


DEKZ Ескерту:
Осы нұсқауда "Bernette" тігін машинасының үш моделі (London 2/3/5) суреттеледі. Нұсқаудың әр бетінің 
жоғарғы сол жақ бұрышында осы беттегі ақпараттың оған қатысы бар тиісті модельдің нөмірі көрсетілген.

Назар аударыңыз!
Осы тігін машинасы тек үйде пайдалануға арналған. Тігін машинасын жиі немесе кәсіби мақсатта пайдаланған 
кезде оны үнемі тазалап отыру және оған ерекше күтім жасау қажет. Тігін машинасын кепілдік берілген 
мерзімде жиі немесе кәсіби мақсатта пайдаланған кезде бөлшектерінің тозуының барлық түрлеріне бірдей 
кепілдік берілмейді. Ол туралы шешімді компанияның сервистік орталығы қабылдайды. 

Примечание:
В этом руководстве описываются три различные модели bernette. На каждой странице в верхнем левом углу 
жирным шрифтом указываются модели, для которых действительна соответствующая страница.

Внимание!
Эта швейная машина предназначена только для домашнего пользования. При интенсивном или 
полупрофессиональном использовании требуется регулярная чистка и особый уход. 
При интенсивном или полупрофессиональном использовании машины во время гарантийного срока не все 
явления износа деталей покрываются гарантией.  Решение об этом принимается сервисным центром на 
месте.
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ÏÔÎÏ‡Î˘„ ÒËfiÂfiÎÊ˝ ÌÏ „ÛÎÊË„ fl„ÂÏÌfiÔÎÏÔÊ

QK Ê¹−þÝşž³Ð²š ĞŁšÐÞ³ć ý˛Ğ¦Þ³ ŠÝČ ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č ²þÝşðþ ²š¼
 ×˛ˇþ²I ŠÝČ ðþ²þ×Ş¼ þÞ˛ −×šŠÞ˛žÞ˛₣šÞ˛ ¹þłÝ˛¹Þþ ³ð˛ž˛Þ¦Čý
  Þ˛¹²þČğšłþ ×³ðþŁþŠ¹²Ł˛K Ì×¦ýšÞČÐ²š ²þÝşðþ 
 ×šðþýšÞŠþŁ˛ÞÞŞš ¦žłþ²þŁ¦²šÝšý −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K
RK Îš ¦¹−þÝşž³Ð²š ý˛Ğ¦Þ³I š¹Ý¦ −þŁ×šŽŠšÞ ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦Ð 

ĞÞ³× ¦Ý¦ Ğ²š−¹šÝşÞ˛Č Ł¦Ýð˛I š¹Ý¦ ý˛Ğ¦Þ³ ³×þÞ¦Ý¦ ¦Ý¦ 
 −þŁ×šŠ¦Ý¦ ¦Ý¦ ¹ýþ₣¦Ý¦ ŁþŠþÐK ‡ Ć²þý ¹Ý³₣˛š ý˛Ğ¦Þ³ 
 ¹ÝšŠ³š² Šþ¹²˛Ł¦²ş ˇÝ¦Ž˛ÐĞšý³ ˛Ł²þ×¦ž¦×þŁ˛ÞÞþý³ 
 Š¦Ýš×³ ¦Ý¦ ¹−š¾¦˛Ý¦¹²³ ŠÝČ −×þŁš×ð¦I ×šýþÞ²˛I 
 ĆÝšð²×¦₣š¹ðþÐ ¦Ý¦ ýš¼˛Þ¦₣š¹ðþÐ ×šł³Ý¦×þŁð¦K
SK ‡šÞ²¦ÝČ¾¦þÞÞŞš þ²Łš×¹²¦Č ý˛Ğ¦ÞŞ ŠþÝŽÞŞ ˇŞ²ş þ²ð×Ş²Ş 

¦ ¹ŁþˇþŠÞŞ þ² ¹ðþ−ÝšÞ¦Ð ²šð¹²¦ÝşÞŞ¼ ŁþÝþðþÞI −ŞÝ¦I 
 þˇ×šžðþŁ Þ¦²þð ¦ ²ð˛ÞšÐK 
TK Ïˇš×šł˛Ð²š −˛Ýş¾Ş þ² ²×˛Łý¦×þŁ˛Þ¦Č ŠŁ¦Ž³ğ¦ý¦¹Č 
 ₣˛¹²Čý¦ ý˛Ğ¦ÞŞI þ¹þˇšÞÞþ ¦łÝþÐK 
UK Ê¹−þÝşž³Ð²š ²þÝşðþ þ×¦ł¦Þ˛ÝşÞŞš ¦łþÝşÞŞš −Ý˛¹²¦ÞŞ Łþ 

¦žˇšŽ˛Þ¦š −þÝþýð¦ ¦łÝŞK
VK Îš −þÝşž³Ð²š¹ş ¦žþłÞ³²Şý¦ ¦łÝ˛ý¦K
NMK Îš −þŠ²Čł¦Ł˛Ð²š ¦ Þš −þŠ²˛Ýð¦Ł˛Ð²š ý˛²š×¦˛Ý Łþ Ł×šýČ 

Ğ¦²şČK ˚²þ ýþŽš² −×¦Łš¹²¦ ð −þÝþýðš ¦łÝŞK
NNK Ï²ðÝć₣˛Ð²š ý˛Ğ¦Þ³I −š×šŁþŠČ ŁŞðÝć₣˛²šÝş Ł −þÝþŽšÞ¦š 

?Ï?I −×¦ ÝćˇŞ¼ ×˛ˇþ²˛¼I ŁŞ−þÝÞČšýŞ¼ þðþÝþ ¦łÝŞW ž˛−×˛Łðš 
¦łÝŞ Þ¦²ðþÐIž˛ýšÞš ¦łÝŞI Ğ−³ÝşÞþłþ ðþÝ−˛₣ð˛I ð˛−¹³ÝŞ 

 ₣šÝÞþð˛ ¦Ý¦ Ý˛−ð¦K 
NOK Ì×¦ ¹ÞČ²¦¦ −˛ÞšÝšÐI −×¦ ¹ý˛žðš ¦Ý¦ ŁŞ−þÝÞšÞ¦¦ Š×³ł¦¼
  ×˛ˇþ² −þ ²š¼Þ¦₣š¹ðþý³ ³¼þŠ³I þ−¦¹˛ÞÞŞ¼ Ł Þ˛¹²þČğšý 

×³ðþŁþŠ¹²ŁšI Ł¹šłŠ˛ þ²¹þšŠ¦ÞČÐ²š ý˛Ğ¦Þ³ þ² ¹š²¦K 
(Извлеките штепсельную вилку из розеткиK)

NPK Î¦ðþłŠ˛ Þš Ł¹²˛ŁÝČÐ²š ¦ Þš ×þÞČÐ²š Ł þ²Łš×¹²¦Č ý˛Ğ¦ÞŞ 
Þ¦ð˛ð¦¼ −×šŠýš²þŁK

NQK Îš ¦¹−þÝşž³Ð²š ĞŁšÐÞ³ć ý˛Ğ¦Þ³ Þ˛ þ²ð×Ş²þý ŁþžŠ³¼šK
NRK Îš ŁðÝć₣˛Ð²š ý˛Ğ¦Þ³ Ł −þýšğšÞ¦Č¼I łŠš ¦¹−þÝşž³ć²¹Č 

Łšğš¹²Ł˛ Ł ˛Ć×þžþÝşÞþÐ ³−˛ðþŁðš ¦Ý¦ ₣¦¹²ŞÐ ð¦¹Ýþ×þŠK

DERU

Ì×¦ ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦ ĆÝšð²×þ²š¼Þ¦₣š¹ðþÐ ˛−−˛×˛²³×Ş Ł˛ŽÞþ 
Ł¹šłŠ˛ ¹þˇÝćŠ˛²ş þ¹ÞþŁÞŞš −×˛Ł¦Ý˛ ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦I ðþ²þ×Şš 
ŁŞ×˛Ž˛ć²¹Č Ł ¹ÝšŠ³ćğ¦¼ −þÝþŽšÞ¦Č¼W 
Ìš×šŠ ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦šý Ć²þÐ ĞŁšÐÞþÐ ý˛Ğ¦ÞŞ þžÞ˛ðþýş²š¹ş
¹þ Ł¹šý¦ ¦žÝþŽšÞÞŞý¦ Þ¦Žš ³ð˛ž˛Þ¦Čý¦K Сохраняйте 
инструкцию в подходящем месте около машины. При передаче 
машины третьим лицам передавайте также и эту инструкцию.

ÏÌfiÔÎÏ - ‚ÝČ  −×šŠþ²Ł×˛ğšÞ¦Č ĆÝšð²×¦₣š¹ðþłþ ³Š˛×˛W
NK Î¦ðþłŠ˛ Þš ¹ÝšŠ³š² þ¹²˛ŁÝČ²ş ˇšž −×¦¹ýþ²×˛ ý˛Ğ¦Þ³ ¹þ
 Ł¹²˛ŁÝšÞÞþÐ Ł ×þžš²ð³ Ğ²š−¹šÝşÞþÐ Ł¦ÝðþÐK 
OK ‡¹šłŠ˛ ¦žŁÝšð˛Ð²š Ğ²š−¹šÝşÞ³ć Ł¦Ýð³ ¦ž ×þžš²ð¦ ¹×˛ž³ 

Žš −þ¹Ýš þðþÞ₣˛Þ¦Č ×˛ˇþ²Ş ¦ −š×šŠ ₣¦¹²ðþÐK
PK ‡¹šłŠ˛ ¦žŁÝšð˛Ð²š Ğ²š−¹šÝşÞ³ć Ł¦Ýð³ ¦ž ×þžš²ð¦ −š×šŠ 
 ž˛ýšÞþÐ ĆÝšð²×¦₣š¹ðþÐ Ý˛ý−þ₣ð¦K Ê¹−þÝşž³Ð²š ²þÝşðþ 
 Ý˛ý−þ₣ð¦ ²˛ðþłþ Žš ²¦−˛ ýþğÞþ¹²şć NO ‡L R ‡²K

ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚„ÎÊ„ - ı²þˇŞ ¹þð×˛²¦²ş ×¦¹ð þŽþłþŁI 
Łþžłþ×˛Þ¦ÐI ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦¼ ³Š˛×þŁ ¦Ý¦ ²×˛Łý¦×þŁ˛Þ¦Č ÝćŠšÐW

NK Îš −þžŁþÝČÐ²š ¦¹−þÝşžþŁ˛²ş ĞŁšÐÞ³ć ý˛Ğ¦Þ³ ð˛ð ¦ł×³Ğð³K
 fl³Šş²š þ¹þˇþ ŁÞ¦ý˛²šÝşÞŞI š¹Ý¦ ý˛Ğ¦ÞþÐ −þÝşž³ć²¹Č 
 Šš²¦ ¦Ý¦ ŁŞ ×˛ˇþ²˛š²š ŁˇÝ¦ž¦ Šš²šÐI
O. Лицам (и детям) с ограниченными физическими, сенсорными 

или умственными способностями, а также при отсутствии 
знаний, требуемых для безопасного обслуживания машины, 
разрешается работать на машине только под надзором или 
руководством ответственного лица.

3. Следите за детьми, чтобы убедиться, что они не 
обращались с машиной, как с игрушкой.
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NSK ı²þˇŞ þ²ðÝć₣¦²ş ý˛Ğ¦Þ³I −š×šŁšŠ¦²š łÝ˛ŁÞŞÐ ŁŞðÝć₣˛²šÝş 
Ł −þÝþŽšÞ¦š ?Ï? ¦ ž˛²šý ¦žŁÝšð¦²š Ğ²š−¹šÝşÞ³ć Ł¦Ýð³ ¦ž 
×þžš²ð¦X ž˛¼Ł˛²ŞŁ˛Ð²š ×³ðþÐ Ł¦Ýð³I ˛ Þš ĞÞ³×K

17. Никогда ничего не ставьте на пусковую педаль.
18. В нормальных условиях уровень шума не превышает 70 дБ.
NVK ˚²˛ ĞŁšÐÞ˛Č ý˛Ğ¦Þ˛ ¦ýšš² ŠŁþÐÞ³ć ¦žþÝČ¾¦ćK Ê¹−þÝşž³Ð²š 
 ²þÝşðþ þ×¦ł¦Þ˛ÝşÞŞš ž˛−˛¹ÞŞš Šš²˛Ý¦K ÔþˇÝćŠ˛Ð²š ³ð˛ž˛Þ¦Č 
 −þ ²š¼Þ¦₣š¹ðþý³ þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦ć ¦žŠšÝ¦Ð ¹ ŠŁþÐÞþÐ 
 ¦žþÝČ¾¦šÐK 

ÏflÔÈÒ‰Ê‡fiÎÊ„ ÊÂ‚„ÈÊÁ Ô
‚‡ÏÁÎÏÁ ÊÂÏÈ˝ÙÊ„Á

‡ ¦žŠšÝ¦Č¼ ¹ ŠŁþÐÞþÐ ¦žþÝČ¾¦šÐ −×šŠ³¹ýþ²×šÞŞ ŠŁš ¹¦¹²šýŞ
¦žþÝČ¾¦¦I Łýš¹²þ ž˛žšýÝšÞ¦ČK ‡ ²˛ð¦¼ −×¦ˇþ×˛¼ ž˛žšýÝšÞ¦Č Þš
−×šŠ³¹ýþ²×šÞþI ¦ ž˛žšýÝČćğ¦Ð −×þŁþŠ Þš ŠþÝŽšÞ ˇŞ²ş
−×¦¹þšŠ¦ÞšÞK š¼Þ¦₣š¹ðþš þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦š ¦žŠšÝ¦Ð ¹ ŠŁþÐÞþÐ 
¦žþÝČ¾¦šÐ ²×šˇ³š² þ¹þˇþÐ þ¹²þ×þŽÞþ¹²¦ ¦ žÞ˛Þ¦Ð ¹¦¹²šýŞ ¦
ŠþÝŽÞþ ŁŞ−þÝÞČ²ş¹Č ²þÝşðþ ðŁ˛Ý¦½¦¾¦×þŁ˛ÞÞŞý −š×¹þÞ˛ÝþýK
Ì×¦ ²š¼Þ¦₣š¹ðþý þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦¦ ¦ ×šýþÞ²š ¹ÝšŠ³š² −×¦ýšÞČ²ş
²þÝşðþ ²š ž˛−˛¹ÞŞš ₣˛¹²¦I ðþ²þ×Şš ¦ŠšÞ²¦₣ÞŞ ³¹²˛ÞþŁÝšÞÞŞý Ł
ý˛Ğ¦ÞšK ÊžŠšÝ¦Č ¹ ŠŁþÐÞþÐ ¦žþÝČ¾¦šÐ ý˛×ð¦×³ć²¹Č ¹ÝþŁ˛ý¦
?açééÉäáëçäáÉêìåÖ? ¦Ý¦ ?açééÉäíáëçäáÉêí?K 

˛ð¦š ¦žŠšÝ¦Č ýþł³² ²˛ðŽš ý˛×ð¦×þŁ˛²ş¹Č ¹¦ýŁþÝþý        K

Тщательно сохраняйте
настоящую инструкцию по
эксплуатации
˚²˛ ĞŁšÐÞ˛Č ý˛Ğ¦Þ˛ −×šŠÞ˛žÞ˛₣šÞ˛ ²þÝşðþ ŠÝČ Šþý˛ĞÞšłþ
¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦ČK

ÒŁ˛Ž˛šýŞÐ −þð³−˛²šÝşI ¹þþˇğ˛šý ‡˛ýI ₣²þ Þ˛Ğ˛ −×þŠ³ð¾¦Č
¹š×²¦½¦¾¦×þŁ˛Þ˛ Þ˛ ¹þþ²Łš²¹²Ł¦š ²×šˇþŁ˛Þ¦Čý ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦
¹þłÝ˛¹Þþ ±Â˛ðþÞ³ ÓÚ þ ž˛ğ¦²š −×˛Ł −þ²×šˇ¦²šÝšÐ≤ 
³−þÝÞþýþ₣šÞÞŞý þ×ł˛Þþý ·þ¹¹²˛ÞŠ˛×²˛ Óþ¹¹¦¦K

 Охрана окружающей среды.
 BERNINA ответственно относится к защите
  природной среды. Мы стараемся повышать 

экологическую безвредность наших продуктов,
 непрерывно модернизируя конструкцию и
 технологию изготовления.
 Отслужившие свой срок электрические приборы
 нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором,
 необходимо сдавать их в специальные 

приемные пункты.
 Узнайте в своем районном управлении, где
 находятся такие приемные пункты.

Неконтролируемое удаление электроприборов
 вместе с бытовым мусором может привести к
 попаданию опасных веществ в грунтовые воды и,
 таким образом, в пищевую цепь или же к
 отравлению на многие годы флоры и фауны.
 При замене электроприбора на новый продавец 

по закону обязан принять у вас старый прибор 
для утилизации.

 (Относится не ко всем странам. Соблюдайте 
законодательство своей страны.)

RU
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ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НЕГІЗГІ НҰСҚАУЛАР
Электротехникалық қондырғыларды пайдаланған кезде 
қауіпсіздіктің келесі ережелерде мазмұндалған негізгі 
талаптарын әрқашанда сақтау маңызды:

Осы тігін машинасын пайдалана бастардың алдында 
төменде мазмұндалған барлық ережелермен танысыңыз. 
Осы нұсқауда машинаға жақын, қолайлы жерде 
сақтаңыз. Тігін машинасын басқа біреуге берген кезде 
осы нұсқауды да бірге беріңіз. 

ҚАУІПТІ! Электр тогынан зардап шекпеу үшін:
1.  Электр ашасы электр желісінің ұяшығына тығылған тігін 

машинасын ешқашанда қараусыз қалдыруға болмайды.
2.  Тігін машинасында жұмыс істеп болған соң немесе оны 

тазалардың алдында оның электр ашасын әрқашанда 
электр желісінің ұяшығынан шығарыңыз.

3.  Тігін машинасының электр шамын алмастырардың 
алдында оның электр ашасын әрқашанда электр 
желісінің ұяшығынан шығарыңыз. Тек кернеуі 12 В және 
қуаты 5 Вт шамдарды ғана пайдаланыңыз. 

ЕСКЕРТУ! Тігін машинасының жану, адамдардың 
күйіп қалу, электр тогынан зардап шегу және жарақат алу 
қаупін азайту үшін:
1.  Тігін машинасын балалардың ойыншық ретінде 

пайдалануына рұқсат бермеңіз. Егер Тігін машинасын 
балалар пайдаланса немесе сіз пайдаланған кезде 
қасыңызда балалар болса, ерекше сақ болыңыз. 

2.  Әлжуаз адамдарға және ақыл-есі кем немесе пешті 
пайдалану тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (оның 
ішінде балаларға) Тігін машинасын тек жауапты 
адамның қадағалауымен пайдалануына рұқсат беріледі.  

3.  Балалардың тігін машинасын ойыншық ретінде 
пайдаланбауын қадағалаңыз.

4.  Тігін машинасын тек ол осы нұсқауға сәйкес орындауға 
арналған жұмыстарды орындау үшін пайдаланыңыз. 
Тек тігін машинасын жасап шығарушы ұсынған керек-
жарақтарды пайдаланыңыз. 

5.  Егер тігін машинасының электр сымы немесе электр 
ашасы бүлінген болса, Тігін машинасын құлатып алсаңыз 
немесе оған су төгіп алсаңыз оны пайдаланбаңыз. 
Осындай жағдайларда тігін машинасын тексеру және 
жөндеу үшін компанияның жақын жердегі дилеріне 
немесе маманға алып бару керек. 

6.  Тігін машинасының желдеткіш тесіктері ашық болуы 
және оларға матаның талшықтары, шаң, жіптер және 
мата қиындылары толып қалмаған болуы тиіс.

7.  Саусақтарыңызды Тігін машинасының қозғалатын 
бөліктерінен, әсіресе инесінен жарақаттанудан сақтаңыз.

8.  Инелер сынып қалмауы үшін тек түпнұсқа ине 
пластиналарын пайдаланыңыз.

9.  Майысқан инелерді ешқашан пайдаланбаңыз. 
10. Тігу кезінде материалды тартпаңыз және итермеңіз, бұл 

инені сындыруы мүмкін.
11.  Иненің маңында орындалатын кез-келген жұмыстарды 

орындау: инеге жіп салу, инені, шөрнектің қалпақшасын, 
қайықшаның капсуласын немесе табанды алмастыру 
кезінде әрқашанда ажыратқышты "О" жағдайына 
ауыстырып, тігін машинасын электр желісінен 
ажыратыңыз.  

12. Тігін машинасының панельдерін алу, оны майлау 
немесе осы нұсқауда мазмұндалған техникалық күтім 
жасау жұмыстарын орындау кезінде әрқашанда тігін 
машинансын электр желісінен ажыратыңыз (электр 
ашасын электр ұяшығынан шығарыңыз).

13. Ешқандай заттарды тігін машинасының тесіктеріне 
салмаңыз және ішіне түсіріп алмаңыз. 

14. Тігін машинасын сыртта пайдаланбаңыз.
15. Тігін машинасын аэрозольдік заттар немесе таза оттегі 

пайдаланылатын жерлерде пайдаланбаңыз. 

DEKZ
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немесе "Doppeltisoliert" сөздерімен таңбаланады. Ондай 
қондырғылар          белгісімен де таңбалануы мүмкін.  
 

ОСЫ ПАЙДАЛАНУ 
БОЙЫНША НҰСҚАУДЫ 
МҰҚИЯТ САҚТАҢЫЗ
Осы тігін машинасы тек үйде пайдалануға арналған.

Құрметті сатып алушы, сізге біздің өнімді Казахстан 
Республикасының "Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау туралы" Заңының талаптарына сәйкес Казахстан 
Республикасының Мемлекеттік стандартының уәкілетті 
органы сертификаттағанын хабарлаймыз.

 Қоршаған ортаны қорғау.
 "Бернина" компаниясы қоршаған ортаны 

қорғауға жауапкершілікпен қарайды. Біз өз 
өнімдеріміздің конструкциясын және жасалу 
технологиясын үнемі жаңартып, олардың 
экологиялық қауіпсіздігін жоғарылатуға 
тырысамыз. Жарамсыз болып қалған 
электр аспаптарды тұрмыстық қоқыстармен 
бірге тастауға болмайды, оларды арнайы 
қабылдау орындарына өткізу қажет. Өзіңіз 
тұратын ауданда ондай орындардың қайда 
орналасқанын біліп алыңыз. Электр аспаптарды 
тұрмыстық қоқыстармен бірге тастау қауіпті 
заттардың жерасты суларын ластауына 
немесе ұзақ жылдар бойы флора мен фаунаны 
уландыруына алып келуі мүмкін. Ескі электр 
аспапты жаңасына алмастырған кезде заң 
бойынша сатушы сізден ескі аспапты қабылдап 
алуға міндетті. Бұл ереже барлық елдерде 
қолданылады. Өз еліңіздің заңдарын сақтаңыз. 

16. Тігін машинасын ажырату үшін ажыратқышты "О" 
жағдайына ауыстырыңыз, содан соң сымнан емес 
ашадан ұстап электр ашасын электр ұяшығынан 
шығарыңыз.

17. Тігін машинасын іске қосатын басқыштың үстіне ешқашан 
ешнәрсе қоймаңыз. 

18. Қалыпты жағдайларда тігін машинасы шығаратын шудың 
деңгейі 70 дБ артық емес.

19. Осы тігін машинасының қосарланған электр 
оқшаулағышы бар. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді 
пайдаланыңыз. Қосарланған электр оқшаулағышы бар 
қондырғыларға техникалық қызмет көрсету бойынша 
ережелерді сақтаңыз.

ҚОСАРЛАНҒАН ЭЛЕКТР 
ОҚШАУЛАҒЫШЫ БАР 
ҚОНДЫРҒЫЛАРҒА 
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ
Қосарланған электр оқшаулағышы бар қондырғыларда 
жерге жалғаудың орнына электр оқшаулаудың екі жүйесі 
қарастырылған. Ондай қондырғыларда жерге жалғау  
қарастырылмаған, сондықтан оларға жерге жалғайтын 
сым жалғанбауы тиіс. Қосарланған электр оқшаулағышы 
бар қондырғыларға техникалық қызмет көрсету ерекше 
сақтықты және жүйені жақсы білуді қажет етеді, 
сондықтан оны тек білікті мамандар орындаулары тиіс. 
Тігін машинасына техникалық қызмет көрсету және оны 
жөндеу кезінде тек машинада орнатылған бөлшектермен 
бірдей бөлшектерді пайдалану керек. Қосарланған 
электр оқшаулағышы бар қондырғылар "Doppelisolierung" 

KZ
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ÒŁ˛Ž˛šýŞÐ −þð³−˛²šÝşI

Ł ¦Þ¹²×³ð¾¦¦ −þ Ćð¹−Ý³˛²˛¾¦¦ Š˛ÞŞ þˇğ¦š −×˛Ł¦Ý˛ −þÝşžþŁ˛Þ¦Č ĞŁšÐÞþÐ ý˛Ğ¦ÞŞ Š˛ÞÞþÐ ýþŠšÝ¦K Ì×˛Ł¦Ý˛ ¦ −×¦šýŞ Ğ¦²şČI
×šðþýšÞŠ˛¾¦¦ −þ −þŠˇþ×³ ý˛²š×¦˛ÝþŁI Ł ²þý ₣¦¹Ýš Þ¦²þðI ¹þŠš×Ž˛²¹Č Ł ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ Ý¦²š×˛²³×š −þ Ğ¦²şćI −×š−þŠ˛ć²¹Č Þ˛ ð³×¹˛¼
ð×þÐð¦ ¦ Ğ¦²şČK

ÊÞ¹²×³ð¾¦Č −þ Ćð¹−Ý³˛²˛¾¦¦ Þš ž˛ýšÞČš² ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ Ý¦²š×˛²³×Ş −þ Ğ¦²şć!

Ìš×šŠ ²šýI ð˛ð −×¦¹²³−¦²ş ð Ğ¦²şć ¦žŠšÝ¦Č ¦ −×¦ −š×šýšÞš Þ¦²þðI ²ð˛Þ¦I ¹²×þ₣ð¦ ¦ −˛×˛ýš²×þŁ ý˛Ğ¦ÞŞ Þšþˇ¼þŠ¦ýþ ŁŞ−þÝÞ¦²ş
−×þˇÞþš Ğ¦²şš! ÍŞ ˇ³Ššý ‡˛ý þ₣šÞş ˇÝ˛łþŠ˛×ÞŞ ž˛ ‡˛Ğ¦ ž˛ýš₣˛Þ¦Č ¦ −×šŠÝþŽšÞ¦Č −þ ¦Þ¹²×³ð¾¦¦K

BERNINA International AG 
CH-8266 Steckborn / Switzerland

Ôþ¼×˛ÞČšý ž˛ ¹þˇþÐ Ł¹š −×˛Ł˛ Þ˛ ¦žýšÞšÞ¦š ðþÞ¹²×³ð¾¦Ð −þ þ²ÞþĞšÞ¦ć ð ²šð¹²³ ¦ ×¦¹³Þð˛ýK

DERU
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Құрметті сатып алушы!

Пайдалану бойынша нұсқауда тігін машинасының осы модельдерін пайдаланудың жалпы ережелері берілген. Тігін тігу 
ережелері мен тәсілдері, материалдарды, оның ішінде жіптерді таңдау бойынша ұсыныстар тігін тігу бойынша арнайы 
әдебиеттерде мазмұндалған немесе пішу және тігін тігу курстарында оқытылады. 

Тігін машинасын пайдалану бойынша нұсқау тігін тігу бойынша арнайы әдебиеттерді алмастыра алмайды!

Тігін тігуге кірісердің алдында және жіптерді, маталарды, тігістің түрін және тігін машинасының параметрлерін өзгерткен 
кезде тігіп тексеріп көру керек. Біз сіздің осы нұсқауға қатысты ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды ризашылықпен 
қабылдайтын боламыз. 

BERNINA International AG
CH-8266  Steckborn / Switzerland

Нұсқаудың мәтінін және суреттерді өзгертуге қатысты барлық құқықтарымыз сақталған.

KZ
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DEKZ

Все права сохранены
По техническим причинам и в целях совершенствования оборудования, технические параметры, части и 
принадлежности швейного компьютера могут подвергаться изменеиям в любое время без предварительного 
объявления. Набор принадлежностей в комплекте поставки может иметь разный состав в разных странах.

Барлық құқықтар сақталған
Тігін машинасының техникалық параметрлері, бөлшектері және керек-жарақтары техникалық себептермен 
және қондырғыны жетілдіру мақсатымен кез-келген уақытта, алдын-ала жарияланбай өзгертілуі мүмкін. Тігін 
машинасының керек-жарақтар жиынтығының құрамы әр елде әртүрлі болуы мүмкін.

DE
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‡ ð˛₣š¹²Łš ŁÝ˛ŠšÝş¾˛ ÞþŁþÐ ĞŁšÐÞþÐ ý˛Ğ¦ÞŞ ‡Ş −þÝ³₣¦²š 
³ŠþŁþÝş¹²Ł¦š þ² ŁŞ¹þðþð˛₣š¹²ŁšÞÞŞ¼ ×šž³Ýş²˛²þŁ Ğ¦²şČ Þ˛ 
¹˛ýŞ¼ ×˛žÝ¦₣ÞŞ¼ ý˛²š×¦˛Ý˛¼ - þ²ýÞþłþ¹ÝþÐÞŞ¼ ŠŽ¦Þ¹þŁŞ¼
²ð˛ÞšÐ Šþ Šþ×þł¦¼ ĞšÝðþŁŞ¼ ²ð˛ÞšÐK

‡˛Ğ˛ ĞŁšÐÞ˛Č ý˛Ğ¦Þ˛ −×šŠÝ˛ł˛š² ŁŞ¹Ğ³ć ¹²š−šÞş −×þ¹²þ²Ş 
¦ ³Šþˇ¹²Ł˛ þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦ČK ‚ÝČ ‡˛ĞšÐ ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦ ¦ ŠÝČ −
þÝ³₣šÞ¦Č Þ˛¦ˇþÝşĞšłþ ³ŠþŁþÝş¹²Ł¦Č þ² ýÞþł¦¼ Šþ¹²þ¦Þ¹²Ł 
¦ ³Šþˇ¹²Ł˛ −×¦ýšÞšÞ¦Č ‡˛ĞšÐ ý˛Ğ¦ÞŞ ýŞ ×šðþýšÞŠ³šý 
ŁÞ¦ý˛²šÝşÞþ −×þ₣¦²˛²ş Ł¹š þ¹ÞþŁÞŞš ³ð˛ž˛Þ¦Č −þ ²š¼Þ¦ðš 
ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦I −þ −×¦ýšÞšÞ¦ć ¦ ²š¼Þ¦₣š¹ðþý³ ³¼þŠ³I 
¹þŠš×Ž˛ğ¦š¹Č Ł Ć²þý ×³ðþŁþŠ¹²ŁšK

ÍŞ Þ˛Šššý¹ČI ₣²þ ³Žš −×¦ −š×Łþý −×¦ýšÞšÞ¦¦ ĞŁšÐÞþÐ 
ý˛Ğ¦ÞŞ ‡Ş ¹ýþŽš²š −þ Šþ¹²þ¦Þ¹²Ł³ þ¾šÞ¦²ş ýÞþł¦š šš 
Šþ¹²þ¦Þ¹²Ł˛K Ì×¦¹²³−˛Č ð ×˛ˇþ²š Þ˛ ĞŁšÐÞþÐ ý˛Ğ¦ÞšI
žÞ˛ðþýş²š¹ş Ğ˛ł ž˛ Ğ˛łþý ¹ ¹þŠš×Ž˛Þ¦šý Þ˛¹²þČğšłþ
×³ðþŁþŠ¹²Ł˛K

Сіз жаңа тігін машинасын пайдаланған кезде көп қабатты 
джинсы маталарынан қымбат жібек маталарға дейінгі сан-
алуан түрлі материалдарды тігудің жоғары сапасына риза 
боласыз. 

Сіздің тігін машинаңыз өте қарапайым және онымен жұмыс 
істеу аса қолайлы. Қауіпсіздік үшін және тігін машинасының 
көптеген мүмкіндіктерін пайдалана алу үшін біз осы 
нұсқаудағы қауіпсіздік техникасы, тігін машинасын қолдану 
және оған техникалық күтім жасау бойынша барлық негізгі 
нұсқауларды мұқият оқып шығуға кеңес береміз. 

Сіз тігін машинасын алғаш рет қолданған кезден-ақ оның 
көптеген мүмкіндіктерін бағалай аласыз деп үміттенеміз. Тігін 
машинасымен жұмыс істеуге кіріскен кезде осы нұсқаулықтың 
мазмұнымен біртіндеп танысыңыз. 

Ì×¦ý¦²š Þ˛Ğ¦ −þžŠ×˛ŁÝšÞ¦Č Біздің құттықтауымызды қабыл алыңыз!
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1. Направитель игольной нитки
2. Регулятор прижима лапки
3. Нитенаправитель моталки
4. Нитепритягиватель
5. Диск регулятора натяжения нитки
6. Клавиша шитья в обратном направлении
7. Нитеобрезатель
8. Лапка
9. Игольная пластина
10. Приставная швейная платформа и коробка с 

принадлежностями
11. Стержень катушкодержателя
12. Отверстие для второго стержня катушкодержателя
13. Моталка
14. Упор моталки
15. Ручка выбора длины стежка
16. Ручка выбора ширины строчки (только London 5) 
17. Индикация образца
18. Рычаг выполнения петли (только London 5)
19. Нитевдеватель (только модель London 3/5)
20. Маховое колесо
21. Ручка выбора строчки
22. Баланс образца строчки (только London 5)
23. Главный выключатель
24. Разъем для подключения сетевого кабеля 
25. Ручка для переноски
26. Рычаг подъема лапки

1.  Иненің жібін бағыттағыш
2.  Табанның басылуын реттегіш
3.  Орағыштың жіп бағыттағышы
4.  Жіп тартқыш
5.  Жіптің тартылуын реттегіштің дискі
6.  Кері бағытта тігу пернесі
7. Жіп кескіш
8.  Табан
9.  Ине пластинасы
10.  Тігін платформасы және керек-жарақтар қорапшасы
11.  Орама ұстағыштың өзегі
12.  Орама ұстағыштың екінші өзегіне арналған тесік
13.  Орағыш
14.  Орағыштың тіреуі
15.  Инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасы
16.  Тігістің енін таңдау тұтқасы (тек London 5)
17.  Үлгіні көрсету
18. Түймелі ілмекті орындау тұтқасы (тек London 5)
19.  Жіп ілгіш (тек London 3/5)
20.  Доңғалақ
21.  Тігістің түрін таңдау тұтқасы
22.  Тігістің үлгісін теңгерімдегіш (тек London 5)
23.  Ажыратқыш
24.  Желілік кабель жалғанатын ағытпа
25.  Тігін машинасын тасымалдауға арналған тұтқа
26.  Табанды көтеруге арналған тұтқа.

ШолуÏˇžþ× 
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Стандартты жиынтық
1.  Әмбебап табан (J)
2.  Сыдырма ілгек тігуге арналған табан (І)
3.  Түймелер тігуге арналған табан
4.  Түймелік ілмек тігуге арналған табан (В)  
5.  Инелер жиынтығы (3 дана)
6.  Бұрағыш
7.  Май құйғыш
8.  Тігісті сөгуге арналған пышақ / тазалағыш щетка
9.  Шөрнектер (3 дана)
10.  Жиек бағыттағыш
11.  Орама ұстағыштың екінші өзегі
12.  Орама ұстағыш 
13.  Фетр төсем
14.  Кестелеуге, торлауға арналған пластина
15.  Бобиндерге арналған тор (2 дана) 

Арнайы керек-жарақтар*
16.  Кестелеу табаны
17.  Оверлог табаны (G) 
18.  Бүктегіш табан   
19.  Көрінбейтін тігіс табаны (L)
20.  Бау тігуге арналған табан
21.  Көрінбейтін сыдырма ілгек тігуге арналған табан
22.  Көктеуге арналған табан
23.  Торлауға, кестелеуге арналған табан
24.  Жоғарғы транспортердің табаны
25.  Екі өзекті ине
26.  Торлауға, кестелеуге арналған табан (мөлдір)

*  Арнайы жабдықтар тігін машинасының стандартты 
жиынтығына кірмейді, оларды қосымша алу керек.

Ô²˛ÞŠ˛×²ÞŞÐ ðþý−Ýšð²
NK ÒÞ¦Łš×¹˛ÝşÞ˛Č Ý˛−ð˛ (g)
OK È˛−ð˛ ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ?ýþÝÞ¦Ð? (f)
PK È˛−ð˛ ŠÝČ −×¦Ğ¦Ł˛Þ¦Č −³łþŁ¦¾
QK È˛−ð˛ ŠÝČ ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č −³łþŁ¦₣ÞŞ¼ −š²šÝş (_)
RK Ëþý−Ýšð² ¦łÝ (P Ğ²K)
SK ÒłÝþŁ˛Č þ²Łš×²ð˛
TK Í˛¹ÝšÞð˛
UK ÎþŽ-Ł¹−˛×ŞŁ˛²šÝşL ˜š²ð˛-ð¦¹²þ₣ð˛
VK ˆ−³Ýşð¦ (P Ğ²K)
NMK Ë×þýðþÞ˛−×˛Ł¦²šÝş
NNK Второй стержень катушкодержателя
NOK Ë˛²³ĞðþŠš×Ž˛²šÝş
NPK Фетровая подкладка
NQK Пластина для  вышивания/штопки
NRK Сеточка для бобин (2 шт.)

Ô−š¾¦˛ÝşÞŞš −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ G
NSK ‡ŞĞ¦Ł˛ÝşÞ˛Č Ý˛−ð˛
NTK ÏŁš×Ýþ₣Þ˛Č Ý˛−ð˛ (d)
NUK È˛−ð˛- ×³ˇ¦ÝşÞ¦ð
NVK È˛−ð˛ −þ²˛ÐÞþłþ ¹²šŽð˛ (i)
OMK È˛−ð˛ ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ĞÞ³×˛
ONK È˛−ð˛ ŠÝČ Ł²˛₣¦Ł˛Þ¦Č Ł ĞþŁ −þ²˛ÐÞþÐ ž˛¹²šŽð¦-ýþÝÞ¦Č
OOK È˛−ð˛ ŠÝČ ¹²šŽð¦ ðŁ¦Ý²˛ NLQ?
OPK È˛−ð˛ ŠÝČ Ğ²þ−ð¦ ¦ ŁŞĞ¦Ł˛Þ¦Č
OQK È˛−ð˛ Łš×¼Þšłþ ²×˛Þ¹−þ×²š×˛
ORK ‚Ł³¼¹²š×ŽÞšŁ˛Č ¦łÝ˛
OSK Лапка для вышивания (прозрачная)

G Ô−š¾¦˛ÝşÞŞš −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ Þš Ł¼þŠČ² Ł ¹²˛ÞŠ˛×²ÞŞÐ 
ðþý−Ýšð² ý˛Ğ¦ÞŞI þÞ¦ ŠþÝŽÞŞ −×¦þˇ×š²˛²ş¹Č 

 Šþ−þÝÞ¦²šÝşÞþK

Ì×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ Керек-жарақтар
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Ô²˛ÞŠ˛×²ÞŞÐ ðþý−Ýšð² 
NK ÒÞ¦Łš×¹˛ÝşÞ˛Č Ý˛−ð˛ (g)
OK È˛−ð˛ ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ?ýþÝÞ¦Ð? (f)
PK È˛−ð˛ ŠÝČ −×¦Ğ¦Ł˛Þ¦Č −³łþŁ¦¾
QK È˛−ð˛ ŠÝČ ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č −³łþŁ¦₣ÞŞ¼ −š²šÝş (a)
RK ‡ŞĞ¦Ł˛ÝşÞ˛Č Ý˛−ð˛
SK ÏŁš×Ýþ₣Þ˛Č Ý˛−ð˛ (d)
TK Ëþý−Ýšð² ¦łÝ (P Ğ²K)
UK ÒłÝþŁ˛Č þ²Łš×²ð˛
VK Í˛¹ÝšÞð˛
NMK ÎþŽ-Ł¹−˛×ŞŁ˛²šÝşL ˜š²ð˛-ð¦¹²þ₣ð˛
NNK ˆ−³Ýşð¦ (P Ğ²K)
NOK Ë×þýðþÞ˛−×˛Ł¦²šÝş
NPK Второй стержень катушкодержателя
NQK Ë˛²³ĞðþŠš×Ž˛²šÝş
NR. Фетровая подкладка
NSK Сеточка для бобин (2 шт.)

Ô−š¾¦˛ÝşÞŞš −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ G
NTK È˛−ð˛- ×³ˇ¦ÝşÞ¦ð
NUK È˛−ð˛ −þ²˛ÐÞþłþ ¹²šŽð˛ (L)
NVK È˛−ð˛ ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ĞÞ³×˛
OMK È˛−ð˛ ŠÝČ Ł²˛₣¦Ł˛Þ¦Č Ł ĞþŁ −þ²˛ÐÞþÐ ž˛¹²šŽð¦-ýþÝÞ¦Č
ONK È˛−ð˛ ŠÝČ ¹²šŽð¦ ðŁ¦Ý²˛ NLQ?
OOK È˛−ð˛ ŠÝČ ¹ˇþ×šÞ¦Č
OPK È˛−ð˛ ŠÝČ Ğ²þ−ð¦ ¦ ŁŞĞ¦Ł˛Þ¦Č
OQK È˛−ð˛ Łš×¼Þšłþ ²×˛Þ¹−þ×²š×˛
ORK ‚Ł³¼¹²š×ŽÞšŁ˛Č ¦łÝ˛
 
G Ô−š¾¦˛ÝşÞŞš −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ Þš Ł¼þŠČ² Ł ¹²˛ÞŠ˛×²ÞŞÐ ðþý−

Ýšð² ý˛Ğ¦ÞŞI þÞ¦ ŠþÝŽÞŞ −×¦þˇ×š²˛²ş¹Č Šþ−þÝÞ¦²šÝşÞþK

Стандартты жиынтық
1.  Әмбебап табан (J)
2.  Сыдырма ілгек тігуге арналған табан (І)
3.  Түймелер тігуге арналған табан
4.  Түймелік ілмек тігуге арналған табан (D)  
5.  Кестелеу табаны
6.  Оверлог табаны (G) 
7.  Инелер жиынтығы (3 дана)
8.  Бұрағыш
9.  Май құйғыш
10.  Тігісті сөгуге арналған пышақ / тазалағыш щетка
11.  Шөрнектер (3 дана)
12.  Жиек бағыттағыш
13.  Орама ұстағыштың екінші өзегі
14.  Орама ұстағыш 
15.  Фетр төсем
16.  Бобиндерге арналған тор (2 дана)

Арнайы керек-жарақтар*
17.  Бүктегіш табан   
18.  Көрінбейтін тігіс табаны (L)
19.  Бау тігуге арналған табан
20.  Көрінбейтін сыдырма ілгек тігуге арналған табан
21.  Көктеуге арналған табан
22.  Бүрмелеуге арналған табан
23.  Торлауға, кестелеуге арналған табан
24.  Жоғарғы транспортердің табаны
25.  Екі өзекті ине

*  Арнайы жабдықтар тігін машинасының стандартты 
жиынтығына кірмейді, оларды қосымша алу керек.

Керек-жарақтарÌ×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦
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‚ÝČ ž˛ğšÝð¦Ł˛Þ¦Č −×¦¹²˛ŁÞþÐ ĞŁšÐÞþÐ −Ý˛²½þ×ýŞ 
³Šš×Ž¦Ł˛Ð²š šš łþ×¦žþÞ²˛ÝşÞþ ¦ ŁŠ˛Ł¦²š Ł Þ˛−×˛ŁÝšÞ¦¦ 
¹²×šÝð¦K (N)

‡Þ³²×šÞÞćć −þÝþ¹²ş −×¦¹²˛ŁÞþÐ ĞŁšÐÞþÐ−Ý˛²½þ×ýŞ ýþŽÞþ 
¦¹−þÝşžþŁ˛²ş ŠÝČ ³ðÝ˛Šð¦ −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²šÐK (O)

Тігін платформасын орнату үшін оны горизонталды ұстап 
тұрып, көрсетілген бағытта жылжытып басыңыз (1).

Тігін платформасының ішкі жағын керек-жарақтарды сақтау 
үшін пайдалануға болады (2). 

Ì×¦¹²˛ŁÞ˛Č ĞŁšÐÞ˛Č −Ý˛²½þ×ý˛ Тігін платформасы
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Тігін машинасын электр желісіне жалғау

Тігін машинасын электр желісіне жалғау тәртібі суретте 
көрсетілген.

Назар аударыңыз:
Тігін машинасы жұмыс істемей тұрған кезінде электр 
желісінен ажыратылған болуы тиіс.

Жарықтандырғыш шам
Жарықтандырғыш шам ажыратқышпен (1) қосылады. 
"О" жағдайы – машина электр желісінен ажыратылған
" І " жағдайы – машина электр желісіне қосылған, шам 
жанып тұр.

Іске қосқыш басқыш
Тігудің жылдамдығы іске қосқыш басқышпен (2) реттеледі.

Назар аударыңыз:
Егер тiгiн машинасын электр  желiсiне қосқан кезде қандай 
да бiр күмәнiңiз бар болса, оны тәжiрибелi электршiге 
көрсетiңiз. Егер тiгiн машинасында жұмыс iстемесе, ол 
электр желiciнен  ажыратылған болуы тиiс. Тiгiн машинасы 
iске қосқыш басқышымен қолданылуы керек  FC-1902, KD-
1902 (100- 120B)/ FC-2902D, KD-2902 (220-240B).

Маңызды ақпарат:
Тігін машинасының қалыпты жұмыс істеу үшін қоршаған 
ортаның температурасы 20±10°С шегінде болуы тиіс. Егер 
тігін машинасы салқын жерде сақталған болса, оны іске 
қосардың алдында шамамен 1 сағаттай жылы бөлмеде 
ұстау керек. 

Ìþ×ČŠþð −þŠðÝć₣šÞ¦Č ý˛Ğ¦ÞŞ ð ¹š²¦ −þð˛ž˛Þ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
„¹Ý¦ Þ˛ ý˛Ğ¦Þš Þš ×˛ˇþ²˛ć²I þÞ˛ ŠþÝŽÞ˛ ˇŞ²ş þ²¹þšŠ¦ÞšÞ˛ þ² 
¹š²¦K

È˛ý−˛ −þŠ¹Łš²ð¦
È˛ý−˛ −þŠ¹Łš²ð¦ ŁðÝć₣˛š²¹Č łÝ˛ŁÞŞý ŁŞðÝć₣˛²šÝšýK (N)
ÌþÝþŽšÞ¦š l Z ý˛Ğ¦Þ˛ þ²ðÝć₣šÞ˛ þ² ¹š²¦
ÌþÝþŽšÞ¦š  f Z ý˛Ğ¦Þ˛ ŁðÝć₣šÞ˛ Ł ¹š²şI Ý˛ý−þ₣ð˛ łþ×¦²

Пусковая педаль
Пусковой педалью регулируется скорость шитья. (2) 

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
„¹Ý¦ −×¦ −þŠðÝć₣šÞ¦¦ ý˛Ğ¦ÞŞ ð ¹š²¦ ³ Ł˛¹ ŁþžÞ¦ðÞ³² ð˛ð¦š-Ý¦ˇþ 
¹þýÞšÞ¦ČI þˇ×˛²¦²š¹ş ð þ−Ş²Þþý³ ĆÝšð²×¦ð³K „¹Ý¦ Þ˛ ý˛Ğ¦Þš 
Þš ×˛ˇþ²˛ć²I þÞ˛ ŠþÝŽÞ˛ ˇŞ²ş þ²¹þšŠ¦ÞšÞ˛ þ² ¹š²¦K Машина 
должна применяться с пусковой педалью FC-1902, KD-1902 
(100-120B) / FC-2902D, KD-2902 (220-240B).

Важно: 
Оптимальная окружающая температура для нормальной 
работы швейной машины находится в пределах 20 + / - 10°CK 
„¹Ý¦ ý˛Ğ¦Þ˛ ¼×˛Þ¦Ý˛¹ş Ł ¼þÝþŠÞþý −þýšğšÞ¦¦I ²þ −š×šŠ 
ŁðÝć₣šÞ¦šý šš ¹ÝšŠ³š² ŁŞŠš×Ž˛²ş Ł ²š₣šÞ¦š −×¦ýš×Þþ N ₣˛¹˛ Ł 
²š−ÝþÐ ðþýÞ˛²šK

ÌþŠðÝć₣šÞ¦š ý˛Ğ¦ÞŞ ð ¹š²¦
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Табанды көтеруге арналған екі деңгейлі 
тұтқа

RU KZ Табанның басу күшін реттеу

Ì×¦ −×þĞ¦Ł˛Þ¦¦ Þš¹ðþÝşð¦¼ ¹ÝþšŁ ¦Ý¦ ²þÝ¹²Ş¼ ²ð˛ÞšÐ 
ýþŽÞþ −×¦−þŠÞČ²ş −×¦Ž¦ýÞ³ć Ý˛−ð³ Þ˛ Ł²þ×³ć ¹²³−šÞşI
₣²þˇŞ ³ŠþˇÞšš ˇŞÝþ ³ðÝ˛ŠŞŁ˛²ş ×˛ˇþ²³ −þŠ Ý˛−ð³K

Ò¹¦Ý¦š Š˛ŁÝšÞ¦Č −×¦Ž¦ýÞþÐ Ý˛−ð¦ ³¹²˛ÞþŁÝšÞþ Þ˛ Þþ×ý˛ÝşÞþš 
žÞ˛₣šÞ¦š ¦ −×¦ Þþ×ý˛ÝşÞþÐ ×˛ˇþ²š Þš ²×šˇ³š² þ¹þˇþÐ 
×šł³Ý¦×þŁð¦K

Ì×¦ Þšþˇ¼þŠ¦ýþ¹²¦ ³¹¦Ý¦š −×¦Ž¦ý˛ Ý˛−ð¦ ýþŽš² ˇŞ²ş 
¦žýšÞšÞþK

Ì×¦ ×˛ˇþ²š ¹ þ₣šÞş ²þÞð¦ý¦ ý˛²š×¦˛Ý˛ý¦ ³¹¦Ý¦š −×¦Ž¦ý˛ 
þ¹Ý˛ˇÝČš²¹Č −þŁþ×þ²þý ³¹²˛ÞþŁþ₣Þþłþ Ł¦Þ²˛ −×þ²¦Ł ₣˛¹þŁþÐ
¹²×šÝð¦I ˛ ŠÝČ ²þÝ¹²Ş¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ ³¹¦Ý¦š −×¦Ž¦ý˛ Ý˛−ð¦ 
ýþŽÞþ ³ŁšÝ¦₣¦²ş −þŁþ×þ²þý Ć²þłþ Ł¦Þ²˛ −þ ₣˛¹þŁþÐ ¹²×šÝðšK

Примечание: 
Кнопка прижима лапки находится в положении «нормально», 
если верхний край кнопки находится на одном уровне с 
крышкой.

Бірнеше қабат немесе қалың маталарды тігу кезінде матаны 
табанның астына кіргізуге қолайлы болуы үшін басқыш 
табанды екінші деңгейге көтеріп қоюға болады.

Óšł³Ý¦×þŁð˛ −×¦Ž¦ý˛ Ý˛−ð¦

‚Ł³¼¹²³−šÞ₣˛²ŞÐ ×Ş₣˛ł−þŠİšý˛ Ý˛−ð¦

Табанның басу қысымы қалыпты шамаға орнатылған және 
ол қалыпты жағдайда реттеуді қажет етпейді. 
Қажет болса табанның басу қысымын өзгертуге болады.
Өте жұқа материалмен жұмыс істеген кезде бұраманы 
сағат тілінің жүрісіне қарсы бағытта бұрап табанның 
басу қысымын азайтуға,  ал қалың материалдармен 
жұмыс істеген кезде осы бұраманы сағат тілінің жүрісінің 
бағыттымен бұрап табанның басу қысымын көбейтуге 
болады.

Ескерту: 
Егер түймешіктің жоғарғы шеті қақпақпен бір деңгейде 
тұрса, табанның басу түймешігі «қалыпты» жағдайда. 
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ÍþÞ²˛Ž Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝČ Табан ұстағышты орнату

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
Ì×¦ Ł¹š¼ þ−¦¹ŞŁ˛šýŞ¼ Þ¦Žš þ−š×˛¾¦Č¼ łÝ˛ŁÞŞÐ ŁŞðÝć₣˛²šÝş 
ŠþÝŽšÞ ˇŞ²ş −š×šŁšŠšÞ Ł −þÝþŽšÞ¦š ?l?K

Ìš×šŁšŠ¦²š ¦łÝ³ Ł ¹˛ýþš Łš×¼Þšš −þÝþŽšÞ¦š ¦ −þŠÞ¦ý¦²š ×Ş₣˛ł 
−þŠİšý˛ Ý˛−ð¦K Î˛¹˛Š¦²š Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝş (Ä) Þ˛ ¹²š×ŽšÞş 
Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝČ (~)K (N) Â˛²ČÞ¦²š Ł¦Þ² (^)K

Ò¹²˛ÞþŁð˛ Ý˛−ð¦W
Ï−³¹²¦²š Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝş (Ä)I ₣²þˇŞ ŽšÝþˇþð (Å) Þ˛¼þŠ¦Ý¹Č 
Þš−þ¹×šŠ¹²ŁšÞÞþ Þ˛Š Ğ²¦½²þý (Ç)K (O)
Ï−³¹²¦²š Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝş (Ä)I Ý˛−ð˛ (Ñ) ˛Ł²þý˛²¦₣š¹ð¦ ž˛ğšÝðÞš²¹ČK

ÔÞČ²¦š Ý˛−ð¦W
ÌþŠÞ¦ý¦²š Ý˛−ð³K
Ï¹ŁþˇþŠ¦²š Ý˛−ð³ þ² ž˛¾š−ÝšÞ¦Č −³²šý −þŠİšý˛ ×Ş₣˛Žð˛ (É) Þ˛ 
ž˛ŠÞšÐ ¹²þ×þÞš Ý˛−ðþŠšŽ˛²šÝČK (P)

Ò¹²˛ÞþŁð˛ ð×þýðþÞ˛−×˛Ł¦²šÝČW
‡ŠŁ¦Þş²š ð×þýðþÞ˛−×˛Ł¦²šÝş (Ö) Ł −×þ×šžşI ð˛ð −þð˛ž˛Þþ Þ˛ 
×¦¹³ÞðšK
Ï²×šł³Ý¦×³Ð²š Ğ¦×¦Þ³ ð×þýð¦ Þ˛ ²×šˇ³šý³ć Ł˛ý ŁšÝ¦₣¦Þ³K (Q)

Назар аударыңыз:
Төменде суреттелетін барлық операцияларда 
ажыратқыш "О" жағдайына ауыстырылған болуы тиіс.

Инені ең жоғарғы жағдайға көтеріңіз және табанды көтеру 
тұтқасын көтеріңіз. Табан ұстағышты (b) табан ұстағыштың 
өзегіне кигізіңіз (a) (1). Бұраманы (А) тартыңыз.

Табанды орнату:
Табан ұстағышты (b) науашасы (с) штифттің (d) үстінде 
тұратындай етіп төмен түсіріңіз, табан (f) автоматты түрде 
бекітіледі (2).

Табанды шығару:
Табанды жоғары көтеріңіз. Табанды табан ұстағыштың 
артқы жағындағы тұтқашаны (е) көтеру арқылы босатыңыз 
(3).

Тігістің шетін бағыттағышты орнату:
Жиек бағыттағышты (g) суретте көрсетілгендей ойыққа 
салыңыз. Жиектің енін қажетті шамада реттеңіз (4).
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Î˛ýþ²ð˛ Þ¦²ð¦ Þ˛ Ğ−³Ýşð³ Жіпті шөрнекке орау

1.  Бос шөрнекті орағыштың өзегіне салыңыз.

2.  Жіпті солға қарай тартыңыз және оны жіп тартқыш 
арқылы өткізіңіз. Жіпті оңға қарай шөрнекке дейін 
тартыңыз. 

3.  Жіпті бос шөрнекке сағат тілінің бағытымен бірнеше рет 
ораңыз немесе жіпті шөрнектің тесіктерінің бірінен өткізіп, 
ұстай тұрыңыз. Шөрнекті оңға қарай жылжытыңыз. Іске 
қосқыш басқышты жайлап басыңыз. Шөрнек жіпке толған 
сәтте орағыш тоқтайды. Шөрнекті оңға қарай жылжытып, 
шығарып алыңыз.

Шөрнекті салардың алдында жіптің ұшын шөрнектің тесігіне 
жақындатып кесіңіз.

Ескерту: 
Егер орағыштың білігі жіп орау жағдайында тұрса, тігін 
машинасы және оның доңғалағы іске қосылмайды. Тігін 
тігу үшін орағыштың білігін солға жылжытыңыз.

NK Î˛¹˛Š¦²š −³¹²³ć Ğ−³Ýşð³ Þ˛ Ğ−¦ÞŠšÝş ýþ²˛Ýð¦K

OK Ï²²ČÞ¦²š Þ¦²ð³ ŁÝšŁþ ¦ −×þŁšŠ¦²š šš ₣š×šž ¦²šÞ˛²ČŽ¦²šÝşK 
Ì×þ²ČÞ¦²š Þ¦²ð³ Ł−×˛Łþ Šþ Ğ−³Ýşð¦K

PK Îš¹ðþÝşðþ ×˛ž þˇýþ²˛Ð²š Þ¦²ð³ −þ ₣˛¹þŁþÐ ¹²×šÝðš 
Łþð×³ł −³¹²þÐ Ğ−³Ýşð¦ ¦Ý¦ −×þŠšÞş²š Þ¦²ð³ ₣š×šž þŠÞþ ¦ž 
þ²Łš×¹²¦Ð Ğ−³Ýşð¦ ¦ −×¦Šš×Ž¦²š ššK Ï²þŽý¦²š Ğ−³Ýşð³

 Ł−×˛Łþ Ł −þÝþŽšÞ¦š Þ˛ýþ²ð¦K ÔÝšłð˛ Þ˛Žý¦²š −šŠ˛ÝşÞŞÐ 
−³¹ð˛²šÝşK

 Íþ²˛Ýð˛ þ¹²˛ÞþŁ¦²¹ČI ð˛ð ²þÝşðþ Ğ−³Ýşð˛ ˇ³Šš² ž˛−
þÝÞšÞ˛K Ï²þŽý¦²š ŁÝšŁþ Ğ−³Ýşð³ Ł −þÝþŽšÞ¦š Ğ¦²şČ ¦  
¹Þ¦ý¦²š ššK

Прежде чем вставить шпульку, обрежьте конец нитки 
вплотную к отверстию шпульки. 

Ì×¦ýš₣˛Þ¦šW 
„¹Ý¦ þ¹ş ýþ²˛Ýð¦ Þ˛¼þŠ¦²¹Č Ł −þÝþŽšÞ¦¦ Þ˛ýþ²ð¦I ²þ ý˛Ğ¦Þ˛ ¦ 
ý˛¼þŁþš ðþÝš¹þ Þš ýþł³² ˇŞ²ş ž˛ŠšÐ¹²ŁþŁ˛ÞŞK ‚ÝČ Ğ¦²şČ 
þ²þŽý¦²š þ¹ş ýþ²˛Ýð¦ ŁÝšŁþ (Ł −þÝþŽšÞ¦š Ğ¦²şČ)K
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‡¹²˛Łð˛ Ğ−³Ýşð¦ Ł ðþÝ−˛₣þð Шөрнекті қалпақшаға салу

Ì×¦ ³¹²˛ÞþŁðš ¦ ¦žŁÝš₣šÞ¦¦ Ğ−³ÝşÞþłþ ðþÝ−˛₣ð˛ ¦łÝ˛ ŠþÝŽÞ˛ 
Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č Ł ¹˛ýþý Łš×¼Þšý −þÝþŽšÞ¦¦K

- Ï²ð×þÐ²š þ²ð¦ŠÞ³ć ð×ŞĞð³ þ²ŠšÝšÞ¦Č ₣šÝÞþ₣Þþłþ 
ýš¼˛Þ¦žý˛ (N)K

- ‚ÝČ ¦žŁÝš₣šÞ¦Č Ğ−³ÝşÞþłþ ðþÝ−˛₣ð˛ ³¼Ł˛²¦²š šłþ ž˛ 
þ²ð¦Þ³²³ć ž˛ğšÝð³ ¦ ŁŞ²ČÞ¦²š ¦ž ₣šÝÞþð˛K 

- ÒŠš×Ž¦Ł˛Ð²š Ğ−³ÝşÞŞÐ ðþÝ−˛₣þð ×³ðþÐK ‡¹²˛Łş²š Ğ−³Ýşð³ 
²˛ð¦ý þˇ×˛žþýI ₣²þˇŞ Þ¦²ð˛ ¹ý˛²ŞŁ˛Ý˛¹ş −þ ₣˛¹þŁþÐ 
¹²×šÝðš (¹²×šÝð˛) (O)K

- Â˛²ČÞ¦²š Þ¦²ð³ Ł −×þ×šžş ¦ −þŠ −×³Ž¦Þð³ (P)K

- ÒŠš×Ž¦Ł˛Ð²š Ğ−³ÝşÞŞÐ ðþÝ−˛₣þð ž˛ ž˛ğšÝð³ (Q)K

- ‡¹²˛Łş²š Ł ₣šÝÞþ₣ÞŞÐ ýš¼˛Þ¦žý (R)K
 Ì×þ¹ÝšŠ¦²š ž˛ ²šýI ₣²þˇŞ −˛Ýš¾ Ğ−³ÝşÞþłþ ðþÝ−˛₣ð˛ ž˛ĞšÝ 

Ł −×þ×šžş ðþÝş¾šŁþłþ −˛ž˛ ðþ×−³¹˛ ¼þŠ˛ ₣šÝÞþð˛K (S)

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
Ìš×šŠ ³¹²˛ÞþŁðþÐ ¦Ý¦ ¦žŁÝš₣šÞ¦šý Ğ−³ÝşÞþłþ ðþÝ−˛₣ð˛ 
−š×šŁšŠ¦²š łÝ˛ŁÞŞÐ ŁŞðÝć₣˛²šÝş Ł −þÝþŽšÞ¦š ?l?K

Шөрнектің қалпақшасын орнату және шығару кезінде 
ине ең жоғарғы жағдайда тұруы тиіс.

- Қайықша бөлімшесінің қақпағын ашыңыз (1).

- Шөрнектің  қалпақшасын жапқыш тетігінен ұстап 
қайықшадан шығарып алыңыз.

- Шөрнектің қалпақшасын ұстап тұрып, шөрнекті жіп сағат 
тілінің бағытымен оралатындай етіп салыңыз (2).

- Жіпті ойыққа және серіппенің астына тартып кіргізіңіз (3).

- Шөрнектің қалпақшасын жапқыш тетігінен ұстап тұрыңыз
 (4).

- Шөрнектің қалпақшасын қайықша механизміне салыңыз (5)

- Шөрнек қалпақшасының саусағы қайықша корпусының 
ойығына кіруін қадағалаңыз (6).  

Назар аударыңыз: 
Шөрнектің қалпақшасын орнатардың немесе шығарардың 
алдында ажыратқышты "О" жағдайына ауыстырыңыз.
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Ò¹²˛ÞþŁð˛ ¦łÝŞ Инені орнату

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
Ìš×šŠ ³¹²˛ÞþŁðþÐ ¦Ý¦ ¦žŁÝš₣šÞ¦šý ¦łÝŞ −š×šŁšŠ¦²š łÝ˛ŁÞŞÐ 
ŁŞðÝć₣˛²šÝş Ł −þÝþŽšÞ¦š ?l?K

Óšł³ÝČ×Þþ ž˛ýšÞČÐ²š ¦łÝ³I −×šŽŠš Ł¹šłþ −×¦ −þČŁÝšÞ¦¦ −×¦žÞ˛ðþŁ 
¦žÞþ¹˛ ¦ ž˛²×³ŠÞšÞ¦Ð −×¦ Ğ¦²şšK

ÊłÝ˛ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛š²¹Č Ł −þð˛ž˛ÞÞþý Þ˛  ×¦¹³Þðš −þ×ČŠðšK

^K Ï¹Ý˛ˇş²š Ł¦Þ² ð×š−ÝšÞ¦Č ¦łÝŞ ¦ −þ¹Ýš ³¹²˛ÞþŁð¦ ÞþŁþÐ 
¦łÝŞ ¹ÞþŁ˛ ž˛²ČÞ¦²š šłþK (N)

_K ÈŞ¹ð˛ Þ˛ ðþÝˇš ¦łÝŞ ŠþÝŽÞ˛ ˇŞ²ş Þ˛−×˛ŁÝšÞ˛ Þ˛ž˛ŠK
`LaK ‡ŠŁ¦Þş²š ¦łÝ³ ŁŁš×¼I Šþ ³−þ×˛K

ÊłÝŞ ŠþÝŽÞŞ Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č Ł ˇšž³−×š₣Þþý ¹þ¹²þČÞ¦¦K (O)

Â˛²×³ŠÞšÞ¦Č −×¦ Ğ¦²şš ¦ýšć² ýš¹²þ −×¦W
^K Ê¹ð×¦ŁÝšÞÞŞ¼ ¦łÝ˛¼
_K Â˛²³−ÝšÞÞŞ¼ ¦łÝ˛¼
`K ÊłÝ˛¼ ¹ −þŁ×šŽŠšÞÞŞý þ¹²×¦šý

Назар аударыңыз:
Инені орнатардың немесе шығарардың алдында 
ажыратқышты "О" жағдайына ауыстырыңыз.

Иненің үнемі, ең алдымен оның тозғаны байқалған және тігу 
қиындаған кезде алмастырыңыз. 

Ине суретте көрсетілген тәртіпте алмастырылады.

А. Иненің бекіткіш бұрамасын босатыңыз, инені 
алмастырған соң оны қайта тартып қойыңыз (1). 

В.  Иненің жуан жағындағы тегіс жері артқа қарап тұруы тиіс.
С/D. Инені тірелгенше жоғары жылжытыңыз.

Инелер үнемі мүлтіксіз жағдайда болулары тиіс (2).

Келесі жағдайларда тігін тігу қиындайды:
А.  Инелердің қисаюы.
В.  Инелердің мұқалуы.
С. Инелердің ұшының бүлінуі.
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Â˛−×˛Łð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ ¦łþÝşÞþÐ Þ¦²ðþÐ Тігін машинасының инесіне жіп өткізу

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
- Ìš×šŠ ž˛−×˛ŁðþÐ ¦Ý¦ ¦žŁÝš₣šÞ¦šý Þ¦²ð¦ ¹š²šŁþÐ 

ŁŞðÝć₣˛²šÝş Þ³ŽÞþ −š×šŁš¹²¦ Ł −þÝþŽšÞ¦š ?l?K
- ı²þˇŞ þ²−³¹²¦²ş Þ˛²ČŽšÞ¦š Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦I Þ³ŽÞþ −þŠÞČ²ş 

×Ş₣˛ł −×¦Ž¦ý˛  ²ð˛Þ¦K 
- Ì×¦ ž˛−×˛Łðš ý˛Ğ¦ÞŞ Þ¦²ð˛ý¦ Þ¦²š−×¦²Čł¦Ł˛²šÝş ŠþÝŽšÞ 

Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č Ł¹˛ýþý Łš×¼Þšý −þÝþŽšÞ¦¦K

NK Î˛¹˛Š¦²š Þ˛ ¹²š×ŽšÞş −þŠ¼þŠČğ³ć Þ¦²š¹ý˛²ŞŁ˛ćğ³ć 
Ğ˛Ðˇ³ ¦ ð˛²³Ğð³ ¹Þ¦²ðþÐ (Þ¦²ð˛ ¹ý˛²ŞŁ˛š²¹Č −þ ₣˛¹þŁþÐ

 ¹²×šÝðš)K ÒŠš×Ž¦Ł˛Č Þ¦²ð³I ž˛ŁšŠ¦²š šš Ł Þ¦²šÞ˛−×˛Ł¦²šÝş 
(fi) ¦ ž˛²ČÞ¦²š Ł−š×šŠ Ł −×þ×šžş ×šł³ÝČ²þ×˛ Þ˛²ČŽšÞ¦Č 
Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦K

* Рекомендация:
При шитье специальными нитками, которые быстро 
сматываются с катушки, наденьте перед шитьем сетку  
на катушку с верхней ниткой и используйте большой 
катушкодержатель. Рекомендуется также уменьшить 
натяжение нитки соответственно.

OK Ì×þ²ČÞ¦²š Þ¦²ð³ ŁÞ¦ž ¹−×˛Ł˛ þ² ð×ŞĞð¦ Łþð×³ł ²þ₣ð¦ (‡)K

PK Ì×þ²ČÞ¦²š Þ¦²ð³ ¹ÝšŁ˛ þ² ð×ŞĞð¦ ŁŁš×¼ ¦ ž˛²ČÞ¦²š Ł 
Þ¦²š−×¦²Čł¦Ł˛²šÝş (Ô)K 

QK Â˛²ČÞ¦²š Þ¦²ð³ ŁÞ¦ž Ł łÝ˛žþð Þ¦²šŁŠšŁ˛²šÝČ (a)K ‡ŠšÞş²š 
Þ¦²ð³ ¹ −š×šŠÞšÐ ¹²þ×þÞŞ Ł ³Ğðþ ¦łÝŞK (Ï Þ¦²šŁŠšŁ˛²šÝš 
¹ýK ¹K PP)

RK Ï¹²˛Łş²š þðþÝþ NM ¹ý Þ¦²ð¦I −×þŠš²þÐ ₣š×šž ³Ğðþ ¦łÝŞI 
¦Ý¦ þ²×šŽş²š ¦žÝ¦Ğšð Þ¦²ð¦ Þ¦²šþˇ×šž˛²šÝšý („)K

Назар аударыңыз:
- Инені орнатардың немесе шығарардың алдында 

ажыратқышты "О" жағдайына ауыстыру қажет.
- Жоғарғы жіптің тартылуын босату үшін матаны 

басқыш табанның тұтқасын жоғары көтеру керек.
- Тігін машинасына жіп салу кезінде жіп тартқыш ең 

жоғарғы жағдайда тұруы тиіс.

1. Өзекке жіп тарқатқыш шайбаны және жібі бар ораманы 
салыңыз (жіп сағат тілінің бағыты бойынша тарқатылады). 
Жіпті ұстап тұрып оны жіп бұрғышқа (А) салыңыз және 
жоғарғы жіптің тартылуын реттегіштің ойығы арқылы 
өткізіңіз. 

* Ұсыныс: 
Катушкадан тез шумақталатын арнайы жіптермен тігу 
барысында, тігу алдында жоғарғы жіп орналастырылған 
катушкаға торды орнатып, үлкен катушка ұстағышты 
қолданыңыз. Сонымен бірге, жіптің керілісін азайту 
ұсынылады.

2.  Жіпті қақпақтан төмен В нүктесінің айналдыра оңға қарай 
тартыңыз.

3.  Жіпті қақпақтан жоғары солға қарай тартыңыз және жіп 
тартқышқа салыңыз (С).

4.  Жіпті төмен тартып, жіп бағыттағыштың (D) тесігі арқылы 
өткізіңіз. Жіпті алдыңғы жағынан иненің тесігінен өткізіңіз.

5.  Иненің тесігі арқылы өткен жіптің шамамен 10 см 
қалдырыңыз, артығын жіп кескішпен (Е) кесіп тастаңыз.  



32
London 3    /    5



RU KZ

33

Î¦²šŁŠšŁ˛²šÝş Жіп өткізгіш

- Ìš×šŁšŠ¦²š ¦łÝ³ Ł ¹˛ýþš Łš×¼Þšš −þÝþŽšÞ¦šK
- Ï²þŽý¦²š ŁÞ¦ž Šþ þ²ð˛ž˛ ×Ş₣˛ł (fi)K
- Î¦²šŁŠšŁ˛²šÝş ˛Ł²þý˛²¦₣š¹ð¦ −š×šÐŠš² Ł ×˛ˇþ₣šš −

þÝþŽšÞ¦š (_) ¦ ð×ć₣þð Þ¦²šŁŠšŁ˛²šÝČ Ł¼þŠ¦² Ł ³Ğðþ ¦łÝŞK
- ‡ÝþŽ¦²š Þ¦²ð³ Ł ð×ć₣þð (`)K
- ÌþŠŁšŠ¦²š Þ¦²ð³ −š×šŠ ¦łÝþÐ ²˛ð¦ý þˇ×˛žþýI ₣²þˇŞ þÞ˛ 

ŁþĞÝ˛ ¹Þ¦ž³ ŁŁš×¼ Ł ð×ć₣þð (a)K
- Ï²−³¹²¦²š ×Ş₣˛ł (^)K
- Ì×þ²ČÞ¦²š Þ¦²ð³ ₣š×šž ¦łþÝşÞþš ³ĞðþK

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
·Ý˛ŁÞŞÐ ŁŞðÝć₣˛²šÝş ³¹²˛ÞþŁ¦²š Ł −þÝþŽšÞ¦š ?l?!

- Инені ең жоғары жағдайға жылжытыңыз. 
- Тұтқаны тірелгенше төменге басыңыз (А).
- Жіп салғыш автоматты түрде жұмыс жағдайына өтеді (В).
- Жіпті ілгекке салыңыз (С).
- Жіпті иненің алдынан ол ілгекке төменнен жоғары 

ілінетіндей етіп өткізіңіз (D).
- Тұтқаны төмен түсіріңіз (А).
- Жіпті иненің тесігінен өткізіңіз.

Назар аударыңыз:
Ажыратқышты "О" жағдайына ауыстырыңыз.
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Î˛²ČŽšÞ¦š Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦ Жоғарғы жіптің тартылуы

Î˛¹²×þÐð˛ −þ ³ýþÝ₣˛Þ¦ć ×šł³ÝČ²þ×˛ Þ˛²ČŽšÞ¦Č Þ¦²ð¦W ?Q?K 
ı²þˇŞ ³¹¦Ý¦²ş Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²ð¦I −þŁš×Þ¦²š ×³₣ð³ ×šł³ÝČ²þ×˛ Þ˛ 
ˇÝ¦Ž˛ÐĞšš ˇþÝşĞšš ₣¦¹ÝþK 
ı²þˇŞ þ¹Ý˛ˇ¦²ş Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²ð¦I −þŁš×Þ¦²š ×³₣ð³ ×šł³ÝČ²þ×˛ Þ˛ 
ˇÝ¦Ž˛ÐĞšš ýšÞşĞšš ₣¦¹ÝþK 

^K Îþ×ý˛ÝşÞþš Þ˛²ČŽšÞ¦š Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦ (^N)
_K ÔÝ¦Ğðþý ¹Ý˛ˇþš Þ˛²ČŽšÞ¦š Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦K Ò¹¦Ýş²š 

Þ˛²ČŽšÞ¦š (`N) 
`K ÔÝ¦Ğðþý ¹¦ÝşÞþš Þ˛²ČŽšÞ¦š Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦K Ï¹Ý˛ˇş²š 

Þ˛²ČŽšÞ¦š (_N) 

Ì×¦ýš₣˛Þ¦šW
Î˛ ž˛ŁþŠš Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²ð¦ þ²×šł³Ý¦×þŁ˛Þþ Þ˛ þ−²¦ý˛ÝşÞ³ć 
ŁšÝ¦₣¦Þ³K ‚ÝČ Ć²þłþ Ł ð˛₣š¹²Łš Ğ−³ÝşÞþÐ ¦ ¦łþÝşÞþÐ Þ¦²þð ¦¹−
þÝşžþŁ˛Ý¦¹ş ¹²˛ÞŠ˛×²ÞŞš Þ¦²ð¦ (éçäóÉëíÉê)K Ì×¦ ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦ 
Š×³ł¦¼ ¦Ý¦ ×˛žÞŞ¼ Þ¦²þð þ−²¦ý˛ÝşÞŞý ýþŽš² ˇŞ²ş Š×³łþš 
Þ˛²ČŽšÞ¦šK ÌþĆ²þý³ ýþŽš² −þ²×šˇþŁ˛²ş¹Č −×¦¹−þ¹˛ˇÝ¦Ł˛²ş 
Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²ð¦ ð ý˛²š×¦˛Ý³ ¦ ŽšÝ˛šýþý³ þˇ×˛ž¾³K

Ë˛₣š¹²Łþ ĞŁ˛ þ−×šŠšÝČš²¹Č ¹ÝšŠ³ćğ¦ý þˇ×˛žþýW
ÏˇČž˛²šÝşÞþš ³¹ÝþŁ¦šW
ˆŁšÐÞ˛Č ý˛Ğ¦Þ˛ ŠþÝŽÞ˛ Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č Ł ˇšž³−×š₣Þþý ¹þ¹²þČÞ¦¦K
Î˛¹²×þÐð¦W
ˆ¦×¦Þ˛ ¹²×þ₣ð¦ - R ýý
‚Ý¦Þ˛ ¹²šŽð˛ - MIQ ýý (ł³¹²þÐ −š²šÝşÞŞÐ ¹²šŽþð)
Î˛²ČŽšÞ¦š Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦ - Q
Ì×¦ýšÞČšýŞš ý˛²š×¦˛ÝŞW
¼Ýþ−₣˛²þˇ³ý˛ŽÞ˛Č ²ð˛ÞşI O ¹ÝþČ −×¦ýšÞČć²¹Č Ğ−³ÝşÞ˛Č ¦ 
¦łþÝşÞ˛Č ¹¦Þ²š²¦₣š¹ð¦š ð˛₣š¹²ŁšÞÞŞš Þ¦²ð¦I ×˛žýš× (◊ NMMLO) 
ð˛₣š¹²ŁšÞÞ˛Č ¦łÝ˛ ¹¦¹²šýŞ NPMLTMR e UMK

‡Čžð˛ ¹²šŽðþŁ ¦łþÝşÞþÐ Þ¦²ð¦ Þ˛ ¦žÞ˛Þðš ý˛²š×¦˛Ý˛ ŠþÝŽÞ˛ ˇŞ²ş 
×˛ŁÞþýš×ÞþÐ ¹ þ²ðÝþÞšÞ¦Čý¦ O ýý HL- N ýýK

Жіптің тартылуын реттегіштің қалыпты жағдайы "4". 
Жіптің тартылуын күшейту үшін реттегішті үлкен сандарға 
қарай бұрыңыз. 
Жіптің тартылуын азайту үшін реттегішті кіші сандарға 
қарай бұрыңыз. 

А.  Жоғарғы жіптің қалыпты тартылуы (А1).
В.  Жоғарғы жіп тым бос тартылған. Жіптің тартылуын 

күшейтіңіз (С1).
С.  Жоғарғы жіп тым қатты тартылған. Жіптің тартылуын 

азайтыңыз (В1).

Ескерту: 
Зауытта жіптің тартылуы оңтайлы шамаға реттелген. Ол 
үшін шөрнектегі және инедегі жіптер ретінде стандартты 
полиэстер жіптер пайдаланылған. Басқа немесе әртүрлі 
жіптерді пайдаланған кезде оңтайлы тартылу шамасы 
басқа болуы мүмкін. Сондықтан, жіптің тартылуын оның 
материалына және үлгіге бейімдеуге тура келуі мүмкін.

Тігістің сапасы келесі түрде анықталады:
Міндетті шарт:
Тігін машинасы мүлтіксіз жағдайда болуы тиіс.
Бапқа келтірулер:
Тігістің ені – 5 мм.
Бір инешаншымның ұзындығы – 0,4 мм (қалың инешаншым)
Жоғарғы жіптің тартылуы – 4. 
Қолданылатын материалдар:
- мақта мата, 2 қабат; 
-  шөрнектегі және инедегі сапалы синтетикалық жіптер, 

өлшемі №100/2;
- 130/705 Н 80 жүйелі сапалы ине.

Инедегі жіптің материалдың астыңғы жағындағы 
инешаншымы 2 мм ±1 мм ауытқумен, біркелкі болуы тиіс. 
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‡Ş²Čł¦Ł˛Þ¦š ŁŁš×¼ Ğ−³ÝşÞþÐ Þ¦²ð¦ Шөрнектегі жіпті шығару

ÒŠš×Ž¦Ł˛Ð²š ¦łþÝşÞ³ć Þ¦²ð³ ÝšŁþÐ ×³ðþÐK
ÌþŁþ×˛₣¦Ł˛Ð²š ý˛¼þŁþš ðþÝš¹þ Ł−š×šŠ Šþ ²š¼ −þ×I −þð˛ ¦łÝ˛ Þš 
þ−³¹²¦²ş¹Č ŁÞ¦ž ¦ ž˛²šý ¹ÞþŁ˛ Þš −š×šÐŠš² Ł ¹˛ýþš Łš×¼Þšš 
−þÝþŽšÞ¦šK (N)

Ìþ²ČÞ¦²š ¦łþÝşÞ³ć Þ¦²ð³I ₣²þˇŞ ŁŞ²ČÞ³²ş Ğ−³ÝşÞ³ć Þ¦²ð³ ¦ž 
−×þ×šž¦ ¦łþÝşÞþÐ −Ý˛¹²¦ÞŞK ÒÝþŽ¦²š þˇš Þ¦²ð¦ −þŠ Ý˛−ð³ ¹
ž˛ŠÞšÐ ¹²þ×þÞŞK (O)

Ì×¦ýš₣˛Þ¦šW
„¹Ý¦ ¦žÝ¦Ğšð Ğ−³ÝşÞþÐ Þ¦²ð¦ ˇŞÝ þ²×šž˛ÞI Þ¦²ð˛ ýþŽš² ˇŞ²ş 
ŁŞŁšŠšÞ˛ Þ˛Łš×¼I Þþ Ć²þłþ ˇŞ²ş Þš ŠþÝŽÞþK

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
Ì×¦ Þ˛₣˛Ýš Ğ¦²şČ Þš ŠþÝŽÞŞ ŁŞ²Čł¦Ł˛²ş¹Č ²³łþ Þ˛²ČÞ³²Şš −þŠ Ý˛−
ðþÐ Þ¦²ð¦K

Инедегі жіпті сол қолыңызбен ұстап тұрыңыз. 
Тігін машинасының доңғалағын ине ең жоғарғы жағдайына 
жеткенше бұраңыз (1).

Шөрнектегі жіпті ине пластинасындағы ойықтан шығару 
үшін инедегі жіпті тартыңыз. Екі жіпті де табанның артқы 
жағының астына салыңыз (2).

Ескерту: 
Егер шөрнектегі жіптің артығы кесілген болса, жіп 
сыртқа шығарылған болуы мүмкін, бірақ олай болмауы 
тиіс.

Назар аударыңыз:
Тігін тігудің басында табанның астындағы қатты 
тартылған жіптер созылмауы тиіс.
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Â˛ð×š−ÝšÞ¦š ĞŁþŁ Тігістерді бекіту

Î˛₣˛Ýþ ĞŁ˛
ÌþŠÝþŽ¦²š ý˛²š×¦˛Ý −þŠ Ý˛−ð³I þ²¹²³−¦Ł −×¦ýš×Þþ Þ˛ N ¹ý þ² 
ð×˛ČK Î˛Žý¦²š ðÝ˛Ł¦Ğ³ Ğ¦²şČ Þ˛ž˛Š (fi) ¦ ýšŠÝšÞÞþ −×þ¹²×þ₣¦²š 
ð ð×˛ć ý˛²š×¦˛Ý˛K Ï²−³¹²¦²š ðÝ˛Ł¦Ğ³ Ğ¦²şČ Þ˛ž˛Š ¦ −×þÝþŽ¦²š 
¹²×þ₣ð³ Ł Þþ×ý˛ÝşÞþý Þ˛−×˛ŁÝšÞ¦¦ Þ˛ Þ³ŽÞ³ć ŠÝ¦Þ³K

ËþÞš¾ ĞŁ˛ (N)
‡ ðþÞ¾š ĞŁ˛ Þ˛Žý¦²š ðÝ˛Ł¦Ğ³ Ğ¦²şČ Þ˛ž˛Š (^)K Ì×þĞšÐ²š 
Þš¹ðþÝşðþ ¹²šŽðþŁ Ł þˇ×˛²Þþý Þ˛−×˛ŁÝšÞ¦¦K Ï²−³¹²¦²š ðÝ˛Ł¦Ğ³
¦ ¹ÞþŁ˛ −×þĞšÐ²š ý˛²š×¦˛Ý Ł Þþ×ý˛ÝşÞþý Þ˛−×˛ŁÝšÞ¦¦K

ÔÞČ²¦š ĞŁšÐÞþłþ ¦žŠšÝ¦Č ¹ ý˛Ğ¦ÞŞ (O)
ÌþŁš×Þ¦²š ý˛¼þŁþš ðþÝš¹þ Ł−š×šŠI ₣²þˇŞ Þ¦²š−×¦²Čł¦Ł˛²šÝş −
š×šýš¹²¦Ý¹Č Ł ¹˛ýþš Łš×¼Þšš −þÝþŽšÞ¦šK ÌþŠÞ¦ý¦²š Ý˛−ð³ ¦
ŁŞ²ČÞ¦²š ĞŁšÐÞþš ¦žŠšÝ¦š Þ˛ž˛ŠK

Ïˇ×šž˛Þ¦š Þ¦²ð¦ (P)
Ïˇš Þ¦²ð¦ þˇ×šž˛ć² Þ¦²šþˇ×šž˛²šÝšý Þ˛ ð×ŞĞðš łþÝþŁð¦ ˛Ğ¦ÞŞK

Тігістің басы
Материалдың шетін шамамен 1 см шығарып табанның 
астына салыңыз. Артқа қарай тігу пернесін (А) басыңыз 
және материалдың шетіне қарай жайлап тігіп шығыңыз. 
Артқа қарай тігу пернесін босатыңыз және тігісті алға қарай 
қажетті ұзындыққа дейін жалғастырыңыз.

Тігістің соңы (1)
Тігістің соңында  артқа қарай тігу пернесін (А) басыңыз. 
Артқа қарай бірнеше инешаншым тігіңіз. Артқа қарай тігу 
пернесін босатыңыз және дұрыс бағытта қайтадан тігіп 
шығыңыз.

Тігілген материалды тігін машинасынан шығарып алу (2)
Тігін машинасының доңғалағын жіп тартқыш ең жоғарғы 
жағдайына жеткенше бұраңыз. Табанды көтеріңіз және 
тігілген материалды артқа тартып шығарыңыз.

Жіпті кесу (3)
Екі жіп те тігін машинасының басындағы жіп кескішпен 
кесіледі.
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Пластина для  вышивания/штопки Торлауға, кестелеуге арналған пластина

Снимите эту пластину для нормального шитья.

При вышивании и штопке необходимо установить эту 
пластину.

Установите пластину так, как показано на рисунке.

Тігінді қалыпты тігу үшін осы пластинаны алып тастаңыз.

Кестелеген, торлаған кезде осы пластинаны орнату қажет.

Пластинаны суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.
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Ï−³¹ð˛Þ¦š ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ Транспортерді төмен түсіру

Ì×¦ Þþ×ý˛ÝşÞþý Ğ¦²şš ²×˛Þ¹−þ×²š× þ¹²˛š²¹Č Ł Łš×¼Þšý −
þÝþŽšÞ¦¦K Ì×¦ ¹ŁþˇþŠÞþ-¼þŠþŁþý ŁŞĞ¦Ł˛Þ¦¦I −×¦Ğ¦Ł˛Þ¦¦ 
−³łþŁ¦¾ ¦ Ğ²þ−ðš ²×˛Þ¹−þ×²š× þ−³¹ð˛ć²K
‡š×¼Þšš −þÝþŽšÞ¦š ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ (~)I ²×˛Þ¹−þ×²š× þ−³ğšÞ (Ä)K

Тігінді қалыпты тігу кезінде транспортер жоғарғы жағдайда 
қалады. Еркін жүрісті тігісте, түймелерді тігу кезінде және 
торлау кезінде транспортерді төменге түсіреді. 
Транспортердің жоғарғы жағдайы (а), транспортер төменге 
түсірілген (b). 
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Óšł³Ý¦×þŁð˛ ˇ˛Ý˛Þ¹˛ þˇ×˛ž¾˛¹²×þ₣ð¦ Тігіс үлгісінің теңгерімін реттеу

„¹Ý¦ Ššðþ×˛²¦ŁÞŞš ¹²×þ₣ð¦ ¦ −³łþŁ¦₣ÞŞš −š²Ý¦ −×¦ Ğ¦²şš Þ˛ 
?²×³ŠÞŞ¼? ý˛²š×¦˛Ý˛¼ −þÝ³₣˛ć²¹Č Þš×˛ŁÞþýš×ÞŞý¦I ²þ Þ³ŽÞþ
−þŁþ×˛₣¦Ł˛²ş (ýþÞš²þÐ ¦Ý¦ þ²Łš×²ðþÐ) ×³₣ð³ ×šł³Ý¦×þŁð¦ ˇ˛Ý˛Þ¹˛K

G ˚²˛ ×³₣ð˛ ŠþÝŽÞ˛ þˇŞ₣Þþ Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č Ł Þþ×ý˛ÝşÞþý −
þÝþŽšÞ¦¦K (N)

Подгонка искаженной декоративной строчки
Если строчка излишне растянута, поверните ручку против 
направления часовой стрелки. (2) "-"

Если строчка излишне сжата, поверните ручку по  
направлению часовой стрелки. (2) "+"

Подгонка плотности стежков пуговичной петли
Если стежки на правом боку петли слишком редкие, 
поверните ручку против направления часовой стрелки. (3) "-"

Если стежки на правом боку петли слишком плотные, 
поверните ручку по направлению часовой стрелки. (3) "+"

Егер «қиын» материалды тігу кезінде сәндік тігістер, 
түймелік ілмектер біркелкі түспей жатса, теңгерімді реттеу 
тұтқасын бұрау керек (тиынмен немесе бұрағышпен).

* Осы тұтқа қалыпты жағдайда тұруы тиіс (1).

Дұрыс түспеген сәндік тігіс жолын түзету
Егер тігіс жолы тым сирек болса, реттеу тұтқасын сағат 
тілінің жүру бағытына кері бағытта бұраңыз (2) "-".
Егер тігіс жолы тым тығыз болса, реттеу тұтқасын сағат 
тілінің жүру бағытымен бұраңыз (2) "+".

Түймелік ілмек инешаншымдарының тығыздығын 
түзету
Егер ілмектің оң жағындағы инешаншымдар тым сирек 
болса, реттеу тұтқасын сағат тілінің жүру бағытына кері 
бағытта бұраңыз (3) "-".

Егер ілмектің оң жағындағы инешаншымдар  тым тығыз 
болса, реттеу тұтқасын сағат тілінің жүру бағытымен 
бұраңыз (3) "+".
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Ì×¦ýš₣˛Þ¦šW
NK ‚ÝČ ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č ×˛ˇþ₣¦¼ ¦ Ššðþ×˛²¦ŁÞŞ¼ ¹²×þ₣šð ýþŽš² ˇŞ²ş −×¦þˇ×š²šÞ˛ ŠŁ³¼¹²š×ŽÞšŁ˛Č ¦łÝ˛K
OK Ì×¦ ×˛ˇþ²š ¹ ŠŁ³¼¹²š×ŽÞšŁþÐ ¦łÝþÐ Ğ¦×¦Þ˛ ¹²×þ₣ð¦ ŠþÝŽÞ˛ ˇŞ²ş Þš ˇþÝšš ?OKR? (London 5)K 

PK  „Ł×þ−šÐ¹ð¦š Þþýš×˛ ¦łÝW SRI TMI UM ¦ ²KŠKX ˛ýš×¦ð˛Þ¹ð¦š ¦ Č−þÞ¹ð¦šW VI NNI NO ¦ ²KŠK
QK  ÊłÝŞ ¹ÝšŠ³š² ×šł³ÝČ×Þþ ž˛ýšÞČ²ş (−×¦ýš×Þþ −š×šŠ ð˛ŽŠŞý Ł²þ×Şý −×þšð²þý) ¦L¦Ý¦ −×¦ −š×Łþý þˇ×ŞŁš Þ¦²ð¦ ¦Ý¦ −×þ−³¹ðš ¹²šŽð˛K

Ê·È˘

HA×1
15×1

15×1/
130/705H

15×1/
130/705H (SUK)

130 PCL/
130/705H-LR/LL

‡Ê‚ Ífi„ÓÊfiÈfi

ð˛Þ¦ ¦ž Þ˛²³×˛ÝşÞŞ¼ ŁþÝþðþÞW Ğš×¹²şI ¼Ýþ−þðI ĞšÝð ¦ ²K−KI ð¦˛Þ˛K Îš ŠÝČ 
Š³ˇÝ¦×þŁ˛ÞÞŞ¼ ŁČž˛ÞŞ¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁK

ð˛Þ¦ ¦ž Þ˛²³×˛ÝşÞŞ¼ ¦ ¹¦Þ²š²¦₣š¹ð¦¼ ŁþÝþðþÞI ¹ýšĞ˛ÞÞŞš −þÝ¦Ć½¦×ÞŞš ²ð˛Þ¦K 
ÌþÝ¦Ć½¦×ÞŞš ŁČž˛ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞI ¦Þ²š×Ýþ₣ÞŞÐ ²×¦ðþ²˛ŽI ²×¦ðþ²˛ŽI 
Š³ˇÝ¦×þŁ˛ÞÞŞš ŁČž˛ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞK

Ì³ÝþŁš×ÞŞš ŁČž˛ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞI Ý˛Ðð×˛I ý˛²š×¦˛ÝŞ ŠÝČ ð³−˛ÝşÞ¦ðþŁI 
ĆÝ˛¹²¦₣ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞK

ËþŽ˛I Ł¦Þ¦ÝI þˇ¦Łþ₣ÞŞÐ ý˛²š×¦˛ÝK

„Ł×þ−˛ L Ôˆfi

 65-75 / 9-11

80 /12 

90 / 14 

100 / 16

110 / 18

ÎÊËÊ
þÞð¦š ¼Ýþ−₣˛²þˇ³ý˛ŽÞŞš Þ¦²ð¦I ÞšÐÝþÞþŁŞš ¦Ý¦ 
−þÝ¦Ć½¦×ÞŞš Þ¦²ð¦K 

flþÝşĞ¦Þ¹²Łþ Þ¦²þð ¦ýšć² ¹×šŠÞćć ²þÝğ¦Þ³ ¦ −þŠ¼þŠ¦²

ŠÝČ Ć²¦¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ ¦ Þþýš×þŁ ¦łÝK ‚ÝČ þ−²¦ý˛ÝşÞŞ¼
×šž³Ýş²˛²þŁ −×¦ýšÞČÐ²š −þÝ¦Ć½¦×ÞŞš Þ¦²ð¦ ŠÝČ
¹¦Þ²š²¦₣š¹ð¦¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ ¦ ¼Ýþ−₣˛²þˇ³ý˛ŽÞŞš Þ¦²ð¦ ŠÝČ
²ð˛ÞšÐ ¦ž Þ˛²³×˛ÝşÞŞ¼ ŁþÝþðþÞK ‡ ð˛₣š¹²Łš ¦łþÝşÞþÐ ¦ 
Ğ−³ÝşÞŞ¼ Þ¦²þð −×¦ýšÞČÐ²š þŠÞ³ ¦ ²³ Žš Þ¦²ð³K

þÝ¹²Şš Þ¦²ð¦I ðþŁ×þŁŞš Þ¦²ð¦K (×šˇ³š²¹Č ³¹¦Ý¦²ş 
Š˛ŁÝšÞ¦š −×¦Ž¦ýÞþÐ Ý˛−ð¦K)

‡˘flÏÓ Ê·È˘ ¦ Ífi„ÓÊfiÈfi

Ífi„ÓÊfiÈ˘

þÞð¦š ý˛²š×¦˛ÝŞW ²þÞð¦š ¼Ýþ−₣˛²þˇ³ý˛ŽÞŞš ²ð˛Þ¦I Ł³˛ÝşI ¹˛×Ž˛I ĞšÝðI ý³¹Ý¦ÞI 
ð¦˛Þ˛I ¦Þ²š×Ýþ₣ÞŞÐ ²×¦ðþ²˛ŽI ¼Ýþ−₣˛²þˇ³ý˛ŽÞŞš ŁČž˛ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞI ²×¦ðþ²˛ŽI 
ŠŽš×¹¦I ð×š−I ²ð˛Þ¦ ŠÝČ ×³ˇ˛Ğšð ¦ ˇÝ³žþðK
Í˛²š×¦˛ÝŞ ¹×šŠÞšÐ −Ýþ²Þþ¹²¦W ¼Ýþ−₣˛²þˇ³ý˛ŽÞŞš ²ð˛Þ¦I ¹˛²¦ÞI −˛×³¹¦Þ˛I 
Š³ˇÝ¦×þŁ˛ÞÞŞš ŁČž˛ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞI ²þÞð¦š Ğš×¹²ČÞŞš ²ð˛Þ¦K
Í˛²š×¦˛ÝŞ ¹×šŠÞšÐ −Ýþ²Þþ¹²¦W ¼Ýþ−₣˛²þˇ³ý˛ŽÞ˛Č −˛×³¹¦Þ˛I Ğš×¹²ČÞŞš 
ð×³−ÞþČ₣š¦¹²Şš ŁČž˛ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞI ý˛¼×þŁ˛Č ²ð˛ÞşI ŠŽ¦Þ¹þŁŞš ²ð˛Þ¦K

ÌÝþ²ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞW −þÝþ²ÞþI Ğš×¹²ČÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞI ˇ×šžšÞ² ¦ −×þ¹²šł˛ÞÞŞš 
²ð˛Þ¦I ŠŽ¦Þ¹þŁŞš ²ðÞ˛¦I þˇ¦Łþ₣ÞŞÐ ý˛²š×¦˛Ý (²þÞð¦Ð ¦ ¹×šŠÞšÐ −Ýþ²Þþ¹²¦)K

þÝ¹²Şš Ğš×¹²ČÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞI ²ð˛Þ¦ ŠÝČ −˛Ýş²þI þˇ¦Łþ₣ÞŞš ý˛²š×¦˛ÝŞI 
Þšðþ²þ×Şš Ł¦ŠŞ ðþŽ¦ ¦ Ł¦Þ¦Ý˛K

ÏÌÊÔfiÎÊ„

Ô²˛ÞŠ˛×²Þ˛Č ¦łÝ˛ ¹ ž˛þ¹²×šÞÞŞý ðþÞ₣¦ðþýK þÝğ¦Þ˛ 
¦łÝ þ² ²þÞð¦¼ Šþ ²þÝ¹²Ş¼K þ² V (SR) Šþ NU (NNM)

ÊłÝ˛ ¹ −þÝ³¹½š×¦₣š¹ð¦ý ðþÞ₣¦ðþýK þ² V (SR) Šþ NU (NNM)  

ÊłÝ˛ ¹þ ¹½š×¦₣š¹ð¦ý ðþÞ₣¦ðþý þ² V (SR) Šþ NU (NNM)

ÊłÝ˛ ŠÝČ ðþŽ¦K þ² NO (UM) Šþ NU (NNM)

Важно: Нитка выбирается в соответствии с видом швейных работ. Для получения наилучших результатов решающую роль играет также качество 
ниток. Применяйте нитки высокого качества. Рекомендуется использовать нитки фирменных марок.
Правильный выбор иглы зависит от выбранной нитки и от вида обрабатываемого материала. При этом плотность и структура материала определяет 
толщину нитки и номер иглы, а также форму острия иглы.

DERU fiflÈÊÙfi Ê·ÈI Ífi„ÓÊfiÈÏ‡ Ê ÎÊÏË



47

KZИНЕЛЕР, МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ЖІПТЕР КЕСТЕСІ

Ескерту: 
1.  Жұмыстық және сәндік тігістерді орындау үшін екі өзекті инені пайдалануға болады.
2.  Екі өзекті инемен жұмыс істеген кезде тігіс жолының ені «2,5» артық болмауы тиіс (London 5). 
3.  Инелердің еуропалық нөмірлері: 65, 70, 80 және т.б.; американдық және жапондық нөмірлері: 9, 11, 12 және т.б.
4.  Инелерді үнемі (әрбір екінші жаңа жобаның алдында) және/немесе жіп бірінші рет үзілген немесе тігісті өткізіп жіберген кезде алмастыру керек.

ИНЕЛЕР
HA×1
15×1

15×1/
130/705H

15×1/

130/705H (SUK)

130 PCL/
130/705H-LR/LL

СУРЕТТЕМЕСІ
Ұшы үшкір стандартты ине. 
Қалыңдығы жұқадан қалыңға дейін 9 (65) – 18 (110) 

Ұшы жартылай шар пішіндес инелер 9 (65) – 18 (110)

Ұшы шар пішіндес инелер 9 (65) – 18 (110)

Теріге арналған инелер 12 (80) – 18 (110)

МАТЕРИАЛДЫҢ ТҮРІ
Жүн, мақта, жібек, киана сияқты табиғи талшықтардан жасалған материалдар. 
Қосарланған тоқыма материалдар емес.

Табиғи және синтетикалық талшықтардан жасалған материалдар, аралас полиэфир 
маталар, полиэфир тоқыма материалдар, тоқыма материалдар.

Пуловерлік тоқыма материалдар, лайкра, шомылатын киім материалдары, эластикалық 
материалдар.

Тері, винил, қаптама материал.

 
9-11 (65-75) 

12 (80) 

14 (90) 

16 (100) 

18 (110)

Материалдар Жіптер

Жіңішке мақта жіптер, нейлон немесе полиэфир жіптер

Маңызды ақпарат: Жіп тігін тігу жұмыстарының түріне сәйкес таңдалады. Жақсы нәтиже алу үшін жіптердің сапасы да маңызды. Сапасы жоғары 
жіптерді пайдаланыңыз. Фирмалық маркалары бар жіптерді пайдалану ұсынылады. 
Инені дұрыс таңдау таңдалған жіптің және тігілетін материалдың түрлеріне байланысты. Ол кезде жіптің қалыңдығы және иненің нөмірі, сондай-ақ 
иненің ұшының пішіні материалдың тығыздығына және құрылымына байланысты таңдалады.

ИНЕНІ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫ ТАҢДАУ

Еуропа / АҚШ

Жіптердің көпшілігінің қалыңдығы орташа, олар осы 
материалдарға және инелерге сәйкес келеді. Ең оңтайлы 
нұсқа полиэфир жіптерді синтетикалық материалдарға 
пайдалану, ал мақта жіптерді табиғи талшықтардан 
жасалған материалдарға пайдалану. Инедегі және 
шөрнектегі жіп ретінде жіптің бір түрін пайдаланыңыз

Қалың жіптер, кілем жіптері (Басқыш табанның басу күшін 
көбейту қажет болады)

Жұқа материалдар: жұқа мақта маталар, вуаль, саржа, жібек, муслин, киана, мақтадан 
тоқылған материалдар, тоқыма, джерси, креп, жейделерге арналған маталар.

Тығыздығы орташа материалдар: мақта маталар, сәтен, желкендік мата, тоқыма 
материалдар, жұқа жүн маталар.

Тығыздығы орташа материалдар: желкендік мақта мата, жүннен тоқылған материалдар, 
түткі мата, джинсы маталары.

Тығыз материалдар: кенеп, жүн материалдар, брезент және сырылып тігілген маталар, 
джинсы маталары, қаптама материалдар (жұқа және орташа тығыздықты).

Қалың жүн маталар, пальтоға арналған материалдар, қаптама материалдар, терінің 
және винилдің кейбір түрлері
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Түзу тігісті тігістің түрін таңдау тұтқасымен таңдайды және 
"    " немесе "    " белгісіне орнатады. Инешаншымның 
ұзындығын инешаншымның ұзындығын реттеу тұтқасының 
көмегімен белгілейді.

Ирек тігісті тігістің түрін таңдау тұтқасымен таңдайды және 
"        " немесе "    " белгісіне орнатады. Инешаншымны 
ұзындығын және тігістің енін материалдың түріне 
байланысты белгілейді.

Тігістерді таңдау кестесінің жоғарғы жолындағы тігіс 
үлгілерін тігістің түрін таңдау тұтқасының көмегімен 
таңдайды. Бір инешаншымның ұзындығын және тігістің енін 
қалаған нәтижеге байланысты белгілейді.

Тігістерді таңдау кестесінің екінші жолындағы тігіс үлгілерін 
таңдау үшін инешаншымның ұзындығын реттеу тұтқасын 
"S" жағдайына бұрыңыз, тігістің түрін таңдау тұтқасының 
көмегімен қалаған үлгіні таңдаңыз және тігістің енін 
белгілеңіз.

"S" жағдайына өту үшін инешаншымның ұзындығын реттеу 
тұтқасын "0" жағдайына дейін бұрып, сол бағытта бұра 
беріңіз.  

Ескерту: 
Тұтқаны бұраған кезде "0" және "S" жағдайларының 
арасында шамалы кедергі байқалады.

Жасыл түспен белгіленген тігіс жолдары үшін бір 
инешаншымның ұзындығы алдын-ала белгіленген (London 
3/5)

‡Şˇþ× ¹²×þ₣ð¦ Тігіс түрін таңдау

Строчку прямого стежка выбирают ручкой выбора 
строчки, устанавливаемой на "    " или "    " Длину стежка 
устанавливают ручкой длины стежка.

Строчку зигзаг  выбирают ручкой выбора строчки, 
устанавливаемой на "        "  или "    " Длину стежка и ширину 
строчки устанавливают в зависимости от вида материала.

‚×³ł¦š þˇ×˛ž¾Ş ¹²×þ₣šð Łš×¼Þšłþ ×ČŠ˛ ²˛ˇÝ¦¾Ş ŁŞˇþ×˛ 
¹²×þ₣šð ŁŞˇ¦×˛ć²¹Č ×³₣ðþÐ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦K ‚Ý¦Þ˛ ¹²šŽð˛ ¦
Ğ¦×¦Þ˛ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛ć²¹Č ×³₣ðþÐ −š×š¹²˛ÞþŁð¦ Ł 
ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ þ² ŽšÝ˛šýþłþ ×šž³Ýş²˛²˛K

‚ÝČ þˇ×˛ž¾þŁ ¹²×þ₣ð¦ Ł²þ×þłþ ×ČŠ˛ −þŁš×Þ¦²š ×³₣ð³ 
×šł³Ý¦×þŁð¦ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ Þ˛ ?p?I ŁŞˇš×¦²š ×³₣ðþÐ ŁŞˇþ×˛
¹²×þ₣ð¦ ŽšÝ˛šýŞÐ þˇ×˛žš¾ ¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ×³₣ðþÐ 
×šł³Ý¦×þŁð¦ Ğ¦×¦ÞŞ ¹²×þ₣ð¦K

‚ÝČ −š×š¼þŠ˛ Ł ?−þž¦¾¦ć p? −þŁþ×˛₣¦Ł˛Ð²š ×³₣ð³ ×šł³ÝČ²þ×˛ 
ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ Šþ þ²ýš²ð¦ ?M? ¦ −×þŠþÝŽ˛Ð²š −þŁþ×˛₣¦Ł˛²ş Ł ²þý 
Žš Þ˛−×˛ŁÝšÞ¦¦K  

Ì×¦ýš₣˛Þ¦šW 
ÍšŽŠ³ þ²ýš²ð˛ý¦ ?M? ¦ ?p? −×¦ −þŁþ×˛₣¦Ł˛Þ¦¦ ×³₣ð¦ 
ğ³ğ˛š²¹Č ÞšˇþÝşĞþš ýš¼˛Þ¦₣š¹ðþš ¹þ−×þ²¦ŁÝšÞ¦šK
 
Для строчек, обозначенных зеленым цветом, длина стежка 
предварительно установлена (London 3/5) 
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Образец строчки

1-этапная петля

Прямая строчка

Строчка зигзаг
Трехстежковая 
строчка зигзаг
Оверлочная 
строчка
Универсальная 
строчка
Эластичная 
потайная строчка
Гофрирующая 
строчка
Универсальная 
строчка
Декоративная 
строчка
Прямоугольная 
строчка 
Фестончатая 
строчка
Потайная строчка

Строчка для 
стёжки
Строчка для 
стёжки
Строчка «лайкра»
Тройная прямая 
строчка
Тройная строчка 
зигзаг
Сотовая строчка

Растяжимая краеоб-
меточная строчка
Двойная оверлочная 
строчка
Сверхэластичная 
строчка
Стебельчатая 
строчка
Строчка мережкой

Декоративная 
строчка
Крестообразная 
строчка
Декоративная 
строчка
Стандартная 
оверлочная строчка

DERU Обзор строчек

Образец строчки

Прямая строчка

Строчка зигзаг
Трехстежковая строчка 
зигзаг
Эластичная потайная
строчка

Оверлочная строчка

Потайная строчка

Фестончатая строчка

4-х этапная  петля

Образец строчки

Прямая строчка

Строчка зигзаг
Трехстежковая строчка 
зигзаг
Эластичная потайная
строчка

Потайная строчка

Оверлочная строчка

Универсальная строчка

Гофрирующая строчка

Фестончатая строчка

4-х этапная петля 

Тройная прямая строчка

Тройная строчка зигзаг

Сотовая строчка
Сверхэластичная 
строчка
Стандартная 
оверлочная строчка
Растяжимая 
краеобметочная строчка
Двойная оверлочная 
строчка

Стебельчатая строчка

Декоративная строчка

London 2 London 3 London 5
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London 2 London 3 London 5

Үш инешаншымды ирек 
тігіс

Тігістің үлгісі

Түзу тігіс

Ирек тігіс

Көрінбейтін 
эластикалық тігіс
Оверлогтік тігіс

Көрінбейтін тігіс

Фестондық тігіс

4 кезеңді инешаншым

Тігістің үлгісі

Түзу тігіс

Ирек тігіс

Оверлогтік тігіс

Фестондық тігіс

Үш инешаншымды ирек 
тігіс
Көрінбейтін 
эластикалық тігіс

Әмбебап тігіс

Гофрлаушы тігіс

Үш инешаншымды 
түзу тігіс

Үш инешаншымды 
ирек тігіс
Ұяшықты тігіс
Жоғары эластикалық 
тігіс
Стандартты 
оверлогтік тігіс
Жиек торлағыш 
созылатын тігіс
Екі инешаншымды 
оверлогтік тігіс
Сабақша пішіндес тігіс

Сәндік тігіс

4 кезеңді 
инешаншым

Тігістің үлгісі

1 кезеңді ілмек

Түзу тігіс
Ирек тігіс

Оверлогтік тігіс

Фестондық тігіс

Үш нешаншымды 
ирек тігіс

Көрінбейтін 
эластикалық тігіс

Әмбебап тігіс

Гофрлаушы тігіс

Сырылып тігілген 
тігіс

Ұяшықты тігіс
Жиек торлағыш 
созылатын тігіс

Жоғары 
эластикалық тігіс

Мережка тігіс

Сәндік тігіс
Айшық пішіндес 
тігіс
Сәндік тігіс

Әмбебап тігіс

Сәндік тігіс
Төртбұрышты тігіс

Сырылып тігілген 
тігіс
"Лайкра" тігісі
Үш нешаншымды 
түзу тігіс

Стандартты 
оверлогтік тігіс

Сабақша 
пішіндес тігіс

Екі нешаншымды 
оверлогтік тігіс

Үш нешаншымды 
ирек тігіс

Көрінбейтін тігіс

KZТігістердің түрлерін шолу

Көрінбейтін тігіс
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Ô²×þ₣ð˛ −×Čýþłþ ¹²šŽð˛ ¦ −þž¦¾¦Č ¦łÝŞ Түзу инешаншымды тігіс және иненің 
позициясы

Ú³Þð¾¦Č ×³₣ð¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ŠÝČ ¹²×þ₣ð¦ −×Čýþłþ 
¹²šŽð˛

Строчку прямого стежка выбирают ручкой выбора строчки, 
устанавливаемой на "    " или "    ". 

‚Ý¦Þ˛ ¹²šŽð˛ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛š²¹Č ×³₣ðþÐ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛K 
ÌþŠ¼þŠČğ˛Č ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛ ŠÝČ þˇŞ₣Þþłþ −×¦ýšÞšÞ¦Č 
¹þþ²Łš²¹²Ł³š² −þÝþŽšÞ¦ć ×³₣ð¦ Þ˛ þ²ýš²ð˛¼ ?O? - ?P?K

‡ þˇğšý ¹Ý³₣˛š ŠšÐ¹²Ł³š² ¹ÝšŠ³ćğšš −×˛Ł¦ÝþW ₣šý Ýšł₣š 
ý˛²š×¦˛ÝI ²šý ²þÞşĞš Þ¦²ð¦ ¦ ²šý ðþ×þ₣š ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛X ₣šý −
Ýþ²Þšš ý˛²š×¦˛ÝI ²šý ²þÝğš Þ¦²ð¦ ¦ ²šý ŠÝ¦ÞÞšš ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛K

Ì×¦ ŠÝ¦Þš ¹²šŽð˛ ?M? ý˛²š×¦˛Ý Þš −š×šýšğ˛š²¹Č −þŠ Ý˛−ðþÐI ¦ 
¦łÝ˛ ˇ³Šš² Ł¹š Ł×šýČ Ł²Şð˛²ş¹Č Ł þŠÞ³ ¦ ²³ Žš ²þ₣ð³K

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Түзу инешаншымды тігіс тігу кезінде инешаншымның 
ұзындығын реттеу тұтқасының қызметі

Түзу инешаншымды тігісті тігістің түрін таңдау тұтқасымен 
таңдайды және "    " немесе "    " белгісіне орнатады. 

Инешаншымның ұзындығын инешаншымның ұзындығын 
реттеу тұтқасының көмегімен белгілейді. Инешаншымның 
әдетте қолданылатын ұзындығы тұтқаның "2" - "3" 
белгілеріне сәйкес келеді.

Жалпы келесі ережені ұстанған дұрыс: материал жұқа, жіп 
жіңішке болған сайын инешаншымның ұзындығы қысқарақ; 
материал қалың, жіп жуан болған сайын инешаншымның 
ұзындығы ұзынырақ.

Инешаншымның ұзындығы "0" кезде материал табанның 
астында жылжымайды, ал ине үнемі бір нүктені тесе береді.

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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Ô²×þ₣ð˛ −×Čýþłþ ¹²šŽð˛ ¦ −þž¦¾¦Č ¦łÝŞ Түзу инешаншымды тігіс және иненің 
позициясы

Ú³Þð¾¦Č ×³₣ð¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ŠÝČ ¹²×þ₣ð¦ −×Čýþłþ 
¹²šŽð˛

Строчку прямого стежка выбирают ручкой выбора строчки, 
устанавливаемой на "    " или "    ". 

‚Ý¦Þ˛ ¹²šŽð˛ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛š²¹Č ×³₣ðþÐ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛K 
ÌþŠ¼þŠČğ˛Č ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛ ŠÝČ þˇŞ₣Þþłþ −×¦ýšÞšÞ¦Č
¹þþ²Łš²¹²Ł³š² −þÝþŽšÞ¦ć ×³₣ð¦ Þ˛ þ²ýš²ð˛¼ ?O? - ?P?K

‡ þˇğšý ¹Ý³₣˛š ŠšÐ¹²Ł³š² ¹ÝšŠ³ćğšš −×˛Ł¦ÝþW ₣šý Ýšł₣š 
ý˛²š×¦˛ÝI ²šý ²þÞşĞš Þ¦²ð¦ ¦ ²šý ðþ×þ₣š ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛X ₣šý
−Ýþ²Þšš ý˛²š×¦˛ÝI ²šý ²þÝğš Þ¦²ð¦ ¦ ²šý ŠÝ¦ÞÞšš ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛K

Ìþž¦¾¦Č ¦łÝŞ þ² ¹š×šŠ¦ÞŞ ŁÝšŁþ ŁŞˇ¦×˛š²¹Č ×³₣ðþÐ ×šł³Ý¦×þŁð¦ 
Ğ¦×¦ÞŞ ¹²×þ₣ð¦K

Ì×¦ ŠÝ¦Þš ¹²šŽð˛ ?M? ý˛²š×¦˛Ý Þš −š×šýšğ˛š²¹Č −þŠ Ý˛−ðþÐI ¦ 
¦łÝ˛ ˇ³Šš² Ł¹š Ł×šýČ Ł²Şð˛²ş¹Č Ł þŠÞ³ ¦ ²³ Žš ²þ₣ð³K

Түзу инешаншымды тігіс тігу кезінде инешаншымның 
ұзындығын реттеу тұтқасының қызметі

Түзу инешаншымды тігісті тігістің түрін таңдау тұтқасымен 
таңдайды және "     " немесе "    " белгісіне орнатады. 

Инешаншымның ұзындығын инешаншымның ұзындығын 
реттеу тұтқасының көмегімен белгілейді. Инешаншымның 
әдетте қолданылатын ұзындығы тұтқаның "2" - "3" 
белгілеріне сәйкес келеді.

Жалпы келесі ережені ұстанған дұрыс: материал жұқа, жіп 
жіңішке болған сайын инешаншымның ұзындығы қысқарақ; 
материал қалың, жіп жуан болған сайын инешаншымның 
ұзындығы ұзынырақ.

Иненің позициясы тігістің енін реттеу тұтқасымен ортадан 
солға қарай таңдалады. 

Инешаншымның ұзындығы "0" кезде материал табанның 
астында жылжымайды, ал ине үнемі бір нүктені тесе береді.
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Ô²×þ₣ð˛ ž¦łž˛ł Ирек тігіс

Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?       ? ¦Ý¦ ?    ?K 

Ú³Þð¾¦Č ×³₣ð¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ −×¦ ŁŞ−þÝÞšÞ¦¦ ¹²×þ₣ð¦ 
ž¦łž˛ł
ÌÝþ²Þþ¹²ş ¹²×þ₣ð¦ ž¦łž˛ł ³ŁšÝ¦₣¦Ł˛š²¹ČI ₣šý ˇÝ¦Žš ³¹²˛ÞþŁð˛ 
×³₣ð¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ð þ²ýš²ðš ?M?K ?ı¦¹²Şš? ¹²×þ₣ð¦ 
ž¦łž˛ł −þÝ³₣˛ć²¹ČI ð˛ð −×˛Ł¦ÝþI −×¦ ³¹²˛ÞþŁðš ×³₣ð¦ Þ˛ þ²ýš²ð³ 
?OKR? ¦Ý¦ ýšÞşĞšK

Â˛¹²¦Ý −Ýþ²ÞŞý ž¦łž˛łþý
„¹Ý¦ ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛ Þ˛¼þŠ¦²¹Č Ł −×šŠšÝ˛¼ þ² ?M? Šþ ?N?I ²þ ¹²šŽð¦ 
×˛¹−þÝ˛ł˛ć²¹Č Ł−Ýþ²Þ³ć Š×³ł ð Š×³ł³I ²˛ð ₣²þ −þÝ³₣˛š²¹Č
?ž˛¹²¦Ý −Ýþ²ÞŞý ž¦łž˛łþý? ¦Ý¦ ?łÝ˛ŠşšŁŞÐ Ł˛Ý¦ð?K ˛ð˛Č ¹²×þ₣ð˛ 
−×¦ýšÞČš²¹Č ŠÝČ þˇýš²ŞŁ˛Þ¦Č −³łþŁ¦₣ÞŞ¼ −š²šÝş ¦ ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č 
Ššðþ×˛²¦ŁÞŞ¼ ĆÝšýšÞ²þŁK

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " немесе "        " белгісіне 
орнатыңыз.

Ирек тігіс тігу кезінде инешаншымның ұзындығын 
реттеу тұтқасының қызметі
Инешаншымның ұзындығын реттеу тұтқасы "0" белгісіне 
жақын болған сайын ирек тігістің тығыздығы арта береді. 
Әдетте тұтқа "2,5" белгісінде немесе одан кіші белгіде 
тұрғанда "таза" ирек тігіс тігіледі. 

Тығыз иректі төсеніш
Егер инешаншымның ұзындығы "0" белгісінен "1" белгісіне 
дейін болса, инешаншымдар бір-біріне өте жақын 
орналасып, "тығыз иректі төсеніш" тігіледі. Осындай тігіс 
түймелік ілмектерді торлау және сәндік элементтерді 
орындау үшін пайдаланылады.

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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Ô²×þ₣ð˛ ž¦łž˛ł Ирек тігіс

Ú³Þð¾¦Č ×³₣ð¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ Ğ¦×¦ÞŞ ¹²×þ₣ð¦
Í˛ð¹K Ğ¦×¦Þ˛ ¹²×þ₣ð¦ ž¦łž˛ł −×¦ ³¹²˛ÞþŁðš ×³₣ð¦ Þ˛ þ²ýš²ðš ?R?K 
ÏŠÞ˛ðþ Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ýþŽÞþ ³ýšÞşĞ¦²ş ŠÝČ ð˛ŽŠþłþ þˇ×˛ž¾˛ 
¹²×þ₣ð¦K ˆ¦×¦Þ˛ ¹²×þ₣ð¦ ³ŁšÝ¦₣¦Ł˛š²¹Č −×¦ −þŁþ×þ²š ×³₣ð¦
ž¦łž˛ł˛ þ² ?M? Šþ ?R?K Ì×¦ ×˛ˇþ²š ŠŁ³¼¹²š×ŽÞšŁþÐ ¦łÝþÐ Ğ¦×¦Þ˛ 
¹²×þ₣ð¦ Þš ŠþÝŽÞ˛ ˇŞ²ş ˇþÝşĞš ?OKR?K 

Ú³Þð¾¦Č ×³₣ð¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ −×¦ ŁŞ−þÝÞšÞ¦¦ ¹²×þ₣ð¦ 
ž¦łž˛ł
ÌÝþ²Þþ¹²ş ¹²×þ₣ð¦ ž¦łž˛ł ³ŁšÝ¦₣¦Ł˛š²¹ČI ₣šý ˇÝ¦Žš ³¹²˛ÞþŁð˛ 
×³₣ð¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ð þ²ýš²ðš ?M?K ?ı¦¹²Şš? ¹²×þ₣ð¦ 
ž¦łž˛ł −þÝ³₣˛ć²¹ČI ð˛ð −×˛Ł¦ÝþI −×¦ ³¹²˛ÞþŁðš ×³₣ð¦ Þ˛ þ²ýš²ð³ 
?OKR? ¦Ý¦ ýšÞşĞšK

Â˛¹²¦Ý −Ýþ²ÞŞý ž¦łž˛łþý
„¹Ý¦ ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛ Þ˛¼þŠ¦²¹Č Ł −×šŠšÝ˛¼ þ² ?M? Šþ ?N?I ²þ ¹²šŽð¦ 
×˛¹−þÝ˛ł˛ć²¹Č Ł−Ýþ²Þ³ć Š×³ł ð Š×³ł³I ²˛ð ₣²þ −þÝ³₣˛š²¹Č
?ž˛¹²¦Ý −Ýþ²ÞŞý ž¦łž˛łþý? ¦Ý¦ ?łÝ˛ŠşšŁŞÐ Ł˛Ý¦ð?K ˛ð˛Č ¹²×þ₣ð˛ 
−×¦ýšÞČš²¹Č ŠÝČ þˇýš²ŞŁ˛Þ¦Č −³łþŁ¦₣ÞŞ¼ −š²šÝş ¦ ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č 
Ššðþ×˛²¦ŁÞŞ¼ ĆÝšýšÞ²þŁK

Тігістің енін реттеу тұтқасының қызметі
Тұтқа "5" белгісінде тұрған кезде ең үлкен енді ирек тігіс 
тігіледі. Бірақ, әрбір тігіс үлгісі үшін тігістің енін азайтуға 
болады. Тұтқа "0" белгісінен "5" белгісіне дейін бұрылған 
кезде тігістің ені үлкейеді. Екі өзекті инемен жұмыс істеген 
кезде тігістің ені "2,5" үлкен болмауы тиіс.

Ирек тігіс тігу кезінде инешаншымның ұзындығын 
реттеу тұтқасының қызметі
Инешаншымның ұзындығын реттеу тұтқасы "0" белгісіне 
жақын болған сайын ирек тігістің тығыздығы арта береді. 
Әдетте тұтқа "2,5" белгісінде немесе одан кіші белгіде 
тұрғанда "таза" ирек тігіс тігіледі. 

Тығыз иректі төсеніш
Егер инешаншымның ұзындығы "0" белгісінен "1" белгісіне 
дейін болса, инешаншымдар бір-біріне өте жақын 
орналасып, "тығыз иректі төсеніш" тігіледі. Осындай тігіс 
түймелік ілмектерді торлау және сәндік элементтерді 
орындау үшін пайдаланылады.
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˚²³ Ý˛−ð³ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K 

‚ÝČ −þŠ×³ˇð¦I −þŠĞ¦Łð¦ ž˛Þ˛Łš¹šÐI ˇ×ćðI ćˇþð ¦ ²K−K
 Ìþ²˛ÐÞþÐ ĞþŁL Ì×šŠýš²Ş ŽšÞ¹ðþÐ ł˛Ý˛Þ²š×š¦ ¦ž Žš¹²ð¦¼ 

ý˛²š×¦˛ÝþŁ 
 Ìþ²˛ÐÞþÐ ĞþŁ ŠÝČ ×˛¹²Čł¦Ł˛ćğ¦¼¹Č ý˛²š×¦˛ÝþŁK
Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK

Ì×¦ýš₣˛Þ¦šW
‡˛ý −þ²×šˇ³š²¹Č ²×šÞ¦×þŁð˛I ₣²þˇŞ −þÝ³₣˛²ş −×˛Ł¦ÝşÞŞš − 
þ²˛ÐÞŞš ĞŁŞK
‡¹šłŠ˛ ŁÞ˛₣˛Ýš ŁŞ−þÝÞČÐ²š −×þˇÞþš Ğ¦²şšK

Ï²þłÞ¦²š ð×˛Ð ý˛²š×¦˛Ý˛ ¦žÞ˛ÞðþÐ ŁŁš×¼I ð˛ð −þð˛ž˛Þþ Þ˛ 
×¦¹³ÞðšK (N)
ÒÝþŽ¦²š ý˛²š×¦˛Ý −þŠ Ý˛−ðþÐK ÌþŁš×Þ¦²š ×³ðþÐ ý˛¼þŁþš ðþÝš¹þI 
₣²þˇŞ ¦łÝ˛ −š×šĞÝ˛ Ł ð×˛ÐÞšš ÝšŁþš −þÝþŽšÞ¦šK
ÏÞ˛ ŠþÝŽÞ˛ Ý¦Ğş ¹Ýšłð˛ ž˛¼Ł˛²¦²ş ¹ðÝ˛Šð³ ²ð˛Þ¦K ‡ −×þ²¦ŁÞþý 
¹Ý³₣˛š ¹ÝšŠ³š² ¹þþ²Łš²¹²ŁšÞÞþ ¦žýšÞ¦²ş Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦K (O) 
Ë×þýðþÞ˛−×˛Ł¦²šÝş (P) −þŁþ×þ²þý ł˛Ðð¦ (Q) þ²×šł³Ý¦×³Ð²š ²˛ð¦ý
þˇ×˛žþýI ₣²þˇŞ þÞ −×¦Ýšł˛Ý Ł−Ýþ²Þ³ć ð ¹ðÝ˛Šðš ²ð˛Þ¦K ÔÝšłð˛ 
Þ˛Žý¦²š Þ˛ −šŠ˛ÝşÞŞÐ −³¹ð˛²šÝş ¦ ĞšÐ²š ¹ ž˛ýšŠÝšÞÞþÐ 
¹ðþ×þ¹²şćI Þ˛−×˛ŁÝČČ ý˛²š×¦˛Ý ŁŠþÝş ð×˛Č ð×þýðþÞ˛−×˛Ł¦²šÝČK

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Ìþ²˛ÐÞþÐ ¹²šŽþðLÔ²šŽþð ŠÝČ −×šŠýš²þŁ ŽšÞ¹ðþÐ 
ł˛Ý˛Þ²š×š¦

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады.

Перделердің жиектерін, шалбарлардың балақтарын, 
белдемшелердің етектерін және т.б. тігу үшін.  

 Көрінбейтін тігіс, әйелдердің қатты материалдардан 
жасалған галантереялық бұйымдары.

 Созылатын материалдарға арналған көрінбейтін тігіс.
Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.

Ескерту: 
Көрінбейтін тігіс тігіп үйрену үшін біраз жаттығуыңыз 
қажет. Әрқашанда алдымен тігіп тексеріп көріңіз.

Материалдың шетін суретте көрсетілгендей астын 
жоғары қаратып қайырыңыз (1). Материалды табанның 
астына салыңыз. Ине сол жақтың ең шетіне жылжуы үшін 
тігін машинасының доңғалағын бұрыңыз. Ине матаның 
қайырылған жерін шамалы ғана ілетін болуы тиіс. Егер олай 
болмаса, тігістің енін қысқарту керек (2). 
Гайканы (4) бұрау арқылы жиек бағыттағышты (3) матаның 
қайырылған жеріне тақалып тұратындай етіп реттеңіз.  
Тігін машинасының іске қосу басқышын жайлап басыңыз 
және материалды жиек бағыттағыштың шетімен бағыттай 
отырып, төмен жылдамдықта тігіңіз.

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.

Көрінбейтін тігіс, әйелдердің галантереялық 
бұйымдарына арналған тігіс
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Ë×˛šþˇýš²þ₣ÞŞÐ ¹²šŽþð Жиек торлағыш тігіс

˚²³ Ý˛−ð³ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K (London 3)

Для швов, отделки краев, декоративной подшивки.

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?S?K

ˆ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?P? ¦ ?R?K (London 5)

Ширину строчки можно приспособить к материалу.

˚Ý˛¹²¦₣Þ˛Č þŁš×Ýþ₣Þ˛Č ¹²×þ₣ð˛W ?   ?
‚ÝČ ²þÞðþłþ ²×¦ðþ²˛Ž˛I ŠŽš×¹¦I Łþ×þ²Þ¦₣ðþŁI ý˛ÞŽš²K (N)

‚ŁþÐÞ˛Č þŁš×Ýþ₣Þ˛Č ¹²×þ₣ð˛W ?   ?
‚ÝČ ²þÞðþłþ ²×¦ðþ²˛Ž˛I ¦žŠšÝ¦Ð ×³₣ÞþÐ ŁČžð¦I ĞŁþŁK (O)
‡¹š ð×˛šþˇýš²þ₣ÞŞš ¹²×þ₣ð¦ −×¦łþŠÞŞ ŠÝČ Ğ¦²şČ ¦ þ²ŠšÝð¦ 
ð×˛šŁI Ššðþ×˛²¦ŁÞþÐ −þŠĞ¦Łð¦ Ł ¼þŠš þŠÞþÐ ×˛ˇþ₣šÐ þ−š×˛¾¦¦K 
Ì×¦ þ²ŠšÝðš ð×˛šŁ ¦łÝ˛ ŠþÝŽÞ˛ Ł−Ýþ²Þ³ć −×þĞ¦Ł˛²ş ð×þýð³ 
ý˛²š×¦˛Ý˛K

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
Ì×¦ýšÞČÐ²š ÞþŁŞš ¦łÝŞI ¦łÝŞ ¹ Ğ˛×þŁ¦ŠÞŞý ðþÞ₣¦ðþý ¦Ý¦ ¦łÝŞ 
ŠÝČ ĆÝ˛¹²¦₣ÞŞ¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁK

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады 
(London 3).

Материалдың шетін әрлеу, сәндік тігістер үшін.

Инешаншымның ұзындығын реттеу тұтқасы "S" белгісіне 
орнатыңыз.

Тігістің енін "3" мен "5" аралығында орнатыңыз (London 5).

Тігістің енін материалға бейімдеуге болады.

Оверлогтік эластикалық тігіс: "     " 
Жұқа тоқыма, джерси материалдарды, жағаларды, 
манжеттерді тігуге арналған (1).

Қосарланған оверлогтік тігіс: "     "
Жұқа тоқыма, қолдан тоқылған материалдарды тігуге 
арналған (2).

Барлық жиек торлағыш тігістерді бір жұмыс операциясында 
материалдың шетін тігін және әрлеу, сәндік тігіс тігу үшін 
пайдалануға болады.  Материалдың шетін әрлеу кезінде 
ине материалдың жиегін тығыз тігуі тиіс. 

Назар аударыңыз:
Жаңа инелерді, ұшы шар пішіндес немесе эластикалық 
материалдарға арналған инелерді қолданыңыз.
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Ì×¦Ğ¦Ł˛Þ¦š −³łþŁ¦¾ Түймелерді тігу

Установите пластину для вышивания/штопки. (1)

Положите работу под лапку. Уложите пуговицу в нужном 
месте и опустите лапку.
Установите ручку выбора строчки на "        " или  "    " и 
выполните несколько закрепляющих стежков. Установите 
ширину строчку в зависимости от расстояния между 
отверстиями пуговицы. Поверните маховое колесо, чтобы 
проверить, точно ли входит игла в оба отверстия пуговицы. 
При замедленной скорости пришейте пуговицу примерно 10 
стежками. 
Установите ручку выбора строчки на "     " и выполните 
несколько закрепляющих стежков.

Если требуется, чтобы пуговица была пришита с «ножкой», 
то перед пришиванием уложите  на пуговицу иглу для 
штопки  или спичку и шейте (3). Если пуговица с четырьмя 
отверстиями, то вначале пришейте два передних отверстия 
(2), а затем передвиньте работу и прошейте два задних 
отверстия (3).

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Кестелеуге, торлауға арналған пластинаны орнатыңыз (1).

Кәдімгі табанды түйме тігуге арналған табанмен 
алмастырыңыз. Инешаншымның ұзындығын "0" белгісіне 
ортаныңыз. 

Материалды тігін машинасының табанының астына 
салыңыз. Тігістің түрін таңдау тұтқасын "       " немесе "    "  
белгісіне орнатыңыз және бірнеше бекіткіш тігіс тігіңіз. 
Тігістің енін түйме тесіктерінің арасындағы қашықтыққа 
байланысты орнатыңыз. Түймені тиісті жерге қойыңыз және 
табанды төмен түсіріңіз. Иненің түйменің екі тесігіне де 
дәл кіретінін тексеру үшін тігін машинасының доңғалағын 
бұрыңыз. Түймені төмен жылдамдықта шамамен 10 
инешаншыммен тігіңіз. Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    "  
белгісіне орнатыңыз және бірнеше бекіткіш тігіс тігіңіз.

Егер түйме «аяғымен» тігілуі қажет болса, тігердің алдында 
түйменің үстіне жуалдыз немесе шырпы қойып тігіңіз. Егер 
түйменің төрт тесігі бар болса, алдымен алдыңғы екі тесікті 
(2), одан соң материалды жылжытып артқы екі тесікті (3) 
тігіңіз. 

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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Ì×¦Ğ¦Ł˛Þ¦š −³łþŁ¦¾ Түймелерді тігу

Ìš×šŠŁ¦Þş²š ×Ş₣˛Žþð ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ Ł−×˛ŁþI ₣²þˇŞ þ−³¹²¦²ş 
²×˛Þ¹−þ×²š×K (N)

Â˛ýšÞ¦²š þˇŞ₣Þ³ć Ý˛−ð³ Þ˛ Ý˛−ð³ ŠÝČ −×¦Ğ¦Ł˛Þ¦Č −³łþŁ¦¾K 
‚Ý¦Þ³ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?M?K

‡ÝþŽ¦²š ×˛ˇþ²³ −þŠ Ý˛−ð³K ÒÝþŽ¦²š −³łþŁ¦¾³ Ł Þ³ŽÞþý ýš¹²š 
¦ þ−³¹²¦²š Ý˛−ð³K Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ž¦łž˛łK 
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š Ğ¦×¦³ ¹²×þ₣ð¦ Ł −×šŠšÝ˛¼ þ² ?P? Šþ ?R? Ł ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ 
þ² ×˛¹¹²þČÞ¦Č ýšŽŠ³ þ²Łš×¹²¦Čý¦ −³łþŁ¦¾ŞK 
ÌþŁš×Þ¦²š ý˛¼þŁþš ðþÝš¹þI ₣²þˇŞ −×þŁš×¦²şI ²þ₣Þþ Ý¦ Ł²Şð˛š²¹Č 
¦łÝ˛ Ł þˇ˛ þ²Łš×¹²¦Č −³łþŁ¦¾ŞK Ìš×šŁšŠ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ 
Þ˛ −×ČýþÐ ¹²šŽþð ¦ ŁŞ−þÝÞ¦²š Þš¹ðþÝşðþ ž˛ð×š−ÝČćğ¦¼ ¹²šŽðþŁK 
Ìš×šŁšŠ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ž¦łž˛ł ¦ −×¦ ž˛ýšŠÝšÞÞþÐ 
¹ðþ×þ¹²¦ −×¦ĞšÐ²š −³łþŁ¦¾³ −×¦ýš×Þþ NM ¹²šŽð˛ý¦K Ìš×šŁšŠ¦²š 
×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ −×ČýþÐ ¹²šŽþð ¦ ŁŞ−þÝÞ¦²š Þš¹ðþÝşðþ 
ž˛ð×š−ÝČćğ¦¼ ¹²šŽðþŁK 

„¹Ý¦ ²×šˇ³š²¹ČI ₣²þˇŞ −³łþŁ¦¾˛ ˇŞÝ˛ −×¦Ğ¦²˛ ¹ ?ÞþŽðþÐ?I ²þ −š×šŠ 
−×¦Ğ¦Ł˛Þ¦šý ³ÝþŽ¦²š Þ˛ −³łþŁ¦¾³ ¦łÝ³K (P)K „¹Ý¦ −³łþŁ¦¾˛ ¹ 
₣š²Ş×şýČ þ²Łš×¹²¦Čý¦I ²þ ŁÞ˛₣˛Ýš −×þĞšÐ²š ŠŁ˛ −š×šŠÞ¦¼
þ²Łš×¹²¦Č (O)I ˛ ž˛²šý −š×šŠŁ¦Þş²š ×˛ˇþ²³ ¦ −×þĞšÐ²š ŠŁ˛ ž˛ŠÞ¦¼ 
þ²Łš×¹²¦Č (P)K

ÌþŠÞ¦ý¦²š ²×˛Þ¹−þ×²š× Ł Þþ×ý˛ÝşÞþš −þÝþŽšÞ¦šI −š×šŠŁ¦Þ³Ł 
×Ş₣˛Žþð ŁÝšŁþK

Транспортерді төмен түсіру үшін оның тұтқасын оңға 
жылжытыңыз (1).

Кәдімгі табанды түйме тігуге арналған табанмен 
алмастырыңыз. Инешаншымның ұзындығын "0" белгісіне 
ортаныңыз. 

Материалды тігін машинасының табанының астына 
салыңыз. Тігістің түрін таңдау тұтқасын ирек тігіс белгісіне 
орнатыңыз. Тігістің енін түйме тесіктерінің арасындағы 
қашықтыққа байланысты "3" немесе "5" белгісіне 
орнатыңыз. Түймені тиісті жерге қойыңыз және табанды 
төмен түсіріңіз. Иненің түйменің екі тесігіне де дәл кіретінін 
тексеру үшін  тігін машинасының доңғалағын бұрыңыз. 
Тігістің түрін таңдау тұтқасын түзу тігіске орнатыңыз және 
бірнеше бекіткіш тігіс тігіңіз. Тігістің түрін таңдау тұтқасын 
ирек тігіс белгісіне ауыстырыңыз және түймені төмен 
жылдамдықта шамамен 10 инешаншыммен тігіңіз. Тігістің 
түрін таңдау тұтқасын түзу тігіске орнатыңыз және бірнеше 
бекіткіш тігіс тігіңіз. 

Егер түйме «аяғымен» тігілуі қажет болса, тігердің алдында 
түйменің үстіне жуалдыз немесе шырпы қойып тігіңіз. Егер 
түйменің төрт тесігі бар болса, алдымен алдыңғы екі тесікті 
(2), одан соң материалды жылжытып артқы екі тесікті (3) 
тігіңіз. 

Транспортердің тұтқасын солға жылжытып, оны қалыпты 
жағдайға көтеріңіз.
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Ïˇýš²ŞŁ˛Þ¦š −š²šÝş Ілмектерді торлау

ÌþŠłþ²þŁð˛W
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?            ?K

NK Â˛ýšÞ¦²š þˇŞ₣Þ³ć Ý˛−ð³ Þ˛ Ý˛−ð³ ŠÝČ ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č −š²šÝşK
OK Êžýš×ş²š Š¦˛ýš²× ¦ ²þÝğ¦Þ³ −³łþŁ¦¾Ş −Ýć¹ MIP ¹ý Þ˛ ž˛ð×š−ð¦ ¦ 

Þ˛ýš²ş²š 
 ×˛žýš× −š²Ý¦ Þ˛ ý˛²š×¦˛ÝšK
PK ÒÝþŽ¦²š ý˛²š×¦˛Ý −þŠ Ý˛−ðþÐ ²˛ð¦ý þˇ×˛žþýI ₣²þˇŞ ý˛×ð¦×þŁð˛ Þ˛ 

Ý˛−ðš
 ¹þŁýš¹²¦Ý˛¹ş ¹ ý˛×ð¦×þŁðþÐ Þ˛ ý˛²š×¦˛ÝšK
 Ï−³¹²¦²š Ý˛−ð³ ²˛ð¦ý þˇ×˛žþýI ₣²þˇŞ ¹×šŠÞČČ Ý¦Þ¦Č −š²Ý¦ Þ˛ 

ý˛²š×¦˛Ýš ¹þŁ−˛Ý˛ ¹þ ¹×šŠÞšÐ Ý¦Þ¦šÐ ŁŞ×šž˛ Ý˛−ð¦K

Ìš×šŁšŠ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ Þ˛ ?MKR-N?I ₣²þˇŞ ³¹²˛ÞþŁ¦²ş −
Ýþ²Þþ¹²ş ¹²šŽðþŁK 

Ì×¦ýš₣˛Þ¦šW 
Ï−²¦ý˛ÝşÞ˛Č −Ýþ²Þþ¹²ş ¹²šŽðþŁ ž˛Ł¦¹¦² þ² Ł¦Š˛ ý˛²š×¦˛Ý˛K ‡þ Ł¹š¼ 
¹Ý³₣˛Č¼ ŁŞĞšÐ²š ŁÞ˛₣˛Ýš −×þˇÞ³ć −š²ÝćK

‡Ş−þÝÞ¦²š −þ¹ÝšŠþŁ˛²šÝşÞþ ₣š²Ş×š Ć²˛−˛ Ğ¦²şČI −š×š¼þŠČ þ² þŠÞþłþ 
Ć²˛−˛ ð Š×³łþý³ −þŁþ×þ²þý ×³₣ð¦ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦K Ì×þ¹ÝšŠ¦²š ž˛ 
²šýI ₣²þˇŞ Þ˛ Ć²˛−˛¼ O ¦ Q (ž˛ð×š−ð¦) ŁŞ−þÝÞČÝþ¹ş Þš ¹Ý¦Ğðþý ýÞþłþ 
¹²šŽðþŁK 
Ì×þ×šŽş²š −š²Ýć ÞþŽþý-Ł¹−˛×ŞŁ˛²šÝšý ¹ þˇþ¦¼ ðþÞ¾þŁ ð ¹š×šŠ¦ÞšK

ÔþŁš²W
- ‚ÝČ −þÝ³₣šÞ¦Č Ý³₣Ğ¦¼ ×šž³Ýş²˛²þŁ ¹Ýšłð˛ þ¹Ý˛ˇş²š Þ˛²ČŽšÞ¦š 

Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦K
- ‚ÝČ ²þÞð¦¼ ¦Ý¦ ĆÝ˛¹²¦₣ÞŞ¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ −×¦ýšÞČÐ²š −×þðÝ˛Šð³K
- ‚ÝČ ĆÝ˛¹²¦₣ÞŞ¼ ¦Ý¦ ŁČž˛ÞŞ¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ −×¦ýšÞČÐ²š ²þÝ¹²Şš Þ¦²ð¦ 

¦Ý¦ ŁðÝ˛ŠÞ³ć Þ¦²şK
- Â¦łž˛ł ŠþÝŽšÞ þˇĞ¦Ł˛²ş ²þÝ¹²³ć Þ¦²ð³ ¦Ý¦ ŁðÝ˛ŠÞ³ć Þ¦²şK

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Дайындық:
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "           " белгісіне орнатыңыз.
1. Кәдімгі табанды ілмектерді торлауға арналған табанмен 

алмастырыңыз. 
2. Түйменің диаметрі мен қалыңдығын өлшеңіз, диаметрге 0,3 

см қосып материалда ілмектің өлшемін белгілеңіз.
3. Материалды табанның астына табандағы таңба 

материалдағы белгіге сәйкес келетіндей етіп салыңыз. 
Табанды материалдағы ілмектің орта сызығы табанның 
ойығының орта сызығына сәйкес келетіндей етіп төмен 
түсіріңіз.

Инешаншымдардың тығыздығын белгілеу үшін инешаншымның 
ұзындығын реттеу тұтқасын "0,5-1" белгісіне ауыстырыңыз.

Ескерту: 
Инешаншымдардың оңтайлы тығыздығы материалдың 
түріне байланысты. Әрқашанда алдымен тігіп тексеріңіз.

Тігістің түрін таңдау тұтқасын бұру арқылы бір кезеңнен 
екінші кезеңге ауысып, тігудің төрт кезеңінің бірінен соң 
бірін орындаңыз. 2 және 4-кезеңдерде (бекіту) тігіс тым көп 
болмауын қадағалаңыз. Түйменің ілмегін тігіс сөгуге арналған 
пышақпен екі жағынан ортасына қарай кесіңіз. 

Кеңестер:
- жақсы нәтижелер алу үшін жоғарғы жіптің тартылуын аздап 

босатыңыз;
- жұқа және эластикалыққ материалдар үшін төсемді 

қолданыңыз;
- эластикалыққ немесе тоқыма материалдар үшін қалың 

жіптерді және салынды жіпті қолданыңыз;
- ирек тігіс қалың жіпті және салынды жіпті қоса тігіп тастауы 

тиіс.

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасы (S 
позициясы) жоқ.
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Ïˇýš²ŞŁ˛Þ¦š −š²šÝş

Ілмектерді торлау жақсы нәтиже беретін қарапайым 
операция.

Ілмектерді торлау 
1. Материалда ілмектің орнын белгілеңіз.
2. Табанды орнатыңыз және тігістің түрін таңдау тұтқасын 
 "     " белгісіне ауыстырыңыз.
3.  Табанды түсіріңіз және табандағы таңбаны суретте 

көрсетілгендей материалдағы белгіге сәйкес келтіріңіз (А).
4.  Түймеге арналған пластинаны ашыңыз және оған түймені 

салыңыз (В).
5.  Пластинаның тұтқасын түсіріңіз және суретте көрсетілгендей 

аздап артқа жылжытыңыз (С).
6.  Жоғарғы жіпті аздап босатып тігін машинасын іске қосыңыз.
7.  Ілмек суретте көрсетілген ретте торланады (D).

Эластикалық материалдағы ілмекті торлау (Е) 
Эластикалық материалдағы ілмекті торлау кезінде 
табанның астына салынды жіп салыңыз.
1.  Материалда ілмектің орнын белгілеңіз. Табанды 

орнатыңыз және тігістің түрін таңдау тұтқасын "    "  
белгісіне ауыстырыңыз.

2.  Салынды жіпті табанның артқы жағын айналдырыңыз, 
одан соң жіптің екі ұшын да алға өткізіп, арнаға салыңыз 
және уақытша байлап қойыңыз.

3.  Табанды түсіріңіз және тігуді бастаңыз. 
 * Тігістің енін салынды жіптің қалыңдығына сәйкес келтіріңіз. 
4. Тігіп болған соң салынды жіпті жайлап тартыңыз, оны 

бекітіңіз және артығын кесіп тастаңыз.

Ілмектерді торлау

Ïˇýš²ŞŁ˛Þ¦š −š²šÝş ČŁÝČš²¹Č Łš¹şý˛ −×þ¹²þÐ þ−š×˛¾¦šÐ ¹ 
Þ˛ŠšŽÞŞý¦ ×šž³Ýş²˛²˛ý¦K

Ïˇýš²ŞŁ˛Þ¦š −š²Ý¦
NK Î˛ýš²ş²š Þ˛ ý˛²š×¦˛Ýš −þÝþŽšÞ¦š −š²Ý¦K
OK Ò¹²˛ÞþŁ¦²š Ý˛−ð³ ¦ −š×šŁšŠ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ 

þ²ýš²ð³ ?   ?K
PK Ï−³¹²¦²š Ý˛−ð³ ¦ ¹þŁýš¹²¦²š ý˛×ð¦×þŁð³ Þ˛ Ý˛−ðš ¹ 

ý˛×ð¦×þŁðþÐ Þ˛ ý˛²š×¦˛ÝšI ð˛ð −þð˛ž˛Þþ Þ˛ ×¦¹³Þðš (fi)K 
(‡Þ˛₣˛Ýš Ğşš²¹Č −š×šŠÞČČ ž˛ð×š−ð˛K)

QK Ï²ð×þÐ²š −Ý˛¹²¦Þð³ ŠÝČ −³łþŁ¦¾Ş ¦ ŁÝþŽ¦²š Ł Þšš −³łþŁ¦¾³K 
(Ó¦¹K _)

RK Ï−³¹²¦²š ×Ş₣˛Žþð −³łþŁ¦¾Ş ¦ ¹Ýšłð˛ −š×šŠŁ¦Þş²š šłþ Þ˛ž˛ŠI 
ð˛ð −þð˛ž˛Þþ Þ˛ ×¦¹³Þðš (Ô)K  

SK Â˛−³¹²¦²š ý˛Ğ¦Þ³ −×¦ ¹Ýšłð˛ þ¹Ý˛ˇÝšÞÞþÐ Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ðšK 
TK Ìš²ÝČ ŁŞýš²ŞŁ˛š²¹Č Ł −þð˛ž˛ÞÞþÐ Þ˛ ×¦¹K (a) − þ¹ÝšŠþŁ˛²šÝşÞþ¹²¦K
UK Ìþ¹Ýš ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č −š²Ý¦ þ¹²˛ÞþŁ¦²š ý˛Ğ¦Þ³K

Ìš²ÝČ Þ˛ ĆÝ˛¹²¦₣Þþý ý˛²š×¦˛Ýš (×¦¹K „)
Ì×¦ ŁŞýš²ŞŁ˛Þ¦¦ −š²šÝş Þ˛ ĆÝ˛¹²¦₣ÞŞ¼ ý˛²š×¦˛Ý˛¼ −þýšğ˛Ð²š −
þŠ Ý˛−ðþÐ ŁðÝ˛ŠÞ³ć Þ¦²şK
NK Î˛ýš²ş²š Þ˛ ý˛²š×¦˛Ýš −þÝþŽšÞ¦š −š²Ý¦K Ò¹²˛ÞþŁ¦²š Ý˛−ð³ ¦ 

−š×šŁšŠ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ þ²ýš²ð³ ?   ?K
OK ‡ðÝ˛ŠÞ³ć Þ¦²ş þˇŁšŠ¦²š Łþð×³ł ž˛ŠÞšłþ ðþÞ¾˛ Ý˛−ð¦I ž˛²šý 

−×þŁšŠ¦²š þˇ˛ ðþÞ¾˛ Þ¦²¦ Ł−š×šŠI ž˛ŁšŠ¦²š Ł ð˛Þ˛Łð¦ ¦ 
¹ŁČŽ¦²š Ł×šýšÞÞŞý ³žÝþýK 

PK Ï−³¹²¦²š Ý˛−ð³ ¦ Þ˛₣¦Þ˛Ð²š Ğ¦²şK
 G ÔþłÝ˛¹³Ð²š Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ¹ ²þÝğ¦ÞþÐ  ŁðÝ˛ŠÞþÐ Þ¦²¦K
QK Ìþ¹Ýš þðþÞ₣˛Þ¦Č Ğ¦²şČ ¹Ýšłð˛ Þ˛²ČÞ¦²š ŁðÝ˛ŠÞ³ć Þ¦²şI 

ž˛½¦ð¹¦×³Ð²š šš ¦ þ²×šŽş²š ¦žÝ¦ĞšðK
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‡Ğ¦Ł˛Þ¦š ?ýþÝÞ¦Ð? ¦ ž˛¹²×˛₣¦Ł˛Þ¦š ž˛ğ¦−þŁ Сыдырма ілгек тігу және бүкпесін тігу

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ? ¦Ý¦ ?    ?K 

Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ŠÝ¦Þ³ ¹²šŽð˛ Þ˛ þ²ýš²ð³ þ² ?OKR? Šþ ?Q? (Ł ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ 
þ² ²þÝğ¦ÞŞ ý˛²š×¦˛Ý˛)K 
Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ Ğ¦×¦ÞŞ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?M?K (London 5) 

È˛−ð³ ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ?ýþÝÞ¦Ð? ýþŽÞþ ³¹²˛ÞþŁ¦²ş ¹ ÝšŁþÐ ¦Ý¦ 
−×˛ŁþÐ ¹²þ×þÞŞ Ł ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ þ² ²þłþI ¹ ð˛ðþÐ ¹²þ×þÞŞ Ý˛−ð¦ ŁŞ 
ˇ³Šš²š Ğ¦²şK (N)

ı²þˇŞ −×¦Ğ¦²ş ?ýþÝÞ¦ć? Ł ²þý ýš¹²šI łŠš Þ˛¼þŠ¦²¹Č −þÝž³ÞþðI 
þ¹²˛ÞþŁ¦²š ý˛Ğ¦Þ³ ¹ Łþ²ðÞ³²þÐ Ł ý˛²š×¦˛Ý ¦łÝþÐI −þŠÞ¦ý¦²š
Ý˛−ð³ ¦ −š×šŠŁ¦Þş²š −þÝž³Þþð ž˛ Ý˛−ð³K
Ï−³¹²¦²š Ý˛−ð³ ¦ −×þŠþÝŽ˛Ð²š Ğ¦²şK

Êýšš²¹Č ²˛ðŽš ŁþžýþŽÞþ¹²ş ŁĞ¦Ł˛²ş ĞÞ³× Ł ðþ¹³ć ˇšÐð³ ŠÝČ 
þˇ×˛žþŁ˛Þ¦Č ž˛ğ¦−þŁK (O)

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " немесе "    " белгісіне 
орнатыңыз.

Инешаншымның ұзындығын "2,5" белгісінен "4" белгісіне 
дейін орнатыңыз (материалдың қалыңдығына байланысты). 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "0" белгісіне орнатыңыз (London 
5).

Табанның қай жағынан тігендігіңізге байланысты сыдырма 
ілгек тігуге арналған табанды сол жақтан немесе оң жақтан 
орнатуға болады (1).

Сыдырма ілгекті оның сырғағы орналасқан жерде тігу 
үшін тігін машинасын ине материалға қадалған күйінде 
тоқтатыңыз, табанды көтеріңіз және сырғақты табанға 
жылжытыңыз.

Материалда бүкпесін жасау үшін оның шетіне бау тігу 
мүмкіндігі бар (2). 

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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È˛−ð˛- ×³ˇ¦ÝşÞ¦ð Бүктегіш табан  

˚²³ Ý˛−ð³ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K

ÌþŠ×³ˇð˛ ²þÞð¦¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ ¦Ý¦ Ł³˛Ý¦K

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ? ¦Ý¦ ?     ?K
Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?OKR? ¦ ?Q?K
Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ Ğ¦×¦ÞŞ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?M?K (London 5) 

Ï²ŠšÝð˛ ð×˛šŁ ý˛²š×¦˛Ý˛K ‡ Þ˛₣˛Ýš −þŠ×³ˇð¦ ŠŁ˛ŽŠŞ ¹ÝþŽ¦²š 
ð×˛Ð Þ˛ P ýý ¦ ž˛ð×š−¦²š Q-R ¹²šŽð˛ý¦K ÔÝšłð˛ þ²²ČÞ¦²š Þ¦²ð³ 
Þ˛ž˛ŠK ‡þ²ðÞ¦²š ¦łÝ³ Ł ý˛²š×¦˛ÝI −þŠÞ¦ý¦²š Ý˛−ð³ ¦ ž˛ŁšŠ¦²š 
¹ðÝ˛Šð³ Ł ž˛Ł¦Łþ₣Þþš ³¹²×þÐ¹²Łþ Ý˛−ð¦K (N)

ÔÝšłð˛ −þ²ČÞ¦²š Þ˛ ¹šˇČ ð×˛Ð ý˛²š×¦˛Ý˛ ¦ þ−³¹²¦²š Ý˛−ð³K 
Î˛₣¦Þ˛Ð²š Ğ¦²şI −×¦ Ć²þý Þ˛−×˛ŁÝČÐ²š ý˛²š×¦˛Ý Ł ž˛Ł¦Łþ₣Þþš
³¹²×þÐ¹²ŁþI Þ˛²Čł¦Ł˛Č šłþ ŁŁš×¼ ¦ ¹Ýšłð˛ŁÝšŁþK (O)

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады.

Жұқа материалдардың немесе вуальдің шетін тігу.

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " немесе "    " белгісіне 
орнатыңыз.
Инешаншымның ұзындығын "2,5" белгісінен "4" белгісіне 
дейін орнатыңыз. 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "0" белгісіне орнатыңыз (London 
5).

Материалдың шетін әрлеу
Материалдың шетін тігердің алдында оның шетін 3 мм 
екі рет қайырып, 4-5 инешаншым тігіспен бекітіңіз. Жіпті 
жайлап артқа тартыңыз. Инені материалға қадаңыз, 
табанды көтеріңіз және қатпарды табанның бұйралағыш 
құрылғысына салыңыз (1).

Материалды жайлып өзіңізге тартыңыз және табанды 
түсіріңіз. Материалды жоғары және аздап солға тартып, 
оны табанның бұйралағыш құрылғысына бағыттап тігуді 
бастаңыз (2).

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.



London 2    /    3    /    5
76



RU KZ

77

×š¼¹²šŽðþŁ˛Č ¹²×þ₣ð˛ ž¦łž˛ł Үш инешаншымды ирек тігіс

‡Ğ¦Ł˛Þ¦š ð×³ŽšŁ˛ ¦ −×¦Ğ¦Ł˛Þ¦š ×šž¦ÞþŁþÐ ²š¹şýŞI Ğ²þ−ð˛I 
×šýþÞ²I ³ð×š−ÝšÞ¦š ð×˛šŁK

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?     ?K

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?N? ¦ ?O?K
ˆ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?P? ¦ ?R?K (London 5) 

Î˛Ğ¦Ł˛Þ¦š ž˛−Ý˛²ŞK ‚Ý¦Þ³ ¹²šŽð˛ ýþŽÞþ ³ýšÞşĞ¦²şI ₣²þˇŞ −
þÝ³₣¦²ş þ₣šÞş −Ýþ²Þ³ć ¹²×þ₣ð³K (N)

Ì×¦ −þ₣¦Þðš ×˛žþŠ×˛ÞÞŞ¼ ³₣˛¹²ðþŁ ×šðþýšÞŠ³š²¹Č −þŠðÝ˛ŠŞŁ˛²ş 
ŠÝČ ³¹¦ÝšÞ¦Č ð³¹þð ²ð˛Þ¦K 
ÌÝþ²Þþ¹²ş ¹²šŽðþŁ ýþŽÞþ ¦žýšÞČ²ş Þ˛¹²×þÐðþÐ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛K 
‡Þ˛₣˛Ýš −×þ¹²×þ₣¦²š −þ ¹š×šŠ¦Þš ×˛žþŠ×˛ÞÞþłþ ³₣˛¹²ð˛I ž˛²šý 
−×þÝþŽ¦²š ¹²×þ₣ð¦ ¹ þˇš¦¼ ¹²þ×þÞ Ł−Ýþ²Þ³ć Š×³ł ð Š×³ł³K ‡ 
ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ þ² Ł¦Š˛ ý˛²š×¦˛Ý˛ ¦ ŁšÝ¦₣¦ÞŞ ×˛žþŠ×˛ÞÞþłþ ³₣˛¹²ð˛ 
−×þĞšÐ²š þ² P Šþ R ¹²×þ₣šðK (O)

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Шілтер және резина тесьма тігу, материалдың шетін торлау, 
жөндеу, бекіту.

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " белгісіне орнатыңыз.

Инешаншымның ұзындығын "1" белгісі мен "2" белгісінің 
аралығында орнатыңыз. 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "3" белгісі мен "5" белгісінің 
аралығында орнатыңыз (London 5).

Жамау салу
Өте тығыз тігіс алу үшін инешаншымның ұзындығын азайтуға 
болады (1).

Сөгілген жерлерді жөндеген кезде мықтырақ болуы үшін 
материалдың астына мата қиындысын салу ұсынылады. 
Инешаншымдардың тығыздығын инешаншымның ұзындығын 
реттеу арқылы өзгертуге болады. Алдымен сөгілген жердің 
ортасын тігіп шығыңыз, одан соң екі жағынан бір-біріне 
жақын тігіңіз. Материалдың түріне және оның сөгілген жеріне 
байланысты 3 тігістен 5 тігіске дейін тігіңіз (2).    

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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‡Şˇþ× ¹²×þ₣ð¦ Тігістің түрін таңдау

Трехстежковая прямая строчка: (1)
Установите ручку выбора строчки на "    " или "    " Для 
прочных швов.
Ручку выбора длины стежка установите на "S".
Ширину строчки установите на "0". (London 5) 
Машина шьет два стежка вперед и один стежок назад. 
Благодаря этому достигается тройное усиление.

Трехстежковая строчка зигзаг: (2)
Установите ручку выбора строчки на "    ".
Для прочных швов, подрубки и фасонной подшивки краев. 
Ручку выбора длины стежка установите на "S".
Ширину строчки установите между "3" и "5". (London 5) 

Трехстежковая строчка зигзаг пригодна для плотных 
материалов, таких как джинсовые ткани, грубая 
хлопчатобумажная ткань и т.п.

Үш инешаншымды түзу тігіс (1)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " немесе берік тігістерге 
арналған "    " белгісіне орнатыңыз.
Инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасын "S" белгісіне 
орнатыңыз. 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "0" белгісіне орнатыңыз. 
(London 5).
Тігін машинасы екі тігіс алға және бір тігіс артқы тігеді. 
Осының арқасында тігіс үш есе мықты болады.

Үш инешаншымды ирек тігіс (2)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын  берік тігістерге, материалдың 
шетін сәндеп тігуге арналған "    " белгісіне орнатыңыз.
Инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасын "S" белгісіне 
орнатыңыз. 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "3" белгісі мен "5" белгісінің 
аралығында орнатыңыз. (London 5)

Үш инешаншымды ирек тігіс джинсы матасы, қалың мақта 
мата сияқты тығыз материалдар үшін жарамды.
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Ôþ²þŁ˛Č ¹²×þ₣ð˛ Ұяшық пішіндес тігісKZ

ˆŁŞI −þŠ×³ˇð˛I ½³²ˇþÝð¦I Þ¦ŽÞšš ˇšÝşš ¦ ²K−K 

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK

Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?S?K

ˆ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?Q? ¦ ?R?K (London 5)

˚²³ ¹²×þ₣ð³ ýþŽÞþ −×¦ýšÞČ²ş ŠÝČ ×˛žÝ¦₣ÞŞ¼ Ł¦ŠþŁ ŠŽš×¹¦I ˛ 
²˛ðŽš ×˛žÝ¦₣ÞŞ¼ ²ð˛ÞšÐK (N)

Ì×þðÝ˛ŠŞŁ˛Ð²š ¹²×þ₣ð³ Þ˛ ×˛¹¹²þČÞ¦¦ N ¹ý þ² ð×˛Č ¦ þˇ×šŽş²š 
¦žÝ¦Ğšð ý˛²š×¦˛Ý˛K (O)

Материалдардың шетін, футболкаларды, іш киімдерді әрлеу. 

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.

Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " белгісіне орнатыңыз.

Инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасын "S" белгісіне 
орнатыңыз. 

Тігістің енін таңдау тұтқасын "4" белгісі мен "5" белгісінің 
аралығында орнатыңыз (London 5).

Осы тігісті джерсидің және басқа маталардың әртүріне 
қолдануға болады (1).

Тігісті материалдың шетінен 1 см жерден тігіңіз және 
материалдың артығын кесіп тастаңыз (2).
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È˛−ð˛ ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ĞÞ³×˛ Бау тігуге арналған табан  

˚²³ Ý˛−ð³ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K 
‚šðþ×˛²¦ŁÞŞš Ć½½šð²ŞI −þŠ³Ğð¦I ¹ð˛²š×²¦ ¦ ²K−K

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
‚ÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ĞÞ³×þŁ −×¦łþŠÞŞ ×˛žÝ¦₣ÞŞš ¹²×þ₣ð¦I Þ˛−×¦ýš× 
¹²×þ₣ð˛ ž¦łž˛łI ²×š¼¹²šŽðþŁ˛Č ¹²×þ₣ð˛ ž¦łž˛łI Ššðþ×˛²¦ŁÞŞš 
¹²×þ₣ð¦K 

Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?N? ¦ ?Q?K
ˆ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?P? ¦ ?R?K (London 5) 

ÒÝþŽ¦²š ĞÞ³×þð −þŠ −×³Ž¦Þð³ Ý˛−ð¦ ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ĞÞ³×˛K 
ˆÞ³×þð ŠþÝŽšÞ −×þ¼þŠ¦²ş −þ ŽšÝþˇð³K Íþł³² ˇŞ²ş ŁĞ¦²Ş þŠ¦ÞI 
ŠŁ˛ ¦Ý¦ ²×¦ ĞÞ³×˛K ˆ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛Ð²š Ł ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ 
þ² ₣¦¹Ý˛ ĞÞ³×ðþŁ ¦ ŁŞˇ×˛ÞÞþÐ ¹²×þ₣ð¦K (NLO)

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады.

Табан жастықтарға, дастархандарға бау тігу үшін 
пайдаланылады.

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.
Бауларды тігу үшін тігістің әртүрлері, мысалы ирек тігісті, 
үш инешаншымды ирек тігісті, сәндік тігістерді пайдалануға 
болады.

Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " белгісіне орнатыңыз.

Инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасын "1" белгісі мен 
"4" белгісінің аралығында орнатыңыз. 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "3" белгісі мен "5" белгісінің 
аралығында орнатыңыз (London 5).

Бауды  бау тігуге арналған табанның серіппесінің астына 
салыңыз. Бау науашаның ішімен өтуі тиіс. Бір, екі немесе 
үш бау тігуге болады. Тігістің енін баулардың санына және 
таңдап алынған тігіске байланысты орнатыңыз (1, 2)  

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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ÔŁþˇþŠÞþ-¼þŠþŁ˛Č Ğ²þ−ð˛ Еркін жүрісті торлау 

˚²³ Ý˛−ð³ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K 

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
При вышивании и штопке необходимо установить эту 
пластину. (1)

ÔÞ¦ý¦²š Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝşK (O) (¹ýK ¹²×K OP)

Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ? ¦Ý¦ ?   ?K

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?M?K

Закрепите лапку для штопки на стержне лапкодержателя. 
ÓŞ₣˛Žþð (fi) ŠþÝŽšÞ Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č ž˛ Ł¦Þ²þý ¦łÝþŠš×Ž˛²šÝČ (‡)K
È˛−ð³ ŠÝČ Ğ²þ−ð¦ ð×š−ðþ −×¦Žý¦²š ¹ž˛Š¦ ³ð˛ž˛²šÝşÞŞý −˛Ýş¾šý ¦ 
ž˛²ČÞ¦²š Ł¦Þ² (Ô)K (P)

‡Þ˛₣˛Ýš þˇĞšÐ²š ð×˛Č þ²Łš×¹²¦Č (₣²þˇŞ ž˛ð×š−¦²ş Þ¦²ð¦)K (Q)K 
Ìš×ŁŞÐ ×ČŠW Ł¹šłŠ˛ þˇ×˛ˇ˛²ŞŁ˛Ð²š ³₣˛¹²þð Ł Þ˛−×˛ŁÝšÞ¦¦ ¹ÝšŁ˛ 
Þ˛−×˛ŁþK ÌþŁš×Þ¦²š ×˛ˇþ²³ Þ˛ ₣š²Łš×²ş þˇþ×þ²˛ ¦ −×þĞšÐ²š 
³₣˛¹²þð Ğ²þ−ð¦K

‚ÝČ þˇÝšł₣šÞ¦Č Ğ¦²şČ ¦ −þÝ³₣šÞ¦Č Ý³₣Ğ¦¼ ×šž³Ýş²˛²þŁ 
×šðþýšÞŠ³š²¹Č −þÝşžþŁ˛²ş¹Č Ğ²þ−˛ÝşÞŞý¦ −ČÝş¾˛ý¦K

Снимите пластину для вышивания/штопки для нормального 
шитья.

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады.

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген. 
Кестелеу және торлау кезінде осы пластинаны орнату қажет 
(1).

Табан ұстағышты шығарып алыңыз (2). (23-бетті қараңыз).

Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " немесе берік тігістерге 
арналған "    " белгісіне орнатыңыз.

Инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасын "0" белгісіне 
орнатыңыз. 

Торлауға арналған табанды табан ұстағыштың өзегіне 
орнатыңыз. Тұтқа (А) ине ұстағыштың (В) бұрамасының 
артында тұруы тиіс. Торлауға арналған табанды артынан 
сұқ саусақпен қатты басыңыз және бұраманы (С) тартыңыз 
(3). 

Жіптерді бекіту үшін алдымен тесіктің шетін тігіп шығыңыз 
(4). Бірінші қатар: әрқашанда солдан оңға қарай торлаңыз. 
Материалды ширек айналымға бұрыңыз және торланатын 
учаскені тігіп шығыңыз.

Тігінді жеңілдету және жақсы нәтижелер алу үшін кергішті 
пайдалану ұсынылады.

Кәдімгі тігіс тігу үшін  торлауға және кестелеуге арналған 
пластинаны шығарып алыңыз. 

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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ÔŁþˇþŠÞþ-¼þŠþŁ˛Č Ğ²þ−ð˛ Еркін жүрісті торлау 

˚²³ Ý˛−ð³ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K 

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
Ìš×šŠŁ¦Þş²š ×Ş₣˛Žþð ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ Ł−×˛ŁþI ₣²þˇŞ þ−³¹²¦²ş 
²×˛Þ¹−þ×²š×K (N)

ÔÞ¦ý¦²š Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝşK (O) (¹ýK ¹²×K OP)

Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?   ?K

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?M?K
Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ Ğ¦×¦ÞŞ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²šÞ˛ ?M?K

Закрепите лапку для штопки на стержне лапкодержателя. 
ÓŞ₣˛Žþð (fi) ŠþÝŽšÞ Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č ž˛ Ł¦Þ²þý ¦łÝþŠš×Ž˛²šÝČ (‡)K
È˛−ð³ ŠÝČ Ğ²þ−ð¦ ð×š−ðþ −×¦Žý¦²š ¹ž˛Š¦ ³ð˛ž˛²šÝşÞŞý −˛Ýş¾šý 
¦ ž˛²ČÞ¦²š Ł¦Þ² (Ô)K (P)

‡Þ˛₣˛Ýš þˇĞšÐ²š ð×˛Č þ²Łš×¹²¦Č (₣²þˇŞ ž˛ð×š−¦²ş Þ¦²ð¦)K (Q)K 
Ìš×ŁŞÐ ×ČŠW Ł¹šłŠ˛ þˇ×˛ˇ˛²ŞŁ˛Ð²š ³₣˛¹²þð Ł Þ˛−×˛ŁÝšÞ¦¦ ¹ÝšŁ˛ 
Þ˛−×˛ŁþK ÌþŁš×Þ¦²š ×˛ˇþ²³ Þ˛ ₣š²Łš×²ş þˇþ×þ²˛ ¦ −×þĞšÐ²š 
³₣˛¹²þð Ğ²þ−ð¦K

‚ÝČ þˇÝšł₣šÞ¦Č Ğ¦²şČ ¦ −þÝ³₣šÞ¦Č Ý³₣Ğ¦¼ ×šž³Ýş²˛²þŁ 
×šðþýšÞŠ³š²¹Č −þÝşžþŁ˛²ş¹Č Ğ²þ−˛ÝşÞŞý¦ −ČÝş¾˛ý¦K
ÌþŠÞ¦ý¦²š ²×˛Þ¹−þ×²š× Ł Þþ×ý˛ÝşÞþš −þÝþŽšÞ¦šI −š×šŠŁ¦Þ³Ł 
×Ş₣˛Žþð ŁÝšŁþK

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады.

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген. 
Транспортерді төмен түсіру үшін оның тұтқасын оңға 
жылжытыңыз (1).

Табан ұстағышты шығарып алыңыз (2). (23-бетті қараңыз).

Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " белгісіне орнатыңыз.

Инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасын "0" белгісіне 
орнатыңыз. 

Торлауға арналған табанды табан ұстағыштың өзегіне 
орнатыңыз. Тұтқа (А) ине ұстағыштың (В) бұрамасының 
артында тұруы тиіс.  Торлауға арналған табанды артынан 
сұқ саусақпен қатты басыңыз және бұраманы (С) тартыңыз 
(3). 

Жіптерді бекіту үшін алдымен тесіктің шетін тігіп шығыңыз 
(4). Бірінші қатар: әрқашанда солдан оңға қарай торлаңыз. 
Материалды ширек айналымға бұрыңыз және торланатын 
учаскені тігіп шығыңыз.

Тігінді жеңілдету және жақсы нәтижелер алу үшін кергішті 
пайдалану ұсынылады.
Транспортердің тұтқасын солға жылжытып, оны қалыпты 
жағдайға көтеріңіз.
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Ó˛ˇþ₣¦š ¹²šŽð¦ Жұмыста пайдаланылатын тігістер 

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
‚Ý¦Þ³ ¹²šŽð˛ ¦ Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛ć² Ł ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ þ² 
Ł¦Š˛ ý˛²š×¦˛Ý˛K

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?N? ¦ ?O?K ˆ¦×¦Þ³ 
¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?P? ¦ ?R?K (London 5)

ÌþŠĞ¦Łð˛ ½š¹²þÞ˛ý¦ Ł ½þ×ýš ×˛ðþŁ¦ÞŞ (N)
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K
‚šðþ×˛²¦ŁÞ˛Č ð×þýð˛K
ÌþŠ¼þŠ¦² ŠÝČ þ²ŠšÝð¦ ð×˛šŁ Ł³˛Ý¦I ²þÞð¦¼ ¦ ĆÝ˛¹²¦₣ÞŞ¼ 
ý˛²š×¦˛ÝþŁK Î˛×³ŽÞŞÐ ³ðþÝ ¦łÝŞ ŠþÝŽšÞ Þš¹ðþÝşðþ ŁŞ¼þŠ¦²ş ž˛ 
ð×˛Ð ý˛²š×¦˛Ý˛I 
₣²þˇŞ −þÝ³₣¦²ş Ć½½šð² ?×˛ðþŁ¦ÞŞ?K (London 2/3/5)

Универсальная строчка (2)
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K
‚ÝČ ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č −Ýþ¹ð¦¼ ¹þšŠ¦Þ¦²šÝşÞŞ¼ ĞŁþŁI −×¦Ğ¦Ł˛Þ¦Č 
×šž¦ÞþŁþÐ ²š¹şýŞI Ššðþ×˛²¦ŁÞþÐ −þŠĞ¦Łð¦K
˚²³ ¹²×þ₣ð³ ýþŽÞþ −×¦ýšÞČ²ş ŠÝČ −×þ₣ÞŞ¼ ¦ −Ýþ²ÞŞ¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁK
(London 3/5)

Гофрирующая строчка (3)
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K
‚ÝČ ĞŁþŁI ¹˛Ý½š²þðI ¹ð˛²š×²šÐK
‚šðþ×˛²¦ŁÞŞš ¹þšŠ¦Þ¦²šÝşÞŞš ĞŁŞ ŠÝČ ¹þžŠ˛Þ¦Č łþ½×¦×³ćğšłþ 
Ć½½šð²˛K
‡²Čł¦Ł˛š²¹Č ŁðÝ˛ŠÞ˛Č ¦Ý¦ ×šž¦ÞþŁ˛Č Þ¦²şK (London 3/5)

Фестончатая строчка (4)
Установите ручку выбора строчки на "     ".
Для декоративной отделки краев. (London 2/3/5)

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.
Инешаншымның ұзындығын және тігістің енін материалдың 
түріне байланысты белгілейді.

Инешаншымның ұзындығын "1" белгісі мен "2" белгісінің 
аралығында орнатыңыз. 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "3" белгісі мен "5" белгісінің 
аралығында орнатыңыз (London 5).

Ұлу пішіндес фестондармен тігу (1)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын  "     " белгісіне орнатыңыз.
Сәнді жиек. Вуальдардың, жұқа және эластикалық 
материалдардың шеттерін әрлеу үшін пайдаланылады. 
Ұлу пішінін алу үшін иненің сыртқы бұрышы материалдың 
шетінен шамалы шығып тұруы тиіс. (London 2/3/5)

Әмбебап тігіс (2)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын  "     " белгісіне орнатыңыз.
Біріктіруші жазық тігістер тігу, резина тесьманы тігу, сәнді 
тігіс үшін пайдаланылады. Осы тігісті берік және тығыз 
материалдарға пайдалануға болады. (London 3/5)

Гофрлаушы тігіс (3)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " белгісіне орнатыңыз.
Майлықтар мен дастархандардың тігістері үшін 
пайдаланылады. Ол арқылы гофрлаушы біріктіруші сәндік 
тігістер тігіледі. (London 3/5)

Фестондық тігіс (4)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " белгісіне орнатыңыз.
Материалдардың шеттерін сәндеу үшін пайдаланылады. 
(London 2/3/5)

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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‚šðþ×˛²¦ŁÞŞš ¹²×þ₣ð¦ Сәндік тігістер 

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
‚Ý¦Þ³ ¹²šŽð˛ ¦ Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛ć² Ł ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ þ² 
Ł¦Š˛ ý˛²š×¦˛Ý˛K

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?MKR? ¦ ?N?K
ˆ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?P? ¦ ?R?K 

‚ÝČ Ššðþ×˛²¦ŁÞþÐ þ²ŠšÝð¦ ð×˛šŁI ¹ð˛²š×²šÐI −þÝþ²šÞš¾I ý˛ÞŽš²K 
‚ÝČ −þÝ³₣šÞ¦Č ð×˛¹¦Łþłþ Ššðþ×˛²¦ŁÞþłþ Ć½½šð²˛ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛Ð²š 
Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ý˛ð¹¦ý³ýI −×¦ýšÞšÞ¦š ŁŞĞ¦Ł˛ÝşÞŞ¼ Þ¦²þð 
³Ý³₣Ğ˛š² ×šž³Ýş²˛²K

Ì×Čýþ³łþÝşÞ˛Č ¹²×þ₣ð˛ (N)
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K
‚ÝČ Ł¹š¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ ¦ ×˛ˇþ²K

‚šðþ×˛²¦ŁÞŞš ¹²×þ₣ð¦ (O)
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K
‚ÝČ Ł¹š¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ ¦ ×˛ˇþ²K

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.
Инешаншымның ұзындығын және тігістің енін материалдың 
түріне байланысты белгілейді.

Инешаншымның ұзындығын "0,5" белгісі мен "1" белгісінің 
аралығында орнатыңыз. 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "3" белгісі мен "5" белгісінің 
аралығында орнатыңыз. 

Дастархандардың, сүлгілердің, манжеттердің шеттерін 
сәндеу үшін пайдаланылады. Тігіс сәнді болуы үшін тігістің 
ең үлкен енін пайдаланыңыз, кестелеу инелерін қолдану 
нәтижені жақсартады.

Тік бұрышты тігіс (1)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " белгісіне орнатыңыз.
Барлық материалдарға және жұмыстарға қолданылады.

Сәндік тігістер (2)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " белгісіне орнатыңыз.
Барлық материалдарға және жұмыстарға қолданылады.
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ˆ²þ−ð˛ Торлау

- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ŽšÝ˛šý³ć ŠÝ¦Þ³ ¹²šŽð˛K
- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ? ¦Ý¦ ?   ?K 
- Ô×šŠÞČČ −þž¦¾¦Č ¦łÝŞK
- Â˛Ğ²þ−ŞŁ˛šýŞÐ ý˛²š×¦˛Ý ³ÝþŽ¦²š −þŠ Ý˛−ð³ Łýš¹²š ¹ −

þŠðÝ˛ŠðþÐK
- Ï−³¹²¦²š Ý˛−ð³ ¦ −þþ₣š×šŠÞþ −×þ¹²×˛₣¦Ł˛Ð²š ý˛²š×¦˛Ý Ł−

š×šŠ ¦  Þ˛ž˛ŠI ¦¹−þÝşž³Č −×¦ Ć²þý ðÞþ−ð³ ×šŁš×¹ÞŞ¼ 
¹²šŽðþŁK

- ÌþŁ²þ×ČÐ²š Ć²¦ ŠŁ¦ŽšÞ¦Č Šþ ²š¼ −þ×I −þð˛ ž˛Ğ²þ−ŞŁ˛šý˛Č −
þŁš×¼Þþ¹²ş Þš ˇ³Šš² ž˛−þÝÞšÞ˛ ×ČŠ˛ý¦ ¹²×þ₣šðK

Шитье в обратном направлении, см. рис. (А), стр. 39.

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

- Инешаншымның қалаған ұзындығын орнатыңыз.
- Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " немесе "    " белгісіне 

орнатыңыз.
- Иненің позициясы ортада.
- Торланатын материалды төсеммен бірге табанның астына 

салыңыз.
- Табанды түсіріңіз және реверстік инешаншымдар 

түймешігін пайдаланып материалды алға және артқа тігіп 
шығыңыз. 

- Торланатын бет тігістермен толық жабылғанша 
жалғастыра беріңіз.

Кері бағытта тігу туралы 39-беттегі (А) суреттен қараңыз. 

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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‡Ğ¦Ł˛Þ¦š ð×³ŽšŁ˛ Шілтерді тігу

- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ŽšÝ˛šý³ć ŠÝ¦Þ³ ¹²šŽð˛K
- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ? ¦Ý¦ ?    ?K 
- Ô×šŠÞČČ −þž¦¾¦Č ¦łÝŞK
- Â˛łÞ¦²š ð×˛Ð ý˛²š×¦˛Ý˛ (−×¦ýš×Þþ Þ˛ S ýý)
- ‡ÝþŽ¦²š ð×³ŽšŁþ −þŠ ¹ðÝ˛Šð³ ý˛²š×¦˛Ý˛ ²˛ð¦ý þˇ×˛žþýI 

₣²þˇŞ þÞþ ÞšýÞþłþ ž˛¼þŠ¦Ýþ −þŠ ý˛²š×¦˛Ý Ł ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ 
þ² þˇ×˛ž¾˛ ð×³ŽšŁ˛K

- Ì×þ¹²×þ₣¦²š −þ ð×þýðš ý˛²š×¦˛Ý˛K
- ‚ÝČ −þÝ³₣šÞ¦Č Šþ−þÝÞ¦²šÝşÞþłþ Ššðþ×˛²¦ŁÞþłþ Ć½½šð²˛ 

ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č ð×³ŽšŁ˛ ýþŽÞþ −×¦ýšÞ¦²ş ¹²šŽþð łÝ˛ŠşšŁþłþ 
Ł˛Ý¦ð˛K

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

- Инешаншымның қалаған ұзындығын орнатыңыз.
- Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " немесе "    " белгісіне 

орнатыңыз.
- Иненің позициясы ортада.
- Материалдың шетін шамамен 6 мм бүктеңіз.
- Шілтерді материал қатпарының астына ол шілтердің 

үлгісіне байланысты материалдың астына шамалы 
кіретіндей етіп салыңыз. 

- Материалдың жиегін тігіп шығыңыз.
- Тігіс сәндірек болуы үшін шілтерді тігу кезінде тегіс білік 

тігісін пайдалануға болады.

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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Аппликация Жапсырма тігу

- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ŽšÝ˛šý³ć ŠÝ¦Þ³ ¹²šŽð˛K
- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?        ? ¦Ý¦ ?    ?K 
- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ÞšˇþÝşĞ³ć Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ž¦łž˛łK (London 5)
- ‡Ş×šŽş²š ýþ²¦Ł ˛−−Ý¦ð˛¾¦¦ ¦ −×¦ýš²˛Ð²š šłþ ð ý˛²š×¦˛Ý³K
- ÍšŠÝšÞÞþ þˇĞšÐ²š ð×˛Č ýþ²¦Ł˛K
- Ïˇ×šŽş²š ¦žÝ¦Ğšð ý˛²š×¦˛Ý˛ ž˛ −×šŠšÝ˛ý¦ ¹²×þ₣ð¦K fl³Šş²š
 þ¹²þ×þŽÞŞI ₣²þˇŞ Þš þˇ×šž˛²ş Þ¦²ð¦ ×˛ˇþ₣šÐ ¹²×þ₣ð¦K
- ÒŠ˛Ý¦²š Þ¦²ð¦ ¹ýš²þ₣ÞŞ¼ ¹²šŽðþŁK
- ÔŁČŽ¦²š ³žÝþý ðþÞ¾Ş Łš×¼ÞšÐ ¦ Þ¦ŽÞšÐ Þ¦²ð¦ −þŠ ˛−−

Ý¦ð˛¾¦šÐI ₣²þˇŞ −×šŠ³−×šŠ¦²ş ×˛¹−³¹ð˛Þ¦š ¹²×þ₣ð¦K

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

- Инешаншымның қалаған ұзындығын орнатыңыз.
- Тігістің түрін таңдау тұтқасын "       " немесе "     " белгісіне 

орнатыңыз.
- Ирек тігістің  енін аздау етіп белгілеңіз (London 5).
- Жапсырманың үлгісін кесіп алып, оны материалға көктеп 

бекітіңіз.
- Үлгінің шетін жайлап тігіп шығыңыз.
- Тігістің сыртындағы материалдың артығын кесіп тастаңыз.
- Тігістің жіптерін қырқып алмаңыз. 
- Тігіс тарқап кетпеуі үшін  жапсырманың астында жоғарғы 

және төменгі жіптердің ұштарын байлап тастаңыз.

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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‚Ł³¼¹²š×ŽÞšŁ˛Č ¦łÝ˛ Екі өзекті ине

- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ŽšÝ˛šý³ć ŠÝ¦Þ³ ¹²šŽð˛K
- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?   ? ¦Ý¦ ?    ?K 
- Ô×šŠÞČČ −þž¦¾¦Č ¦łÝŞK
- Ïˇ×˛²¦²š ŁÞ¦ý˛Þ¦šI ₣²þ þˇš Þ¦²ð¦ ŠÝČ ŠŁ³¼¹²š×ŽÞšŁþÐ 

¦łÝŞ ŠþÝŽÞŞ ˇŞ²ş þŠ¦Þ˛ðþŁþÐ ²þÝğ¦ÞŞK ÍþŽÞþ −×¦ýšÞČ²ş
 Þ¦²ð¦ þŠÞþłþ ¦Ý¦ ŠŁ³¼ ¾Łš²þŁK
- ‚Ł³¼¹²š×ŽÞšŁ˛Č ¦łÝ˛ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛š²¹Č ²˛ð ŽšI ð˛ð þˇŞ₣Þ˛Č 

¦łÝ˛K ÈŞ¹ð˛ Þ˛ ðþÝˇš ¦łÝŞ ŠþÝŽÞ˛ ˇŞ²ş Þ˛−×˛ŁÝšÞ˛ Þ˛ž˛ŠK
- ÔÝšŠ³Ð²š ³ð˛ž˛Þ¦Čý −þ ž˛−×˛Łðš Þ¦²ðþÐ þˇŞ₣ÞþÐ ¦łÝŞK 

Ë˛ŽŠŞÐ ¹²š×ŽšÞş ¦łÝŞ ž˛−×˛ŁÝČš²¹Č Þ¦²ðþÐ þ²ŠšÝşÞþK

Ì×þ¹şˇ˛ þˇ×˛²¦²ş ŁÞ¦ý˛Þ¦šW
Ì×¦ ×˛ˇþ²š ŠŁ³¼¹²š×ŽÞšŁþÐ ¦łÝþÐ Ł¹šłŠ˛ĞšÐ²š Þ˛ ž˛ýšŠÝšÞÞþÐ 
¹ðþ×þ¹²¦ ¦ ¹ÝšŠ¦²š ž˛ ²šýI ₣²þˇŞ ¹ðþ×þ¹²ş Þš ³ŁšÝ¦₣¦Ł˛Ý˛¹şK
Ì×¦ −×¦ýšÞšÞ¦¦ ŠŁ³¼¹²š×ŽÞšŁþÐ ¦łÝŞ ŠÝČ ¹²×þ₣ð¦ ž¦łž˛ł ¹ÝšŠ¦²š 
ž˛ ²šýI ₣²þˇŞ Ğ¦×¦Þ˛ ¹²×þ₣ð¦ ˇŞÝ˛ ³¹²˛ÞþŁÝšÞ˛ Ł −×šŠšÝ˛¼ þ² ?M? 
Šþ ?OKR?K ‚Ł³¼¹²š×ŽÞšŁ³ć ¦łÝ³ −×¦ Ğ¦×¦Þš ¹²×þ₣ð¦ ˇþÝşĞš ?OKR? 
−×¦ýšÞČ²ş ÞšÝşžČK (London 5)

Используйте только двухстержневые иглы с макс. 
расстояниям между иглами в 2 мм. (502020.62.91) 

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

- Инешаншымның қалаған ұзындығын орнатыңыз.
- Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " немесе "     " белгісіне 

орнатыңыз.
- Иненің позициясы ортада.
- Екі өзекті иненің екі жібінің де қалыңдығы бірдей болуын 

қадағалаңыз. Түсі бірдей немесе екі түрлі жіптерді 
пайдалануға болады. 

- Екі өзекті ине кәдімгі ине сияқты орнатылады. Иненің жуан 
жағындағы тегіс жері артқа қарап тұруы тиіс.

- Иненің көзінен жіпті кәдімгі иненің көзінен өткізгендей етіп 
өткізіңіз. Иненің әрбір өзегінің көзінен бөлек жіп өткізіледі.        

Назар аударыңыз:
Екі өзекті инемен жұмыс істеген кезде әрқашанда 
төмен жылдамдықта тігіңіз және жылдамдықтың 
жоғарыламауын қадағалаңыз. Екі өзекті инені ирек 
тігіс тігу үшін қолданған кезде тігістің ені "0" мен "2,5" 
аралығында орнатылуын қадағалаңыз. Тігістің ені "2,5" 
артық кезде екі өзекті инені қолдануға болмайды. (London 
5)

Тек инелерінің ең үлкен арақашықтығы 2 мм екі өзекті 
инелерді (502020.62.91) пайдаланыңыз.  

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.



London 2    /    3    /    5
10

0



RU KZ

10
1

ÍþÞþł×˛ýýŞ ¦ ŁŞĞ¦Ł˛Þ¦š Þ˛−ČÝş¾˛¼ Кергішті пайдаланып монограммалар жазу 
және кестелеу

‡ŞĞ¦Ł˛ÝşÞŞš −ČÝş¾Ş −×¦þˇ×š²˛ć²¹Č Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K

- Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?       ? ¦Ý¦ ?    ?K
- ÔÞ¦ý¦²š Ý˛−ð³ ¦ Šš×Ž˛²šÝş Ý˛−ð¦K
-  Установите пластину для вышивания/штопки (1). (London 2/3)
- Ìš×šŠŁ¦Þş²š ×Ş₣˛Žþð ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ Ł−×˛ŁþI ₣²þˇŞ þ−³¹²¦²ş 

²×˛Þ¹−þ×²š×K (O) (London 5)
- Ìš×šŠ Þ˛₣˛Ýþý Ğ¦²şČ þ−³¹²¦²š ×Ş₣˛Žþð −þŠİšý˛ Ý˛−ð¦K
- Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?M?K
- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ Ł ¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦ ¹ ×˛žýš×þý ˇ³ðŁ 

¦Ý¦ þˇ×˛ž¾˛ ŁŞĞ¦Łð¦K

ÌþŠłþ²þŁð˛ ð ŁŞĞ¦Ł˛Þ¦ć ýþÞþł×˛ýý ¦ ýþ²¦ŁþŁ 
- Î˛ýš²ş²š Þ˛ Ý¦¾šŁþÐ ¹²þ×þÞš ý˛²š×¦˛Ý˛ ˇ³ðŁŞ ¦Ý¦ ýþ²¦Ł 

ŁŞĞ¦Łð¦K
- Ó˛¹²ČÞ¦²š −þ ŁþžýþŽÞþ¹²¦ ²³łþ ý˛²š×¦˛Ý Ł −ČÝş¾˛¼K
- ÒÝþŽ¦²š ý˛²š×¦˛Ý −þŠ ¦łÝþÐK Ïˇ×˛²¦²š ŁÞ¦ý˛Þ¦šI ₣²þ 

¹²š×ŽšÞş Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝČ ŠþÝŽšÞ Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č Ł ¹˛ýþý 
Þ¦ŽÞšý −þÝþŽšÞ¦¦K

- ÌþŁš×Þ¦²š ý˛¼þŁþš ðþÝš¹þ Ł−š×šŠI ₣²þˇŞ ŁŞŁš¹²¦ Þ˛Łš×¼ 
Ğ−³ÝşÞ³ć Þ¦²ð³K ‡ Þ˛₣˛ÝşÞþÐ ²þ₣ðš ŁŞ−þÝÞ¦²š Þš¹ðþÝşðþ 
ž˛ð×š−ÝČćğ¦¼ ¹²šŽðþŁK

- ÒŠš×Ž¦Ł˛Ð²š −ČÝş¾Ş þˇš¦ý¦ ×³ð˛ý¦ ¦ Þ˛−×˛ŁÝČÐ²š ¦¼ Łþ 
Ł×šýČ ŁŞĞ¦Ł˛Þ¦ČK

-  Для обыкновенного шитья снимите пластину для вышивания/
штопки. (London 2/3)

- ÌþŠÞ¦ý¦²š ²×˛Þ¹−þ×²š× Ł Þþ×ý˛ÝşÞþš −þÝþŽšÞ¦šI −
š×šŠŁ¦Þ³Ł ×Ş₣˛Žþð ŁÝšŁþK (London 5)

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Кестелеуге арналған кергіштер арнайы керек-жарақ ретінде 
алынады.

- Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.
- Тігістің түрін таңдау тұтқасын "       " немесе "     " белгісіне 

орнатыңыз.
- Табанды және табан ұстағышты шығарып алыңыз.
- Кестелеуге және торлауға арналған пластинаны орнатыңыз (1). 

(London 2/3) 
- Транспортерді төмен түсіру үшін оның тұтқасын оңға 

жылжытыңыз (2). (London 5)
- Тігісті бастардың алдында табанды көтеру тұтқасын төмен 

түсіріңіз.
- Инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасын "0" белгісіне 

орнатыңыз.
- Тігістің енін әріптердің немесе кесте үлгісінің өлшемдеріне 

сәйкес орнатыңыз. 

Монограммаларды және кестелерді тігуге дайындық
- Материалдың беткі жағына әріптерді немесе кестенің үлгісін 

салыңыз. 
- Материалды кергіште мүмкіндігінше қатты керіңіз.
- Материалды иненің астына салыңыз. Табан ұстағыштың өзегі 

ең төмен жағдайда болуы тиістігіне назар аударыңыз.
- Шөрнектегі шіпті шығару үшін тігін машинасының доңғалағын 

бұраңыз. Әріптердің немесе кестенің басында бірнеше 
бекіткіш тігіс тігіңіз.

- Кергішті екі қолыңызбен ұстап, оны кестелеу кезінде бағыттап 
отырыңыз.

- Кәдімгі тігіс тігу үшін кестелеуге және торлауға арналған 
пластинаны алып тастаңыз. (London 2/3)

- Транспортердің тұтқасын солға жылжытып, оны қалыпты 
жағдайға көтеріңіз. (London 5)

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында "S" 
позициясы жоқ.
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Строчка для стёжки Сырып тігілетін тігістер 

Î˛¹²×þÐð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ −þð˛ž˛Þ˛ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
‚Ý¦Þ³ ¹²šŽð˛ ¦ Ğ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛ć² Ł ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦ 
þ² Ł¦Š˛ ý˛²š×¦˛Ý˛K

Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?Q?K
ˆ¦×¦Þ³ ¹²×þ₣ð¦ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?P? ¦ ?R?K 

Строчка для стёжки (1)
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K
‚ÝČ Ł¹š¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ ¦ ×˛ˇþ²K

Строчка для стёжки (2)
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ?K
‚ÝČ Ł¹š¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁ ¦ ×˛ˇþ²K

Нижняя нитка должна быть выведена наверх. Увеличите 
натяжение верхней нити в зависимости от материала.
Используйте нитку из моноволокна = эффект ручной 
строчки. 
Установите баланс при необходимости. 

Тігін машинасын бапқа келтіру суретте көрсетілген.
Инешаншымның ұзындығын және тігістің енін материалдың 
түріне байланысты белгілейді.

Инешаншымның ұзындығын "4" белгісіне орнатыңыз. 
Тігістің енін таңдау тұтқасын "3" белгісі мен "5" белгісінің 
аралығында орнатыңыз. 

Сырып тігілетін тігіс (1)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "    " белгісіне орнатыңыз.
Барлық материалдарға және жұмыстарға қолданылады.

Сырып тігілетін тігіс (2)
Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " белгісіне орнатыңыз.
Барлық материалдарға және жұмыстарға қолданылады.

Төменгі жіп жоғары шығарылған болуы тиіс. Жоғарғы жіптің 
тартылуы материалға байланысты реттеледі. Бір талшықты 
жіпті пайдалансаңыз, тігіс қолмен сырып тігілгендей көрінеді. 
Қажет болса тігістің теңгерімін орнатыңыз.
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Ì×þ¹²šł¦Ł˛Þ¦š Көктеу

Лапку для квилтинга 1/4" можно приобрести в качестве 
специальной принадлежности. 

- Ручку выбора длины стежка установите на "2" - "4". 

- Установите ручку выбора строчки на "    " или "    ".
- Средняя позиция иглы.

Порядок работы:
Глубина шва 1/4 дюйма (6 мм)
Материал уложите под лапкой таким образом, чтобы край 
материала соприкасался с кромконаправителем.
Выполните шов, причем материал должен направляться 
точно вдоль кромконаправителя, при этом соблюдается 
точная величина глубины шва 1/4 дюйма.

Глубина шва 1/8 дюйма (3 мм)
Уложите материал под лапку таким образом, чтобы край 
материала направлялся вдоль правой наружной кромки 
лапки (см. стрелку). При этом глубина шва составит точно 
1/8 дюйма.

Насечки на левой стороне лапки расположены с интервалом 
1/4 дюйма перед и за иглой. Средняя насечка находится в 
месте прокола иглой материала. Эта маркировка полезна 
в том случае, когда швы пэчворка должны начинаться 
или заканчиваться точно на расстоянии 1/4 дюйма от края 
материала.

Внимание:
Эту лапку можно использовать только со строчкой 
прямого стежка при средней позиции иглы.

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Көктеуге арналған табан арнайы керек-жарақ ретінде 
алынады.

- Инешаншымның ұзындығын "2" белгісі мен "4" белгісінің 
аралығында орнатыңыз. 

- Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " немесе "     " белгісіне 
орнатыңыз. 

- Иненің позициясы ортада.

Жұмыстың тәртібі:
Тігістің тереңдігі 1/4 дюйм (6 мм).
Материалды оның шеті жиек бағыттағышқа тиіп тұратындай 
етіп табанның астына салыңыз. Тігісті жасаған кезде 
материал жиек бағыттағыштың бойымен дәл бағытталуы 
тиіс, сонда тігістің қажетті 1/4 дюйм (6 мм) тереңдігі дәл 
сақталады. 

Тігістің тереңдігі 1/8 дюйм (3 мм).
Материалды оның шеті табанның оң жақы сыртқы қырының 
бойымен бағытталатындай етіп табанның астына салыңыз. 
Ол кезде тігістің қажетті 1/8 дюйм (3 мм) тереңдігі дәл 
сақталады. 

Табанның сол жағындағы кертпелердің аралығы  1/4 дюйм 
(6 мм). Ортадағы кертпе ине материалға кіретін жердің 
тұсында орналасқан. Осы таңбалау тігіс материалдың 
шетінен дәл 1/4 дюйм (6 мм) қашықтықта басталуы және 
аяқталуы тиіс кезде қажет. 

Назар аударыңыз:
Осы табанды ине орта позицияда тұрған кезде тек түзу 
тігіс үшін пайдалануға болады.

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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Лапка для пришивания
потайных застежек молния

Көрінбейтін сыдырма ілгекті тігуге 
арналған табан 

Лапка приобретается как специальная принадлежность

Эта лапка применяется для пришивания потайных 
застежек молния, которые закрываются швом и остаются 
незаметными. Закрепите на машине лапку для потайного 
пришивания молнии. Установите среднюю позицию 
иглы и выберите прямую строчку. Подачу транспортера 
в зависимости от материалау становите на 1,0 - 3,0 мм. 
Раскрытую застежку молния наложите внутренней стороной 
на лицевую сторону материала, как показано на рис. 1. 
Кромку материала приложите к отметке 5/8 дюйма.
Расположите застежку молния таким образом, чтобы 
спиральный ряд находился под правым желобком подошвы 
лапки, а застежка располагалась на расстоянии 1/4 дюйма 
от верхнего края материала. 
Пришейте молнию до упора замка застежки. Извлеките 
работу из машины. 

Чтобы пришить вторую половину застежки молния, 
приложите край материала, как показано на рис. 2, к 
маркировке 5/8 дюйма игольной пластины. Спиральный 
ряд поместите теперь под левый желобок подошвы лапки 
и пришейте застежку до упора замка. Извлеките работу из 
машины.
Закройте застежку. Сложите материал таким образом, 
чтобы конец застежки молния выступал с правой стороны, 
как показано на рис. 2. Закрепите булавкой. Замените лапку 
для пришивания молнии обычной лапкой и прострочите 
прямой строчкой как можно ближе к застежке и затем 
закрепите строчку.

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длиныстежка отсутствует 
позиция "S".

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады.

Осы табан арнайы жиекпен жабылып көрінбей тұратын 
сыдырма ілгекті тігу үшін қолданылады. Көрінбейтін 
сыдырма ілгекті тігуге арналған табанды тігін машинасына 
орнатыңыз. Инені орта позицияға орнатыңыз және түзу тігіс 
түрін таңдаңыз. Материалға байланысты транспортердің 
материалды беруін 1-3 мм етіп орнатыңыз. Сыдырма ілгекті 
ашылған күйінде ішкі жағымен материалдың беткі жағына 
1-суретте көрсетілгендей етіп салыңыз. Материалдың 
шетінен 5/8 дюйм (15 мм) жиек қалдырыңыз. Сыдырма 
ілгекті оның тістері табанның оң жақ науашысының астында, 
ал сырғағы маттериалдың жоғарғы жағынан 1/4 дюйм 
(6 мм) жерде орналасатындай етіп салыңыз. Сыдырма 
ілгекті сырғағы тірелгенше тігіңіз. Тігілген бұйымды тігін 
машинасынан шығарып алыңыз. Сыдырма ілгектің екінші 
жартысын тігу үшін материалдың шетін ине пластинасының 
5/8 дюйм (15 мм) таңбасына 2-суретте көрсетілгендей етіп 
салыңыз. Енді сыдырма ілгектің тістері табанның сол жақ 
науашысының астында орналасатындай етіп салыңыз 
және сырғағы тірелгенше тігіңіз. Тігілген бұйымды тігін 
машинасынан шығарып алыңыз. Сыдырма ілгекті жабыңыз. 
Материалды 2-суретте көрсетілгендей, сыдырма ілгектің 
соңы оң жақтан шығып тұратындай етіп бүктеңіз. Түйреуішпен 
бекітіңіз. Сыдырма ілгекті тігуге арналған табанды кәдімгі 
табанмен алмастырыңыз және сыдырма ілгеккке барынша 
жақындатып, түзу тігіспен тігіп шығыңыз. 

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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Ôþ¹ˇ˛×¦Ł˛Þ¦š Бүрмелу

˚²³ Ý˛−ð³ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K 

- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š Ý˛−ð³ ŠÝČ ¹þˇ¦×˛Þ¦Č ¹ˇþ×þðK 
- Ò¹²˛ÞþŁ¦²š ×³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ¹²×þ₣ð¦ Þ˛ ?    ? ¦Ý¦ ?    ?K

- Ô×šŠÞČČ −þž¦¾¦Č ¦łÝŞK

- Ó³₣ð³ ŁŞˇþ×˛ ŠÝ¦ÞŞ ¹²šŽð˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š ýšŽŠ³ ?OKR? ¦ ?Q?K

- Ì×þ¹²×þ₣¦²š þŠÞ³ ¦Ý¦ Þš¹ðþÝşðþ −×þ¹²šł¦Ł˛ćğ¦¼ ¹²×þ₣šðK

- ‚ÝČ ³¹¦ÝšÞ¦Č Ć½½šð²˛ ¹þ¹ˇ˛×¦Ł˛Þ¦Č þ¹Ý˛ˇş²š Þ˛²ČŽšÞ¦š 
Łš×¼ÞšÐ Þ¦²ð¦ (−×¦ýš×Þþ Šþ ?O?)I ²˛ð ₣²þˇŞ Þ¦ŽÞČČ

 Þ¦²ð˛ Þš ŁŞ²Čł¦Ł˛Ý˛¹ş Þ˛ Ý¦¾šŁ³ć ¹²þ×þÞ³K

- Î˛²ČÞ¦²š Þ¦ŽÞćć Þ¦²ð³I ₣²þˇŞ ¹þˇ×˛²ş ý˛²š×¦˛Ý Ł ¹ˇþ×ð¦K

Просьба обратить внимание!
У London 2 у ручки выбора длины стежка отсутствует 
позиция "S".

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады.

- Бүрмелеуге арналған табанды орнатыңыз.

- Тігістің түрін таңдау тұтқасын "     " немесе "     " белгісіне 
орнатыңыз. 

- Иненің позициясы ортада.

- Инешаншымның ұзындығын "2,5" белгісі мен "4" белгісінің 
аралығында орнатыңыз. 

- Бір немесе бірнеше бекіткіш тігіс тігіп шығыңыз.

- Материал жақсы бүрмеленуі үшін жоғарғы жіптің 
тартылуын босатыңыз.

- Материал бүрмеленуі үшін төменгі жіпті тартыңыз.

Назар аударыңыз!
London 2 инешаншымның ұзындығын таңдау тұтқасында 
"S" позициясы жоқ.
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È˛−ð˛ Łš×¼Þšłþ ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ Жоғарғы транспортердің табаны  

˚²³ Ý˛−ð³ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ð˛₣š¹²Łš ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ 
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K 

‡¹šłŠ˛ ŁÞ˛₣˛Ýš −×þˇ³Ð²š Ğ¦²ş ˇšž Ý˛−ð¦ Łš×¼Þšłþ ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ ¦ 
−×¦ýšÞČÐ²š šš ²þÝşðþ −×¦ Þšþˇ¼þŠ¦ýþ¹²¦K

˚²˛ Ý˛−ð˛ þˇš¹−š₣¦Ł˛š² ×˛ŁÞþýš×Þþš −š×šýšğšÞ¦š Łš×¼Þšłþ 
¦ Þ¦ŽÞšłþ ¹ÝþšŁ ý˛²š×¦˛Ý˛ ¦ þˇÝšł₣˛š² ¹þŁýšğšÞ¦š ×¦¹³Þð˛ 
¹Ğ¦Ł˛šýŞ¼ ₣˛¹²šÐ ý˛²š×¦˛Ý˛K ˚²˛ Ý˛−ð˛ −×šŠþ²Ł×˛ğ˛š² 
Þš×˛ŁÞþýš×Þþš −š×šýšğšÞ¦š −×þˇÝšý˛²¦₣ÞŞ¼ ý˛²š×¦˛ÝþŁK
NK ÌþŠÞ¦ý¦²š ¹²š×ŽšÞş Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝČK
OK ÔÞ¦ý¦²š Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝşI ŁŞŁš×Þ³Ł Ł¦Þ² (P) (¹ýK ¹²×K OP)K
PK Ò¹²˛ÞþŁ¦²š Ý˛−ð³ Łš×¼Þšłþ ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ Ł ¹ÝšŠ³ćğšý −

þ×ČŠðšW
 N)  ‡¦Ýð˛ ŠþÝŽÞ˛ þ¼Ł˛²ŞŁ˛²ş Ł¦Þ² ð×š−ÝšÞ¦Č ¦łÝŞK (O)
 O)  Ìš×šŠŁ¦Þş²š −Ý˛¹²¦ðþŁ³ć ð×š−šŽÞ³ć łþÝþŁð³ ¹ÝšŁ˛ 

Þ˛−×˛ŁþI ²˛ð ₣²þˇŞ þÞ˛ ³¹²˛ÞþŁ¦Ý˛¹ş Þ˛ ¹²š×ŽÞš
 Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝČK
 P) Ï−³¹²¦²š ¹²š×ŽšÞş Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝČK
 Q) Â˛²ČÞ¦²š ð×š−šŽÞŞÐ Ł¦Þ²K

QK Ì×þ¹ÝšŠ¦²š ž˛ ²šýI ₣²þˇŞ þˇ˛ ð×š−šŽÞŞ¼ Ł¦Þ²˛ ˇŞÝ¦ ²³łþ 
ž˛²ČÞ³²ŞK

RK ‡ŞŁšŠ¦²š Þ¦ŽÞćć Þ¦²ð³ ¦ ž˛²ČÞ¦²š þˇš Þ¦²ð¦ Þ˛ž˛Š −þŠ 
Ý˛−ð³K 

~ ‡¦Ýð˛
Ä Ë×š−šŽÞŞÐ Ł¦Þ²
Å Ô²š×ŽšÞş ¦łÝþŁþŠ¦²šÝČ
Ç ‡¦Þ² ð×š−ÝšÞ¦Č ¦łÝŞ ¦ Šš×Ž˛²šÝş
É ‡¦Þ² ð×š−ÝšÞ¦Č Ý˛−ð¦
Ñ Ô²š×ŽšÞş Ý˛−ðþŠš×Ž˛²šÝČ

Осы табанды арнайы керек-жарақ ретінде алуға болады.

Әрқашанда алдымен жоғарғы транспортердің 
табанынсыз тігіп көріңіз және оны тек қажеттілік болған 
кезде пайдаланыңыз.

Осы табан материалдың жоғарғы және төменгі 
қабаттарының біркелкі жылжуын және материалдың 
тігілетін бөліктерінің суреттерінің сәйкес келуін қамтамасыз 
етеді. Осы табан "қиын" материалдардың әркелкі жылжуын 
болдырмайды.
1.  Табан ұстағыштың өзегін жоғары көтеріңіз.
2.  Бұрамасын босатып, табан ұстағышты шығарып алыңыз 

(3) (23-бетті қараңыз).
3.  Жоғарғы транспортердің табанын келесі тәртіпте 

орнатыңыз:
 а) жоғарғы транспортер табанының ашасы инені бекіту 

бұрамасының астында қалуы тиіс (2);
 б) бекіткіш пластик тетікті ол табан ұстағыштың өзегінде 

орналасатындай етіп жылжытыңыз;
 в) табан ұстағыштың өзегін төмен түсіріңіз;
 г) бекіткіш бұраманы тартыңыз.
4.  Екі бекіткіш бұрама да қатты тартылған болуын 

қадағалаңыз.
5.  Төменгі жіпті шығарып, екі жіпті де табанның астына 

салыңыз.

a аша
b бекіткіш бұрама
c  ине ұстағыш
d  инені бекіткіш бұрама 
e  табанды бекіткіш бұрама
f  табан ұстағыштың өзегі
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š¼Þ¦₣š¹ð¦Ð ³¼þŠ Техникалық күтім жасау   

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
·Ý˛ŁÞŞÐ ŁŞðÝć₣˛²šÝş ³¹²˛ÞþŁ¦²š Ł −þÝþŽšÞ¦š ?l?K Ìš×šŠ 
³¹²˛ÞþŁðþÐ ¦Ý¦ ¹ÞČ²¦šý Šš²˛ÝšÐI ˛ ²˛ðŽš −š×šŠ ₣¦¹²ðþÐ
þ²¹þšŠ¦ÞČÐ²š ý˛Ğ¦Þ³ þ² ¹š²¦I ¦žŁÝšð˛Č Ł¦Ýð³ ¦ž ×þžš²ð¦K

ı¦¹²ð˛
ÔÞČ²¦š ¦łþÝşÞþÐ −Ý˛¹²¦ÞŞW
Ìš×šŁšŠ¦²š ¦łÝ³ Ł ¹˛ýþš Łš×¼Þšš −þÝþŽšÞ¦šK ÒŠ˛Ý¦²š 
−×¦¹²˛ŁÞ³ć ĞŁšÐÞ³ć −Ý˛²½þ×ý³ ¦ þ²ð×þÐ²š þ²ð¦ŠÞ³ć 
ð×ŞĞð³K
‡ŞŁš×Þ¦²š þˇ˛ Ł¦Þ²˛I ž˛²šý ¹Þ¦ý¦²š ¦łþÝşÞ³ć −Ý˛¹²¦Þ³K (N)

ı¦¹²ð˛ ¦ ¹ý˛žð˛ ₣šÝÞþð˛W
‚ÝČ ¦žŁÝš₣šÞ¦Č Ğ−³ÝşÞþłþ ðþÝ−˛₣ð˛ ³¼Ł˛²¦²š šłþ ž˛ 
þ²ð¦Þ³²³ć ž˛ğšÝð³ ¦ ŁŞ²ČÞ¦²š ¦ž ₣šÝÞþð˛K (P)K Ï²ð¦Þş²š 
Þ˛×³Ž³ þˇ˛ Šš×Ž˛²šÝČ (˛) ₣šÝÞþð˛K ÊžŁÝšð¦²š ð×ŞĞð³ ðþ×−³¹˛ 
¼þŠ˛ ₣šÝÞþð˛ (Ä) ¦ ₣šÝÞþð (¹)K ‡Þ˛₣˛Ýš þ₣¦¹²¦²š ²×˛Þ¹−þ×²š× 
ğš²ðþÐ-ð¦¹²þ₣ðþÐ (O)I ž˛²šý −×þ²×¦²š ýČłðþÐI ¹³¼þÐ ²×Č−
ðþÐ ₣šÝÞþð (¹)I ₣šÝÞþðþŁŞÐ −˛ž (Ç) ¦ ð×ŞĞð³ ðþ×−³¹˛ ¼þŠ˛ 
₣šÝÞþð˛ (Ä)K ‡ ²þ₣ð¦ (Ç) ð˛−Þ¦²š N-O ð˛−Ý¦ ý˛Ğ¦ÞÞþłþ ý˛¹Ý˛K 
ÌþŁš×Þ¦²š ý˛¼þŁþš ðþÝš¹þI ₣²þˇŞ ²þÝð˛²šÝş (š) −š×šĞšÝ Ł 
ÝšŁþš −þÝþŽšÞ¦šK Ò¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ýš¹²þ ₣šÝÞþð (¹) ¦ ð×ŞĞð³ 
ðþ×−³¹˛ ¼þŠ˛ ₣šÝÞþð˛ (Ä) ¦ −þŁš×Þ¦²š ŁÞ³²×ş þˇ˛ Šš×Ž˛²šÝČ 
₣šÝÞþð˛ (˛)K ÔÞþŁ˛ ³¹²˛ÞþŁ¦²š Ğ−³Ýşð³I Ğ−³ÝşÞŞÐ ðþÝ−˛₣þð ¦ 
¦łþÝşÞ³ć −Ý˛¹²¦Þ³K

‡˛ŽÞþ! Ê¹−þÝşž³Ð²š ²þÝşðþ ŁŞ¹þðþ- ð˛₣š¹²ŁšÞÞþš ¹−š¾¦˛ÝşÞþš 
ý˛¹Ýþ ŠÝČ ˇŞ²þŁŞ¼ ĞŁšÐÞŞ¼ ý˛Ğ¦Þ ¹ ĆÝšð²×þ−×¦ŁþŠþý!
 
‡˛ŽÞþW Ïˇ×šžð¦ ²ð˛Þ¦ ¦ Þ¦²þð Þšþˇ¼þŠ¦ýþ ×šł³ÝČ×Þþ 
³Š˛ÝČ²şK ‡˛Ğ˛ ý˛Ğ¦Þ˛ ŠþÝŽÞ˛ ×šł³ÝČ×Þþ þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛²ş¹Č 
ýš¼˛Þ¦ðþý ¹š×Ł¦¹ÞþÐ ¹Ý³ŽˇŞK 

Назар аударыңыз:
Ажыратқышты "O" жағдайына ауыстырыңыз. Бөлшектерді 
шығарып алардың және тазалардың, сондай-ақ оларды 
орнатардың алдында электр ашасын ұяшықтан шығарып, 
тігін машинасын электр желісінен ажыратыңыз.

Ине пластинасын шығару:
Инені ең жоғарғыға көтеріңіз. Тігін машинасының тігін 
платформасын шығарып алып, қақпақты ашыңыз. Екі  
бекіткіш бұраманы босатып, ине пластинасын шығарып 
алыңыз (1).

Қайықшаны тазалау және майлау:
Шөрнекті қалпақшасының жапқыш тетігінен ұстап, 
қайықшадан шығарып алыңыз (3). Қайықшаның екі ұстағышын 
(а) да шетке бұрыңыз. Қайықша корпусының қақпағын (b) және 
қайықшаны (с) шығарып алыңыз. Алдымен транспортерді 
қылқаламмен тазалаңыз (2), одан соң қайықшаны (с),  
қайықша тұратын қуысты (d), қайықша корпусының қақпағын  
(b) құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Қайықша тұратын 
қуысқа (d) 1-2 тамшы машина майын тамызыңыз. Тігін 
машинасының доңғалағын бұрып, итергішті (е) сол жаққа 
өткізіңіз. Қайықшаны (с) және қайықша корпусының қақпағын 
(b) орнына орнатып, қайықшаның екі ұстағышын (а) орнына 
бұрып қойыңыз. Шөрнекті, шөрнектің қалпақшасын және ине 
пластинасын орнына орнатыңыз

Маңызды ақпарат!
Тек тұрмыстық тігін машиналарына арналған жоғары 
сапалы арнайы машина майын пайдаланыңыз.

Маңызды ақпарат!
Тігін машинасын матаның және жіптердің қиындыларынан 
үнемі тазартып отыру қажет. Тігін машинасына сервистік 
орталықтың маманы үнемі қызмет көрсетуі тиіс.
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š¼Þ¦₣š¹ð¦Ð ³¼þŠ Техникалық күтім жасау  

Â˛ýšÞ˛ Ý˛ý−þ₣ð¦

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
·Ý˛ŁÞŞÐ ŁŞðÝć₣˛²šÝş³¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ?M?K
Ï²¹þšŠ¦Þ¦²š ý˛Ğ¦Þ³ þ² ¹š²¦ −³²šý ¦žŁÝš₣šÞ¦Č Ğ²š−¹šÝşÞþÐ 
Ł¦Ýð¦ ¦ž ×þžš²ð¦K

ÔÞ¦ý¦²š −˛ÞšÝşI ŁŞŁš×Þ¦²š Ł¦Þ² (˛)I ¹Þ¦ý¦²š ð×ŞĞð³ łþÝþŁð¦ 
(Ä)K (N)

‡Þ¦ý˛Þ¦šW
‡Þ˛₣˛Ýš Ý˛ý−þ₣ð˛ Þ˛ð˛Ý¦Ł˛Þ¦Č ŠþÝŽÞ˛ þ¼Ý˛Š¦²ş¹ČI ²þÝşðþ −
þ¹Ýš Ć²þłþ šš ýþŽÞþ ¦žŁÝš₣ş ¦ ž˛ýšÞ¦²şK ‚ÝČ ž˛ýšÞŞ
Ý˛ý−þ₣ð³ Þ³ŽÞþ −þ²ČÞ³²ş ŁÞ¦žK (O)

Ì×¦ýšÞČÐ²š Ý˛ý−þ₣ð¦ Þ˛ð˛Ý¦Ł˛Þ¦Č −×¦ Þ˛−×ČŽšÞ¦¦ NO‡LR‡²K

È˛ý−þ₣ð¦ ýþŽÞþ −×¦þˇ×š¹²¦ Ł ¹−š¾¦˛Ý¦ž¦×þŁ˛ÞÞŞ¼ 
ý˛ł˛ž¦Þ˛¼K
Ò¹²˛ÞþŁ¦²š Þ˛ ýš¹²þ ð×ŞĞð³ łþÝþŁð¦ ý˛Ğ¦ÞŞI ž˛Łš×Þ¦²š 
Ł¦Þ²I ŁŠŁ¦Þş²š −˛ÞšÝşK 

Шамды алмастыру

Назар аударыңыз:
Ажыратқышты "O" жағдайына ауыстырыңыз. Электр 
ашасын ұяшықтан шығарып, тігін машинасын электр 
желісінен ажыратыңыз.

Бұраманы (а) босатып, тігін машинасы басының қақпағын (b)  
алып тастаңыз (1).

Назар аударыңыз:
Алдымен шам салқындауы тиіс, тек содан соң оны 
шығарып алуға және алмастыруға болады. Алмастыру 
үшін шамды төмен тарту керек (2).

Кернеуі 12 В және қуаты 5 Вт шамдарды қолданыңыз. 
Шамдарды арнайы дүкендерден сатып алуға болады.

Тігін машинасы басының қақпағын орнына орнатыңыз, 
бұраманы тартыңыз. 
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Ò¹²×˛ÞšÞ¦š Þš−þÝ˛Šþð

Îš−þÝ˛Šð˛
Ïˇ×ŞŁ
¦łþÝşÞþÐ Þ¦²ð¦

Ì×þ−³¹ð
¹²šŽðþŁ

ÌþÝþýð˛ ¦łÝŞ

Ï¹Ý˛ˇÝšÞÞŞš
¹²šŽð¦

Ôýþ×ğ¦Ł˛Þ¦š
ĞŁþŁ ¦Ý¦
¹þ¹ˇþ×¦Ł˛Þ¦š
ý˛²š×¦˛Ý˛

Îš×˛ŁÞþýš×ÞŞš
¹²×þ₣ð¦ ¦
−þŠ˛₣˛
²×˛Þ¹−þ×²š×˛

ÔÝ¦Ğðþý
¹¦ÝşÞŞÐ Ğ³ý 

Â˛ğšýÝšÞ¦š
Þ¦²þð

Машина шьет 
в обратном 
направлении

Ì×¦₣¦ÞŞ
NK  Í˛Ğ¦Þ˛ Þš−×˛Ł¦ÝşÞþ ž˛−×˛ŁÝšÞ˛ Þ¦²ð˛ý¦
OK  ÔÝ¦Ğðþý ¹¦ÝşÞþš Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²þð
PK  ÔÝ¦Ğðþý ²þÝ¹²˛Č Þ¦²ð˛ ŠÝČ Ć²þÐ ¦łÝŞ
QK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþ Ł¹²˛ŁÝšÞ˛ ¦łÝ˛
RK  Î¦²ð˛ þˇŁ¦Ý˛ ¹²š×ŽšÞş ð˛²³ĞðþŠš×Ž˛²šÝČ 
SK  ÌþŁ×šŽŠšÞ˛ ¦łÝ˛

NK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþ Ł¹²˛ŁÝšÞ˛ ¦łÝ˛
OK  ÌþŁ×šŽŠšÞ˛ ¦łÝ˛
PK  Ê¹−þÝşžþŁ˛Þ˛ Þ¦²ð˛ Þš −þŠ¼þŠČğšÐ ²þÝğ¦ÞŞ
QK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþ ³¹²˛ÞþŁÝšÞ˛ Ý˛−ð˛

NK  ÌþŁ×šŽŠšÞ˛ ¦łÝ˛
OK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþ ³¹²˛ÞþŁÝšÞ˛ Ý˛−ð˛
PK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþ ŁŞˇ×˛Þ˛ ²þÝğ¦Þ˛ Þ¦²ð¦ 
QK  Ò¹²˛ÞþŁÝšÞ˛ Þš −þŠ¼þŠČğ˛Č Ý˛−ð˛

NK  Í˛Ğ¦Þ˛ Þš−×˛Ł¦ÝşÞþ ž˛−×˛ŁÝšÞ˛ Þ¦²ð˛ý¦
OK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþ ž˛−×˛ŁÝšÞ Ğ−³ÝşÞŞÐ ðþÝ−˛₣þð L
 Þš−×˛Ł¦ÝşÞþ ž˛−×˛ŁÝšÞ˛ ð˛−¹³Ý˛ ₣šÝÞþð˛K
PK  ÔýK ¹þþ²ÞþĞšÞ¦š ?¦łÝ˛-ý˛²š×¦˛Ý-Þ¦²ð˛?
QK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþš Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²þð

NK  ÊłÝ˛ ¹Ý¦Ğðþý ²þÝ¹²˛Č ŠÝČ Ć²þłþ ý˛²š×¦˛Ý˛
OK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþ ŁŞˇ×˛Þ˛ ŠÝ¦Þ˛ ¹²šŽð˛
PK  ÔÝ¦Ğðþý ¹¦ÝşÞþš Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²þð

NK  ÌÝþ¼þš ð˛₣š¹²Łþ Þ¦²þð
OK  Îš−×˛Ł¦ÝşÞþ ž˛−×˛ŁÝšÞ Ğ−³ÝşÞŞÐ ðþÝ−˛₣þð L Þš−×

˛Ł¦ÝşÞþ ž˛−×˛ŁÝšÞ˛ ð˛−¹³Ý˛ ₣šÝÞþð˛K 
PK  Í˛²š×¦˛Ý −þŠ²Čł¦Ł˛Ý¹Č Ł×³₣Þ³ć

NK  Í˛Ğ¦Þ˛ ²×šˇ³š² ¹ý˛žð¦
OK  ÌŞÝş ¦Ý¦ ý˛¹Ýþ Ł ₣šÝÞþðš 
PK  Ê¹−þÝşžþŁ˛Ýþ¹ş ý˛¹Ýþ −Ýþ¼þłþ ð˛₣š¹²Ł˛
QK  ÌþŁ×šŽŠšÞ˛ ¦łÝ˛

NK  Î¦²ð˛ ž˛ğšý¦Ý˛¹ş Ł ₣šÝÞþðš

1.  Машина шьет в обратном направлении

Ò¹²×˛ÞšÞ¦š Þš−þÝ˛Šð¦
NK  Â˛ÞþŁþ ž˛−×˛Ł¦²ş ý˛Ğ¦Þ³ Þ¦²ð˛ý¦
OK  Ï¹Ý˛ˇ¦²ş Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²ð¦
PK  ‡Şˇ×˛²ş ˇþÝšš ²þÝ¹²³ć ¦łÝ³
QK  ‡ŞÞ³²ş ¦ −×˛Ł¦ÝşÞþ Ł¹²˛Ł¦²ş ¦łÝ³K ÈŞ¹ð˛ Þ˛ ðþÝˇš ¦łÝŞ ŠþÝŽÞ˛ 
 ˇŞ²ş Þ˛−×˛ŁÝšÞ˛ Þ˛ž˛ŠK 
RK  ÔÞČ²ş Þ¦²ð³ ¹þ ¹²š×ŽÞČ ¦ Þ˛ýþ²˛²ş šš Þ˛ ð˛²³Ğð³
SK  Â˛ýšÞ¦²ş ¦łÝ³

NK  ‡ŞÞ³²ş ¦ −×˛Ł¦ÝşÞþ Ł¹²˛Ł¦²ş ¦łÝ³K ÈŞ¹ð˛ Þ˛ ðþÝˇš ¦łÝŞ ŠþÝŽÞ˛ 
 ˇŞ²ş Þ˛−×˛ŁÝšÞ˛ Þ˛ž˛ŠK 
OK ‡¹²˛Ł¦²ş ÞþŁ³ć ¦łÝ³
PK  ‡Şˇ×˛²ş ¦łÝ³I −þŠ¼þŠČğ³ć ð Þ¦²ðš ¦ ý˛²š×¦˛Ý³K
QK  Ì×þŁš×¦²ş Ý˛−ð³ ¦ −×˛Ł¦ÝşÞþ šš ³¹²˛ÞþŁ¦²ş

NK  ‡¹²˛Ł¦²ş ÞþŁ³ć ¦łÝ³
OK  ‡ŞÞ³²ş ¦ −×˛Ł¦ÝşÞþ Ł¹²˛Ł¦²ş ¦łÝ³ 
PK  ‡Şˇ×˛²ş ¦łÝ³I −þŠ¼þŠČğ³ć ð Þ¦²ðš ¦ ý˛²š×¦˛Ý³K
QK  ‡Şˇ×˛²ş −þŠ¼þŠČğ³ć Ý˛−ð³

NK  Ì×þŁš×¦²ş ž˛−×˛Łð³ ý˛Ğ¦ÞŞ Þ¦²ð˛ý¦
OK  Â˛−×˛Ł¦²ş Ğ−³ÝşÞŞÐ ðþÝ−˛₣þðI ð˛ð −þð˛ž˛Þþ Þ˛ ×¦¹³ÞðšK
PK  þÝğ¦Þ˛ ¦łÝŞ ŠþÝŽÞ˛ ¹þþ²Łš²¹²ŁþŁ˛²ş ý˛²š×¦˛Ý³ ¦ Þ¦²ðš
QK Ôðþ××šð²¦×þŁ˛²ş Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²ð¦

NK  ‡Şˇ×˛²ş ýšÞšš ²þÝ¹²³ć ¦łÝ³
OK  Â˛ÞþŁþ ³¹²˛ÞþŁ¦²ş ŠÝ¦Þ³ ¹²šŽð˛
PK  ÒýšÞşĞ¦²ş Þ˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²ð¦

NK  Ì×¦ýšÞČ²ş Þ¦²ð¦ Ý³₣Ğšłþ ð˛₣š¹²Ł˛
OK ÊžŁÝš₣ş Ğ−³ÝşÞŞÐ ðþÝ−˛₣þðI ž˛ÞþŁþ ž˛−×˛Ł¦²ş šłþ ¦ −×˛Ł¦ÝşÞþ 
 Ł¹²˛Ł¦²şK 
PK  Îš −þŠ²Čł¦Ł˛²ş ý˛²š×¦˛Ý Łþ Ł×šýČ Ğ¦²şČI ×˛ˇþ²˛ ŠþÝŽÞ˛ 
 −š×šýšğ˛²ş¹Č ²þÝşðþ ²×˛Þ¹−þ×²š×þý

NK  Ôý˛ž˛²ş ý˛Ğ¦Þ³I ð˛ð þ−¦¹˛Þþ Ł ×³ðþŁþŠ¹²Łš
OK  Ï₣¦¹²¦²ş ₣šÝÞþð ¦ ²×˛Þ¹−þ×²š×I ð˛ð þ−¦¹˛Þþ Ł ×³ðþŁþŠ¹²Łš
PK  Ì×¦ýšÞČ²ş ²þÝşðþ ý˛Ğ¦ÞÞþš ý˛¹Ýþ ŁŞ¹þðþłþ ð˛₣š¹²Ł˛
QK  Â˛ýšÞ¦²ş ¦łÝ³

NK  ÒŠ˛Ý¦²ş Łš×¼Þćć Þ¦²ð³ ¦ Ğ−³ÝşÞŞÐ ðþÝ−˛₣þðI −þŁþ×˛₣¦Ł˛²ş 
 ý˛¼þŁþš ðþÝš¹þ Þ˛ž˛Š ¦ Ł−š×šŠ ¦ ³Š˛Ý¦²ş þˇ×šžð¦ Þ¦²þðK Ôý˛ž˛²ş 
 ý˛Ğ¦Þ³I ð˛ð þ−¦¹˛Þþ Ł ×³ðþŁþŠ¹²Łš

1.  Поверните ручку выбора строчки до следующей позиции
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4.  Табан дұрыс орнатылмаған

1.  Ине бүлінген
2.  Табан дұрыс орнатылмаған
3.  Жуандығы сәйкес жіп таңдалмаған 
4. Дұрыс келетін табан орнатылмаған

1.  Тігін машинасына жіп дұрыс салынбаған
2.  Шөрнектің қалпақшасы дұрыс салынбаған, 

қайықшаның капсуласы  дұрыс салынбаған
3.  Ине материалға және жіпке сәйкес емес
4.  Жіп дұрыс тартылмаған

1.  Жіп осы материал үшін тым жуан
2.  Инешаншымның ұзындығы дұрыс таңдалмаған
3.  Жіптер тым қатты тартылған

1.  Жіптердің сапасы нашар
2.  Шөрнектің қалпақшасы дұрыс салынбаған, 

қайықшаның капсуласы  дұрыс салынбаған
3.  Материал қолмен тартылған

1.  Тігін машинасын майлау қажет
2.  Қайықшаға шаң мен май толып қалған
3.  Сапасы нашар май пайдаланылған
4.  Ине бүлінген

1. Жіп қайықшада қысылып қалған

1. Тігін машинасының кері бағытта тігуде
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KZАқауларды жою

Ақау 
Инедегі жіптің 
үзілуі

Тігістер арасының 
тігілмей қалып 
кету

Иненнің сынуы

Тігістердің бос 
тігілуі

Тігістердің 
қатпарлануы 
және материалды
ң бүрмеленуі

Транспор-тердің 
материалды 
біркелкі жылжыт-
пауы және тігістің 
біркелкі түспеуі

Тігін машинасы-
ның тым күшті 
шумен істеуі

Жіптердің 
қысылып қалуы

Тігін машинасы-
ның кері бағытта 
тігуі

Ақауды жою
1. Тігін машинасына жіпті қайтадан салыңыз
2.  Жіптің тартылуын босатыңыз
3.  Жуанырақ ине таңдаңыз
4.  Инені шығарып алып, дұрыс орнатыңыз. Иненің жуан жағындағы тегіс 

жері артқа қарап тұруы тиіс
5.  Жіпті шығарып алып, орамаға ораңыз
6.  Инені алмастырыңыз

1.  Инені шығарып алып, дұрыс орнатыңыз. Иненің жуан жағындағы тегіс 
жері артқа қарап тұруы тиіс

2.  Жаңа ине орнатыңыз
3.  Жіпке және материалға сәйкес инені таңдаңыз
4.  Табанды тексеріңіз және дұрыс орнатыңыз

1.  Жаңа ине орнатыңыз
2.  Инені шығарып алып, дұрыс орнатыңыз
3.  Жіпке және материалға сәйкес инені таңдаңыз
4.  Табанды дұрыс таңдаңыз

1.  Тігін машинасына жіпті қайтадан салыңыз
2.  Шөрнектің қалпақшасын дұрыс салыңыз
3.  Иненің жуандығы материалға және жіпке сәйкес болуы тиіс
4.  Жіптің тартылуын реттеңіз

1.  Жіңішкерек ине орнатыңыз
2.  Инешаншымның ұзындығын қайта орнатыңыз
3.  Жіптің тартылуын босатыңыз

1.  Сапасы жақсы жіптерді пайдаланыңыз
2.  Шөрнектің қалпақшасын дұрыс салыңыз
3.  Тігін тігу кезінде материалды қолмен тартпаңыз, оны тек транспортер 

жылжытуы тиіс.

1.  Тігін машинасын нұсқауда суреттелгендей майлаңыз
2.  Қайықша мен транспортерді нұсқауда суреттелгендей тазалаңыз
3.  Тек сапасы жақсы машина майын қолданыңыз
4.  Инені алмастырыңыз

1.  Жоғарғы жіпті және шөрнектің қалпақшасын шығарыңыз, тігін 
машинасының доңғалағын ары-бері бұрып, жіптің қиындыларын алып 
тастаңыз. Тігін машинасын нұсқауда суреттелгендей майлаңыз

1. Тігістің түрін таңдау тұтқасын келесі позицияға бұрыңыз.



11
8

DE Ì×˛Ł¦Ý˛ ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦ČI ¼×˛ÞšÞ¦Č ¦ ²×˛Þ¹−þ×²¦×þŁð¦ ¦žŠšÝ¦Č

Ô−š¾¦˛ÝşÞŞš −×˛Ł¦Ý˛ ¦ ³¹ÝþŁ¦Č Ć½½šð²¦ŁÞþłþ ¦ ˇšžþ−˛¹Þþłþ ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦ČI ¼×˛ÞšÞ¦Č ¦ ²×˛Þ¹−þ×²¦×þŁð¦K

NK ˚²þ ¦žŠšÝ¦š ČŁÝČš²¹Č ˇŞ²þŁŞý −×¦ˇþ×þý ¦ −×šŠÞ˛žÞ˛₣šÞþ ŠÝČ Šþý˛ĞÞšłþ ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦ČK
OK ×˛Þ¹−þ×²¦×þŁð˛ ¦žŠšÝ¦Č ŠþÝŽÞ˛ þ¹³ğš¹²ŁÝČ²ş¹Č Ł ¦ÞŠ¦Ł¦Š³˛ÝşÞþÐ ½¦×ýšÞÞþÐ ³−˛ðþŁðš (¹ −šÞþ−Ý˛¹²þý)I þˇš¹−š₣¦Ł˛ćğšÐ 

šłþ ¹þ¼×˛ÞÞþ¹²şI −þĆ²þý³ −×þ¹¦ý ‡˛¹ ¹þ¼×˛ÞČ²ş ½¦×ýšÞÞ³ć ³−˛ðþŁð³ ŠÝČ ŁþžýþŽÞþÐ ²×˛Þ¹−þ×²¦×þŁð¦ ¦žŠšÝ¦ČK
PK Îš Šþ−³¹ð˛š²¹Č ×˛ˇþ²˛ ¦žŠšÝ¦Č Ł ³¹ÝþŁ¦Č¼ Þš¹²˛ˇ¦ÝşÞþ¹²¦ ĆÞš×łþ¹š²¦ (×šžð¦¼ −š×š−˛ŠþŁ ¹¦ÝŞ ²þð˛ ¦ Þ˛−×ČŽšÞ¦Č)K
QK Îš Šþ−³¹ð˛Ð²š −þ−˛Š˛Þ¦Č Þ˛ ¦žŠšÝ¦š ¦ ŁÞ³²×ş ¦žŠšÝ¦Č ŁþŠŞ ¦ Š×³ł¦¼ Ž¦Šðþ¹²šÐK
RK Îš Šþ−³¹ð˛Ð²š −þ−˛Š˛Þ¦Č ŁÞ³²×ş ¦žŠšÝ¦Č ˇŞ²þŁŞ¼ Þ˛¹šðþýŞ¼ (²˛×˛ð˛ÞþŁI ý³×˛ŁşšŁ ¦ ²KŠK)I ²˛ð ð˛ð Ć²þ ýþŽš² ŁŞžŁ˛²ş 
 −þČŁÝšÞ¦š Šš½šð²þŁ ĆÝšð²×þÞÞŞ¼ ¦ ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦¼ ³žÝþŁK
SK Îš Šþ−³¹ð˛Ð²š −þ−˛Š˛Þ¦Č ŁÞ³²×ş ¦žŠšÝ¦Č −þ¹²þ×þÞÞ¦¼ −×šŠýš²þŁ (Ł ²þý ₣¦¹Ýš ˇ³Ý˛ŁþðI ¦łÝ ¦ ²þý³ −þŠþˇÞþłþ)I ²˛ð ð˛ð Ć²þ 

ýþŽš² −×¦Łš¹²¦ ð ŁþžÞ¦ðÞþŁšÞ¦ć Šš½šð²þŁK
TK Ïˇ×˛ğ˛Ð²š¹ş ¹ ¦žŠšÝ¦šý þ¹²þ×þŽÞþI þˇš×šł˛Ð²š þ² ³Š˛×þŁ ¦ Š×³ł¦¼ ýš¼˛Þ¦₣š¹ð¦¼ −þŁ×šŽŠšÞ¦ÐK
UK Îš Šþ−³¹ð˛š²¹Č Ćð¹−Ý³˛²˛¾¦Č ¦žŠšÝ¦Č ¹ Šš½šð²˛ý¦ ¦ Þš¦¹−×˛ŁÞþ¹²Čý¦I š¹Ý¦ Ć²þ Þš ˇŞÝþ þłþŁþ×šÞþ −×þŠ˛Ł¾þýI 
 ¦žłþ²þŁ¦²šÝšý (³−þÝÞþýþ₣šÞÞþÐ þ×ł˛Þ¦ž˛¾¦šÐ)K
VK ˚²þ ¦žŠšÝ¦š ČŁÝČš²¹Č ½¦×ýšÞÞŞý ²þŁ˛×þýI ¦žłþ²þŁÝšÞÞŞý ¹ ŁŞ¹þðþÐ ²þ₣Þþ¹²şć ¦ −þ ¹˛ýŞý ¹þŁ×šýšÞÞŞý ²š¼ÞþÝþł¦ČýI
 −þĆ²þý³W
 VKNK  ÓšýþÞ² ¦ ²š¼Þ¦₣š¹ðþš þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦š ¦žŠšÝ¦Č ŠþÝŽšÞ −×þŁþŠ¦²ş ýš¼˛Þ¦ðI −×þĞšŠĞ¦Ð ˛²²š¹²˛¾¦ć ¦ ¦ýšćğ¦Ð ¹š×²¦½¦ð˛² 
   ½¦×ýŞ flš×Þ¦Þ˛I −þÝÞŞÐ ðþý−Ýšð² ²š¼Þ¦₣š¹ðþÐ Šþð³ýšÞ²˛¾¦¦ ¦ ¹−š¾¦˛ÝşÞŞ¼ ¦Þ¹²×³ýšÞ²þŁK
 VKOK ‚ÝČ þˇš¹−š₣šÞ¦Č Þ˛ŠÝšŽ˛ğšłþ ð˛₣š¹²Ł˛ Ł¹š ×˛ˇþ²Ş Þšþˇ¼þŠ¦ýþ −×þŁþŠ¦²ş −þ ýš²þŠ¦ðš ¦ ²š¼ÞþÝþł¦¦ ¦žłþ²þŁ¦²šÝČI Ł  

  ¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦ ¹þ ¹−š¾¦˛ÝşÞŞý ¹š×Ł¦¹ÞŞý ×³ðþŁþŠ¹²Łþý ŠÝČ ýš¼˛Þ¦ð˛K ‡ ×³ðþŁþŠ¹²Łš ³ð˛ž˛ÞŞ Þšþˇ¼þŠ¦ýŞš 
   ²š¼Þ¦₣š¹ð¦š ¦ ²š¼ÞþÝþł¦₣š¹ð¦š −˛×˛ýš²×Ş ¹ˇþ×ð¦I ×šł³Ý¦×þŁð¦ ¦ Þ˛¹²×þÐð¦I ¹−þ¹þˇŞ ¦ ýš²þŠŞ ×šł³Ý¦×þŁð¦ ¦ 
   ×šýþÞ²˛ ¦žŠšÝ¦ČI ×šł³Ý¦×þŁð¦I ×šýþÞ²˛ ¦ ž˛ýšÞŞ Šš½šð²ÞŞ¼ ³žÝþŁ ¦ Šš²˛ÝšÐI ýš²þŠŞ Š¦˛łÞþ¹²¦ð¦ ¦ ðþÞ²×þÝČ 
   ²š¼Þ¦₣š¹ð¦¼ ¦ ²š¼ÞþÝþł¦₣š¹ð¦¼ −˛×˛ýš²×þŁI −×¦ˇþ×Ş ¦ ýš²þŠŞ −×þŁš×ð¦ ¦žŠšÝ¦Č Þ˛ ĆÝšð²×þˇšžþ−˛¹Þþ¹²şK
 VKPK Ëþý−Ýšð² ¹−š¾¦˛ÝşÞþłþ ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛ ŁðÝć₣˛š² Þš¹ðþÝşðþ Šš¹Č²ðþŁ Þ˛¦ýšÞþŁ˛Þ¦ÐI Ł ²þý ₣¦¹Ýš Þ˛¹²×þš₣ÞŞš Ğ˛ˇÝþÞŞI 
   −×¦¹−þ¹þˇÝšÞ¦Č ŠÝČ ŠšýþÞ²˛Ž˛ ¦ ¹ˇþ×ð¦I ³¹²×þÐ¹²Ł˛ ŠÝČ ²š¹²¦×þŁ˛Þ¦Č ¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ Šš²˛ÝšÐ ¦ ³žÝþŁK
 VKQK Ì×þŁš×ð˛ ¦žŠšÝ¦Č Þ˛ ĆÝšð²×þˇšžþ−˛¹Þþ¹²ş −×þŁþŠ¦²¹Č −þ¹Ýš ð˛ŽŠþłþ ×šýþÞ²˛ ¦Ý¦ ²š¼Þ¦₣š¹ðþłþ þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦Č 
   ¹š×²¦½¦¾¦×þŁ˛ÞÞŞý −×¦ˇþ×þýK
 VKRK ‚ÝČ ×šýþÞ²˛ ¦ ²š¼Þ¦₣š¹ðþłþ þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦Č ŠþÝŽÞŞ ¦¹−þÝşžþŁ˛²ş¹Č ²þÝşðþ þ×¦ł¦Þ˛ÝşÞŞš ž˛−˛¹ÞŞš ₣˛¹²¦ ¦ ý˛²š×¦˛ÝŞK
 VKSK Ìþ þðþÞ₣˛Þ¦¦ ×˛ˇþ² Þšþˇ¼þŠ¦ýþ −þ ýš²þŠ¦ðš ¦žłþ²þŁ¦²šÝČ ŁŞ−þÝÞ¦²ş ðþÞ²×þÝşÞŞš þˇ×˛ž¾Ş ¹²šŽðþŁI ĞŁþŁI ×˛žÝ¦₣ÞŞ¼  

  −×þł×˛ýý ¹ −×¦ýšÞšÞ¦šý ²š¹²þŁŞ¼ ²ð˛ÞšÐ ¦ Þ¦²šÐK

RU
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NMK Ò¹²×˛ÞšÞ¦š ÞšŠþ¹²˛²ðþŁ ²þŁ˛×˛ −þ²×šˇ¦²šÝšý ¦Ý¦ ²×š²ş¦ý Ý¦¾þý (Þš³−þÝÞþýþ₣šÞÞŞý ¦žłþ²þŁ¦²šÝšý) ŁþžýþŽÞþ −×¦ 
Þ˛Ý¦₣¦¦ ³ Þ¦¼ Þšþˇ¼þŠ¦ýþÐ ðŁ˛Ý¦½¦ð˛¾¦¦ ¦ þ−Ş²˛I ²š¼Þ¦₣š¹ðþÐ Šþð³ýšÞ²˛¾¦¦I ¹−š¾¦˛ÝşÞþłþ ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛ ¦ ý˛²š×¦˛ÝþŁI 

 −×¦ýšÞČšýŞ¼ ¦žłþ²þŁ¦²šÝšý (³−þÝÞþýþ₣šÞÞŞý Ý¦¾þý) −×¦ −×þ¦žŁþŠ¹²Łš ×šýþÞ²ÞŞ¼ ×˛ˇþ²I ¹þˇÝćŠšÞ¦¦ ²š¼ÞþÝþł¦¦ 
 ×šýþÞ²˛X −þÝÞþýŁþ¹¹²˛ÞþŁÝšÞ¦¦ ¹þþ²Łš²¹²Ł¦Č Ł¹š¼ ²š¼Þ¦₣š¹ð¦¼ ¦ ²š¼ÞþÝþł¦₣š¹ð¦¼ −˛×˛ýš²×þŁI ³ð˛ž˛ÞÞŞ¼ Ł ²š¼Þ¦₣š¹ðþÐ 

Šþð³ýšÞ²˛¾¦¦ ŠÝČ ¹−š¾¦˛Ý¦ž¦×þŁ˛ÞÞþłþ ¹š×Ł¦¹Þþłþ ¾šÞ²×˛I ł˛×˛Þ²¦ ¦ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦ ²þŁ˛×˛ (¦žŠšÝ¦Č) −þ¹Ýš −×þŁšŠšÞÞþłþ 
×šýþÞ²˛K Ì×þŁþŠ¦ŁĞ¦š×šýþÞ² ²×š²ş¦ Ý¦¾˛ ¦ −þ²×šˇ¦²šÝş Þš¹³² Ł¹ć −þÝÞþ²³ þ²Łš²¹²ŁšÞÞþ¹²¦ ž˛ ˇšžþ−˛¹Þþ¹²ş ²þŁ˛×˛ −þ¹Ýš 

 ×šýþÞ²˛I ž˛ ŁþžÞ¦ðÞþŁšÞ¦š ÝćˇŞ¼ Š×³ł¦¼ ÞšŠþ¹²˛²ðþŁI ŁþžÞ¦ðĞ¦¼ Ł ×šž³Ýş²˛²š ÞšðŁ˛Ý¦½¦¾¦×þŁ˛ÞÞþłþ ×šýþÞ²˛K
NNK Î˛×³ĞšÞ¦Č ²š¼ÞþÝþł¦¦ ×˛žˇþ×ð¦I ¹ˇþ×ð¦I ×šýþÞ²˛ ¦Ý¦ ×šł³Ý¦×þŁð¦ þ²×¦¾˛²šÝşÞþ ŁÝ¦Čć² Þ˛ −þ²×šˇ¦²šÝş¹ð¦š ¹ŁþÐ¹²Ł˛I
 ²š¼Þ¦₣š¹ðþš ¹þ¹²þČÞ¦šI Þ˛ŠšŽÞþ¹²şI ŠþÝłþŁš₣Þþ¹²ş ¦ ˇšžþ−˛¹Þþ¹²ş ¦žŠšÝ¦ČK
NOK Ú¦×ý˛ fl„ÓÎÊÎfiI šš Š¦¹²×¦ˇşć²þ× ¦ −×þŠ˛Ł¾Ş Þš −×¦Þ¦ý˛ć² −×š²šÞž¦Ð −þ −þŁþŠ³ ×˛ˇþ²Ş Þš˛Ł²þ×¦žþŁ˛ÞÞþÐ ¹š×Ł¦¹ÞþÐ
 ý˛¹²š×¹ðþÐI −þĆ²þý³ þˇğ˛Č ×šðþýšÞŠ˛¾¦Č ŠÝČ −þ²×šˇ¦²šÝČW ‡ ‡˛Ğ¦¼ ¦Þ²š×š¹˛¼ ³ˇšŠ¦²ş¹ČI ₣²þ ¹š×Ł¦¹Þ˛Č ý˛¹²š×¹ð˛Č ˇŞÝ˛
 ˛Ł²þ×¦žþŁ˛Þ˛ (˛²²š¹²˛¾¦Č ýš¼˛Þ¦ðþŁI Þ˛Ý¦₣¦š ²š¼Þ¦₣š¹ðþÐ Šþð³ýšÞ²˛¾¦¦I ¹−š¾¦Þ¹²×³ýšÞ²˛ ¦ þ×¦ł¦Þ˛ÝşÞŞ¼ ž˛−₣˛¹²šÐ)K
 Ïˇ×˛ğ˛Ð²š¹ş ²þÝşðþ ð ³−þÝÞþýþ₣šÞÞŞý ¹š×Ł¦¹ÞŞý ý˛¹²š×¹ð¦ýK Ô−¦¹þð ˛Ł²þ×¦žþŁ˛ÞÞŞ¼ ¹š×Ł¦¹ÞŞ¼ ¾šÞ²×þŁI 
 ³−þÝÞþýþ₣šÞÞŞ¼ ¦žłþ²þŁ¦²šÝšý −×þŁþŠ¦²ş ×šýþÞ² ¦ ²š¼Þ¦₣š¹ðþš þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦šI −×¦Ý˛ł˛š²¹ČK
NPK Â˛−×šğ˛š²¹Č ŁÞš¹šÞ¦š ðþÞ¹²×³ð²¦ŁÞŞ¼ ¦žýšÞšÞ¦Ð Ýćˇþłþ ¼˛×˛ð²š×˛ Ý¦¾˛ý¦I Þš³−þÝÞþýþ₣šÞÞŞý¦ Þ˛ Ć²þ ¦žłþ²þŁ¦²šÝšýK
NQK Â˛−×šğ˛š²¹Č ³¹²˛ÞþŁð˛ Šš²˛ÝšÐI Ł ²þý ₣¦¹Ýš ˛ð¹š¹¹³˛×þŁI Þš −×šŠ³¹ýþ²×šÞÞŞ¼ ×³ðþŁþŠ¹²Łþý −þ Ćð¹−Ý³˛²˛¾¦¦ ¦ Š×³łþÐ
 ²š¼Þ¦₣š¹ðþÐ Šþð³ýšÞ²˛¾¦šÐK
NRK ‡¹š −×þ₣¦š ³ð˛ž˛Þ¦Č −þ ²š¼Þ¦ðš ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦I −×˛Ł¦Ý˛ý −þÝşžþŁ˛Þ¦Č ¦žŠšÝ¦šý ¦ −×˛Ł¦ÝşÞþý³ ³¼þŠ³ ž˛ Þ¦ý Š˛ÞŞ Ł
 ¦ÞŠ¦Ł¦Š³˛ÝşÞþý ×³ðþŁþŠ¹²Łš −þ Ćð¹−Ý³˛²˛¾¦¦I −š×šŠ˛Ł˛šýþý −þð³−˛²šÝć −×¦ −×þŠ˛ŽšK
NSK ‡ ×³ðþŁþŠ¹²Łš −þ Ćð¹−Ý³˛²˛¾¦¦ Š˛ÞŞ þˇğ¦š −×˛Ł¦Ý˛ −þÝşžþŁ˛Þ¦Č ¦žŠšÝ¦šýK Ì×˛Ł¦Ý˛ ¦ −×¦šýŞ Ğ¦²şČ (Þ˛−×¦ýš×I 

þˇ×˛ˇþ²ð˛ðþÞð×š²ÞŞ¼ Ł¦ŠþŁ ²ð˛ÞšÐI ŁŞ−þÝÞšÞ¦š ×˛žÝ¦₣ÞŞ¼ ĆÝšýšÞ²þŁ þŠšŽŠŞI ¦ ²K−K) ×šðþýšÞŠ˛¾¦¦ −þ −þŠˇþ×³ 
ý˛²š×¦˛ÝþŁI Ł ²þý 

 ₣¦¹Ýš Þ¦²þðI ¹þŠš×Ž˛²¹Č Ł ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ Ý¦²š×˛²³×š −þ Ğ¦²şćI −×š−þŠ˛ć²¹Č Þ˛ ð³×¹˛¼ ð×þÐð¦ ¦ Ğ¦²şČK Ó³ðþŁþŠ¹²Łþ −þ 
 Ćð¹−Ý³˛²˛¾¦¦ Þš ž˛ýšÞČš² ¹−š¾¦˛ÝşÞþÐ Ý¦²š×˛²³×Ş −þ Ğ¦²şć!
NTK ÓšðþýšÞŠ˛¾¦ČW Ôþ¼×˛Þ¦²š ¹Ł¦Šš²šÝş¹²Łþ þ −×þŠ˛ŽšK „¹Ý¦ −þŠ Ý˛−ðþÐ Þ˛¼þŠ¦Ý¹Č þˇ×˛žš¾ ¹²×þ₣šð (³¹ÝþŁ¦šW Þ¦ŽÞČČ Þ¦²ð˛ 

ŠþÝŽÞ˛ ˇŞ²ş šğš ž˛ð×š−ÝšÞ˛ ¹þ Ğ−³ÝşðþÐ)I ¹þ¼×˛Þ¦²š šłþ (ž˛ð×š−¦²š Ł ¦Þ¹²×³ð¾¦¦ ¦Ý¦ Þ˛ ¹Ł¦Šš²šÝş¹²Łš þ −×þŠ˛Žš)K ‚ÝČ 
 ¹−š¾¦˛Ý¦¹²þŁ Ć²þ² þˇ×˛žš¾ ¹þŠš×Ž¦² Ł˛ŽÞŞš Š˛ÞÞŞš þ ½³Þð¾¦þÞ˛ÝşÞþý ¹þ¹²þČÞ¦¦ ý˛Ğ¦ÞŞ Ł ýþýšÞ² −×þŠ˛Ž¦K

Особое заявление для РФ по сроку службы
В соответствии с Постановлением Правительства PФ № 720 от 16.6.97 фирма BERNINA устанавливает следующие сроки службы 
изделия:
24 месяца для швейных машин Bernette.
Установленные значения не связаны с реальной продолжительностью и безопасностью эксплуатации изделия, а являются 
исключительно обязательством по выполнению юридических требований Закона о защите прав потребителей.
Бытовые швейные машины марки Bernina не могут по истечении определенного периода использования представлять опасность для 
жизни и здоровья потребителя.
По истечении установленного в соответствии с юридическими требованиями срока службы потребителю не надо в обязательном 
порядке предпринимать какие-то конкретные меры. Международно принятая система защиты электрической безопасности класс II не 
ослабляется с течением времени.

RU
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DEKZ Бұйымды пайдалану, сақтау және тасымалдау ережелері

Бұйымды тиімді және қауіпсіз пайдаланудың, сақтаудың және тасымалдаудың арнайы ережелері

1.  Осы бұйым үйде пайдалануға арналған тұрмыстық аспап.
2.  Бұйым оның сақталуын қамтамасыз ететін фирмалық жеке қаптамада (пенопласт салынған) тасымалдануы тиіс. 

Сондықтан, бұйымның фирмалық қаптамасын сақтап қоюыңызды өтінеміз. 
3.  Электр желісінің көрсеткіштері тұрақсыз (ток күші және кернеу күрт өзгеретін) кезде бұйымды пайдаланбаңыз.
4.  Бұйымға және оның ішіне су және басқа сұйықтықтар құйылуына жол бермеңіз.
5.  Бұйымның ішіне жәндіктердің (тарақандар, құмырсқалар және т.б.) кіруіне жол бермеңіз, себебі олар бұйымның 

электрондық және электр жүйелерінде ақаулардың пайда болуына алып келуі мүмкін.
6.   Бұйымның ішіне бөгде заттардың (түйреуіштер, инелер және т.б.) түсуіне жол бермеңіз, себебі олар бұйымда 

ақаулардың пайда болуына алып келуі мүмкін.
7.  Бұйымды күтіп ұстаңыз, оны соққылардан және басқа механикалық әсерлерден қорғаңыз.
8.  Ақаулары бар және бұзылған бұйымды пайдаланбаңыз.
9.  Осы бұйым жоғары дәлдікпен және ең заманауи технологиялар бойынша жасалған фирмалық тауар, содықтан:

9.1.  Бұйымды аттестациядан өткен және «Бернина» фирмасының сертификаты, техникалық құжаттаманың және 
арнайы құрал-саймандардың толық жиынтығы бар механик жөндеуі және оған техникалық қызмет көрсетуі тиіс.

9.2.  Жұмыстардың тиісті сапасын қамтамасыз ету үшін оларды бұйымды жасап шығарушының әдістемесі және 
технологиясы бойынша, механикке арналған арнайы сервистік нұсқауға жүргізу қажет. Аталған нұсқауда бұйымды 
құрастырудың, реттеудің және бапқа келтірудің қажетті техникалық және технологиялық параметрлері, бұйымды 
реттеу және жөндеу, ақаулы тораптарын, бөлшектерін жөндеу және алмастыру тәсілдері мен әдістері, техникалық 
және технологиялық параметрлерді диагностикалау және бақылау әдістері, бұйымның электр қауіпсіздігін тексеру 
аспаптары және әдістері көрсетілген.

9.3.  Арнайы құрал-сайман жиынтығына бапқа келтіру үлгілері, бұйымды бөлшектеуге және құрастыруға арналған керек-
жарақтар, бұйымның тораптары мен бөлшектерін тестілеу және реттеу құрылғылары кіреді.     

9.4.  Бұйымның электр қауіпсіздігі оны әрбір жөндеуден немесе оған әрбір техникалық қызмет көрсетілген соң арнайы 
аспаппен тексеріледі.

9.5.  Бұйымды жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен материалдар 
пайдаланылуы тиіс.

9.6.  Бұйымды жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету жұмыстары аяқталған соң тестілік маталар мен жіптер 
қолданылып тігістердің үлгілері, түрлі бағдарламалар тексерілуі тиіс. 
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10. Тұтынушының немесе бұйымды жасап шығарушы уәкілеттік бермеген үшінші тұлғаның қажетті біліктілігі және тәжірибесі 
бар, онда бұйымды жасап шығарушы (уәкілетті тұлға) жөндеу жұмыстарын жүргізетін кезде қолданатын техникалық 
құжаттама, арнайы құрал-саймандар және материалдар бар, ол жөндеудің технологиясын сақтаған, бұйымның 
мамандандырылған сервистік орталыққа арналған техникалық құжаттамада көрсетілген барлық техникалық және 
технологиялық параметрлерін толық қалпына келтірген, жүргізілген жөндеуден кейін бұйымның қауіпсіздігіне кепілдік 
берген кезде бұйымның кемшіліктерін жоюына болады. Жөндеуді жүргізген үшінші тұлғалар және тұтынушы тауардың 
жөндеуден кейінгі қауіпсіздігі үшін, жөндеудің нәтижесінде пайда болған кез-келген басқа кемшіліктер үшін толық 
жауапкершілікті болады.

11. Бұйымды бөлшектеу, құрастыру, жөндеу немесе реттеу технологиясын бұзу оның тұтынушылық қасиеттеріне, 
техникалық жағдайына, сенімділігіне, ұзақ қызмет істеуіне және қауіпсіздігіне теріс әсер етеді.

12. «Бернина» фирмасы, оның дестрибьюторлары және сатушылары авторландырылмаған сервистік шеберхананың 
жұмысына қатысты наразылықтарды қабылдамайды. Сондықтан, сіз сервистік шеберхананың авторландырылған 
(механиктердің аттестациясы, техникалық құжаттаманың, арнайы құрал-саймандардың және түпнұсқа бөлшектердің 
болуы) болуына мүдделі болуға тиіссіз. Тек  авторландырылған сервистік шеберханалардың қызметін пайдаланыңыз. 
Бұйымды жасап шығарушы жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге уәкілеттік берген сервистік 
орталықтардың тізімі қоса берілді.

13. Бұйымды жасап шығарушы оған уәкілеттік бермеген тұлғалардың бұйымға кез-келген сипаттағы конструкциялық 
өзгертулер енгізуіне тиым салынады.

14. Бұйымды пайдалану бойынша нұсқауда және басқа техникалық құжаттамада қарастырылмаған бөлшектерді, оның 
ішінде аксессуарларды орнатуға тиім салынады.

15. Қауіпсіздік техникасы, бұйымды пайдалану және оған дұрыс күтім жасау ережелері бойынша барлық басқа нұсқаулар 
бұйымды сату кезінде сатып алушыға берілетін бұйымды пайдалану бойынша жеке нұсқауда мазмұндалған. 

16. Бұйымды пайдалану бойынша нұсқауда бұйымды пайдаланудың жалпы ережелері мазмұндалған. Тігін тігу 
ережелері және тәсілдері (мысалы, маталардың нақты түрлерін өңдеу, киімнің жекелеген бөлшектерін тігу және т.б.), 
материалдарды, оның ішінде жіптерді таңдау бойынша ұсыныстар тігін тігу бойынша арнайы әдебиеттерде берілген 
және пішу және тігін тігу курстарында оқытылады. Бұйымды пайдалану бойынша нұсқау тігін тігу бойынша арнайы 
әдебиетті алмастыра алмайды!

17. Ұсыныстар: Бұйымды сату туралы куәлікті сақтап қойыңыз. Егер тігін машинасының табанының астында тігістер үлгісі 
бар болса (шарт: төменгі жіп шөрнекпен бекітілген болуы тиіс) оны да нұсқауға немесе сату туралы куәлікке бекітіп 
сақтап қойыңыз. Мамандар үшін осы үлгіде тігін машинасының сатылған кездегі қызметтік жағдайы туралы маңызды 
деректер бар болады.  
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š¼Þ¦₣š¹ð¦Ð −˛¹−þ×²

‡š¹ ˇ×³²²þW

‡š¹ Þš²²þ (ˇšž
−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²šÐ)W

Ô¦¹²šý˛ ¦łþÝþðW

˛ˇÝ¦¾˛ ¹²×þ₣šðW

ËÝ˛¹¹ ž˛ğ¦²Ş þ² −þ×˛ŽšÞ¦Č ĆÝšð²²×¦₣š¹
ð¦ý ²þðþýW

Î˛−×ČŽšÞ¦šW

ËþÝ-Łþ ¹²šŽðþŁ Ł ý¦Þ³²³
ý¦ÞKLý˛ð¹

ÍþğÞþ¹²ş ŠŁ¦ł˛²šÝČW

‡Ý˛ŽÞþ¹²ş ŁþžŠ³¼˛ Ł
−þýšğšÞ¦¦I ý˛ð¹W

šý−š×˛²³×ÞŞš ³¹ÝþŁ¦Č−š×šŠ Ćð¹−Ý³˛²˛¾
¦šÐ ý˛Ğ¦ÞŞW

Ôý˛žð˛ ý˛Ğ¦ÞŞW

Ôý˛žð˛ ₣šÝÞþð˛W

š¼Þ¦₣š¹ð¦Ð ¹×þð ¹Ý³ŽˇŞW

Ëþý−Ýšð² −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²šÐW

London 2/3

UIP ðł

SIR ðł

¹ýK ¹²×K QS

Þ˛ ¹²×K QV

ff

OOM - OPM ‡

NOML UMM

−š×šýšÞÞŞÐ ²þðL TM ‡²

UM B 

²×šˇ³š²¹Č ðþýÞ˛²Þ˛Č
²šý−š×˛²³×˛

Þš ²×šˇ³š²¹Č þ²
−þð³−˛²šÝČ

¹ýK ¹²×K NNP

ý¦Þ¦ý³ý NM Ýš²

¹ýK ¹²×K NP

Î¦²ð¦W 
‡Ş¹þðþð˛₣š¹²ŁšÞÞŞš ŠŁ³¼ð×³²þ₣ÞŞš ĞŁšÐÞŞš Þ¦²ð¦ Ł Þš¹ðþÝşð¦¼ ¹ÝþŽšÞ¦Ð −þŁŞĞšÞÞþÐ ×þŁÞþ²Ş (ˇšž ³žÝþŁI ³²þÞšÞ¦Ð ¦ ³²þÝğšÞ¦Ð) ¦
−×þ₣Þþ¹²¦ þ² Ýćˇþłþ ¦žłþ²þŁ¦²šÝČ 

London 5

VIO ðł

TIQ ðł

¹ýK ¹²×K QS

Þ˛ ¹²×K QV

ff

OOM - OPM ‡

NOML UMM

−š×šýšÞÞŞÐ ²þðL TM ‡²

UM B 

²×šˇ³š²¹Č ðþýÞ˛²Þ˛Č
²šý−š×˛²³×˛

Þš ²×šˇ³š²¹Č þ²
−þð³−˛²šÝČ

¹ýK ¹²×K NNP

ý¦Þ¦ý³ý NM Ýš²

¹ýK ¹²×K NR
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London 5
9,2

7,4

47- беттте

49-беттте

II

220 - 230

120/800

70

80

бөлме 
температурасы

тұтынушының майлауы қажет емес

113-бетте

ең кемі 10 жыл

15-бетте

London 2/3
8,3 

6,5 

47- беттте

49-беттте

II

220 - 230

120/800

70

80

бөлме 
температурасы

тұтынушының майлауы қажет емес

113-бетте

ең кемі 10 жыл

13-бетте

KZТехникалық төлқұжат

Жалпы салмағы, кг

Таза салмағы, кг

Инелері

Тігістер кестесі

Электр тогынан зақымданудан қорғау 
класы

Айнамылы токтың кернеуі, В 

Бір минутта жасалатын 
инешаншымдар саны (ең аз / ең көп)

Қозғалтқышының қуаты, Вт

Тігін машинасы пайдаланылатын 
бөлмедегі ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы, %
Тігін машинасы пайдаланылатын 
температура, °С

Тігін машинасын майлау

Қайықшаны майлау

Техникалық қызмет мерзімі 

Керек-жарақтар жиынтығы

Жіптер: 
тегістігі (түйіндері, жіңішке және жуан жерлері жоқ) және беріктігі жоғары, бірнеше қабат, екі рет өрілген жоғары сапалы тігін 
жіптері 
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DERU Предметный указатель

Ë

Ë×˛šþˇýš²þ₣ÞŞÐ ¹²šŽþð  SP

È

È˛−ð˛ Łš×¼Þšłþ 
  ²×˛Þ¹−þ×²š×˛  NNN
È˛−ð˛ ŠÝČ ŁĞ¦Ł˛Þ¦Č 
  ĞÞ³×˛  UP
Лапка для пришивания
   потайных застежек-
   молния  107
È˛−ð˛- ×³ˇ¦ÝşÞ¦ð  TR

j

ÍþÞþł×˛ýýŞ ¦ ŁŞĞ¦-
   Ł˛Þ¦š Þ˛ −ČÝş¾˛¼  NMN
ÍþÞ²˛Ž Ý˛−ðþŠš×Ž˛-
²šÝČ  OP

Î

Î˛ýþ²ð˛ Þ¦²ð¦ Þ˛ 
  Ğ−³Ýşð³  OR
Î˛²ČŽšÞ¦š Þ¦²ð¦  PR
Нитевдеватель             33

Ï

Ïˇžþ×  NN
Обзор строчек             50

Ïˇýš²ŞŁ˛Þ¦š −š²šÝş  SVI TN
Ï−³¹ð˛Þ¦š 
  ²×˛Þ¹−þ×²š×˛ QP
Основные указания по
   технике безопасности N

Ì

Пластина для  
   вышивания/штопки 41
Ì×˛Ł¦Ý˛ ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦ČI
  ¼×˛ÞšÞ¦Č ¦ ²×˛Þ¹−þ×²-
  ¦×þŁð¦ ¦žŠšÝ¦Č NNU
Ì×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦  NPI NR
Ì×¦ý¦²š Þ˛Ğ¦ 
  −þžŠ×˛ŁÝšÞ¦Č  V
Ì×¦¹²˛ŁÞ˛Č ĞŁšÐÞ˛Č 
  −Ý˛²½þ×ý˛  NT
Ì×¦Ğ¦Ł˛Þ¦š −³łþŁ¦¾   SRI ST
Ì×þ¹²šł¦Ł˛Þ¦š  NMR
ÌþŠðÝć₣šÞ¦š ý˛Ğ¦ÞŞ 
  ð ¹š²¦  NV
Ìþ²˛ÐÞþÐ ¹²šŽþðL
  Ô²šŽþð ŠÝČ −×šŠýš²þŁ
  ŽšÞ¹ðþÐ ł˛Ý˛Þ²š×š¦  SN

Ó

Ó˛ˇþ₣¦š ¹²šŽð¦  UV
Óšł³Ý¦×þŁð˛ ˇ˛Ý˛Þ¹˛ 
  þˇ×˛ž¾˛ ¹²×þ₣ð¦  QR
Óšł³Ý¦×þŁð˛ −×¦Ž¦ý˛
  Ý˛−ð¦  ON

Ô

ÔŁþˇþŠÞþ-¼þŠþŁ˛Č 
  Ğ²þ−ð˛  URI UT
Ôþ¹ˇ˛×¦Ł˛Þ¦š  NMV
Ôþ²þŁ˛Č ¹²×þ₣ð˛  UN
Ô²šł˛ÝşÞ˛Č ¹²×þ₣ð˛  NMP
Ô²×þ₣ð˛ ž¦łž˛ł  RTI RV
Ô²×þ₣ð˛ −×Čýþłþ ¹²šŽð˛ 
  ¦ −þž¦¾¦Č ¦łÝŞ  RPI RR



Таблица игл, материалов 
  и ниток 46
š¼Þ¦₣š¹ð¦Ð −˛¹−þ×²  NOO
š¼Þ¦₣š¹ð¦Ð 
  ³¼þŠ  NNPI NNR
×š¼¹²šŽðþŁ˛Č 
  ¹²×þ₣ð˛ ž¦łž˛ł  TT

Ò

Ò¹²˛ÞþŁð˛ ¦łÝŞ   OV
Ò¹²×˛ÞšÞ¦š Þš−þÝ˛Šþð NNS

ˆ

ˆ²þ−ð˛   VP

^

fi−−Ý¦ð˛¾¦Č  VT

‡

‡¹²˛Łð˛ Ğ−³Ýşð¦ Ł
  ðþÝ−˛₣þð  OT
‡Ğ¦Ł˛Þ¦š ?ýþÝÞ¦Ð? ¦
  ž˛¹²×˛₣¦Ł˛Þ¦š 
  ž˛ğ¦−þŁ   TP
‡Ğ¦Ł˛Þ¦š ð×³ŽšŁ˛  VR
‡ŞŁþŠð˛ Ğ−³ÝşÞþÐ 
  Þ¦²ð¦  PT
‡Şˇþ× ¹²×þ₣ð¦  QVI TV

‚

‚šðþ×˛²¦ŁÞŞš ¹²×þ₣ð¦  VN
‚Ł³¼¹²š×ŽÞšŁ˛Č ¦łÝ˛  VV
‚Ł³¼¹²³−šÞ₣˛²ŞÐ ×Ş₣˛ł
  −þŠİšý˛ Ý˛−ð¦  OS

3

Закрепление швов PV
Â˛−×˛Łð˛ ý˛Ğ¦ÞŞ 
  ¦łþÝşÞþÐ Þ¦²ðþÐ  PN

12
4



12
5

Түймелерді тігу   65, 67
Тігін машинасының 
  инесіне жіп өткізу   31
Тігін платформасы  17 
Тігін машинасын электр 
  желісіне жалғау   19
Тігістерді бекіту   39
Тігістің түрін таңдау   49, 79
Тігістердің түрлерін 
  шолу                   51
Тігіс үлгісінің теңгерімін
   реттеу 45

И

Инелер, материалдар 
   және жіптер кестесі   47
Инені орнату   29
Ирек тігіс   57, 59

К

Керек-жарақтар   13, 15
Кергішті пайдаланып  
  монограммалар жазу 
  және кестелеу  101
Көктеу   105
Көрінбейтін сыдырма 
  ілгек тігуге арналған 
  табан   107
Көрінбейтін тігіс, 
  әйелдердің 
  галантереялық  
  бұйымдарына  
  арналған тігіс  61

Ү

Үш шаншымды 
  ирек тігіс   77
Ұяшық пішіндес тігіс   81

І

Ілмектерді торлау   69, 71

12
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KZАтаулық көрсеткіш

A

Ақауларды жою  117

Б

Бау тігуге арналған 
   табан  83
Бүктегіш табан  75
Бүрмелеу  109
Бұйымды пайдалану, 
   сақтау және тасымалдау 
   ережелері  120, 121
Біздің құттықтауымызды 
   қабыл алыңыз  9

Ж

Жапсырма  97
Жоғарғы жіптің 
  тартылуы  35
Жоғарғы транспортердің 
   табаны  111
Жұмыста 
  пайдаланылатын 
  тігістер  89
Жіп өткізгіш  33
Жіпті шөрнекке орау   25
Жиек торлағыш тігіс 63

Е

Екі өзекті ине   99
Еркін жүрісті торлау   85, 87

Ш

Шолу   11
Шөрнектегі жіпті 
  шығару    37
Шөрнекті қалпақшаға 
  салу   27
Шілтерді тігу   95

С

Сәндік тігістер  91  
Сыдырма ілгек тігу   73
Сырып тігілетін тігістер  103
 
Т

Табанның басу күшін 
  реттеу   21
Табанды көтеруге 
  арналған екі 
  деңгейлі тұтқа   21
Табан ұстағышты 
  орнату   23
Техникалық күтім 
  жасау   113, 115
Техникалық төлқұжат   123
Торлау    93
Торлауға, кестелеуге
  арналған пластина   41
Транспортерді төмен 
  түсіру   43
Түзу инешаншымды 
  тігіс және иненің 
  позициясы   53, 55
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