és vágja |e.
rrgyet,en ara, hogy az anyagot ne
hÚzza, amlg a lú |ent Van, merl áz
ktnnyen e|grÍb0lhet.

H. A varÍóta|p nyomásának
beálIltása

A varrólalp nyomása úgy |ett beá|.
I|tva. hogy a kÖzepes Vastagságú
anyagga| va|T nrunkánál nem
szoksfues változtatni. A varrÓta|p
nyomásán csak akkor kell módosI
lani' ha ktl|Öntsen v aslagabb vagy
vexonyaoo anyaggaI akaí do|go.-
nl. vekony anyagnál csökkentj0k,
vas|agnál lokozz Uk anyomást. K(|
ve|kezóképpen lehet á|lnani:_ baka lekem. az á||[Tcsavart

'-" (kevesebb nyomás)

- ,ooDra lekemi a csavan
"+" (Iöbb nyoÍnás)



. 'i -.'. '- ..L!utd|'ó5l |o|eg
az o|as2|ikus enyagok e|tisztázá.
sának m egeíósffósére hasznequk.

Két |ehe|óség van:
1. FÚzzön egy keskeny. (kb.

3 mln) 6za|agot a va.ÍólalpoÍr
korooaolqz dnyagío' ós vaíIa
lo (ahogy n: ábro mÚla||a|'

vagy
2. VezBssen €gy zsinTít a lú és !z

anyog kózé, és vaí|a |e.

?. KÉsE|( K|csERÉLÉsE
Minoka k6s ko|odogs€ é||€nál|G
képossáJo 8nyao|bó| kész$L olé't
Íi|lán |gó.tyo| csoÍét' do ha osét|eg
mégis so. koílno Íá' úgy kövesso
az alább|akd
FIGYELE!|I: Hl,zza k| a y,uésd4ót
a dr'gaszolTatrzfuI' mlelótt kj.
é{é/ié a ké5ak6t

í. Az 4lsó k$ 6qóJé.
Engedje lo|a szolílócsava[ ós v6.

oye ki a kést Hovezz e bo 8z úi
kést lJgy' hogy az é|e egy szinlbon
|egyen a tÚ|8ppa|' ós szoí|t'sa m0!
(iía q csavart.

2 A Ídsd k8 6qqé:
A kézike.ék íoÍgalásáva| v{ye a
kést a |comóly€bb á|!ásba. |.aznsa
meg E t8ttTcsavan' közb€n bÍlsa
|€va 8 kéqt. és tegy€n bo €gy újat.

Tola ezl á leomé|yebb á||ásba.
Úgy. hogv a vágószé| Íe|só é|e kb.
0'&1 mm.íe a|ú|emoz a|at| |egycn
(|d. ábra 

"A- 
pont).

szoÍnsa meg isma a csavar|.

R0gz|lócsavaí
Váqóé|.sdm

TÚ|emoz

A|só kés

'/ 
Fdsó kés

1/ Í('€'m.ez

il:
L€a|sóbt, pozíció

,,\

1.

^ 
úMPAIZZT

l(lcsEFÉLÉsE
A múve|ot rcgke:déso e|ótt k|
a varrógép vi||ásdugó|át 3 kon.
n€klott,ó|.
A taÍlozékok kozolt |évó csa.
vaÍt|Úzóva| távo|nsa €l 8 |á lpa
takaÍó|emezét.

3, csavaía ki a k|óoeli |ámpaiz-
zrt, és egy '' 220V í5W El4-
es |ooNa|atÚ vaÍíÚqépizzóva|
potoÍa.

4. Az izzó kicseré|ése után sz*
í4e üssza a takarl|emezt

9. oLAJozÁs

^ 
vaíÍógép Tsszes Gsapágy.! kivá'

|ó ||l|nósé$l. Üd{e ósÚ. spec|á|is
|étnbó| (t |nt p|. scnta|) kész0|L
A góp o|4ozása ezéÍt nem |€|tétle-
nu| szokség€s. de egy-ké| csepp
varíógépo|ai azért nÍndenképpen
hasznos, mert rleghosszabbqa a
vaíógép é|ellaítamát.



Fona|ak stáma 4 5zál (3 s.á|)

Túk száma 2 vagy 1 |í

TÚ|ailák Nodolsystom t3OB/7OS,
liArlSP vagy tlAxtT g).as

Tük kozöttl távo|ság 2mn

vágószél€sség

tnéshossz

sz8bváÍly 4,5 mm
sz8bályoáató 42. 6 mnjg

l-5mm

ci|lerenciá|.továbbtlás otánya 110.7-2

-23-

forgalonba hoz.ao:
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r.ttNósÉGTANÚs|TÁs

Az1e84. (|lL to.) B {pr^ szánú eglolos.oí|d€|€t8|aÍiáo.mnídla|o.Íb€ hozo
" lanúsqqk. hogy a la|wad gyáímányÚ

Modell SL-3400 D, 3455DS

ttsl3il l gbd( v4Íóoép mog|€|8| az a|átti m(lszrm pnomzókn€k:

Nóúggo3 |ko!t|i ícsz{nség' tokvgÍlda:
i'og|u|tTí'Dob. név|ooos loFsnnÉryh.vódo:
BoópfiEüv!óo.tá3 (E-í4.6 |0g|€|0!06):

Érin|ésváde|rnl osztá':
A|kahazotl ót|nlóEvód€|om:

stá|€k $!&m:
To5ám:
vágóké$
Mat. ölté8szám:

A kó8dÍék s.ó|os8ág€:
_ mé|ysógot

- nooas8ágo:
Tomogo (brtaó|(ol rúlíIl:
KERM| szakvélomény 8záma:

MEE| minósnr tlt 8záma:

- k€|le':

_ 6.vóíly6
Gy&|ás klópon{ol

220 v 50 Hz
00w
ma& 15 w{s vaÍTg6pE2T

-

ko|tos sz|gBte|és

4

van (kr(4E6oltrabl
1 1o0 öltés,poÍc

330 mm

22O mm

300 mm

41-85Egt -

215-02881

t0s1.00. 25.

v|ssz8voít{s|o.


