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Важни указания за безопасност 
Ако използвате електрически уред, трябва винаги да спазвате основните указания за безопасност. 
Прочетете всички ръководства за експлоатация, преди да използвате шевната машина. 

Опасност – как се намалява рискът от електрически удар:

1. Шевната машина никога не трябва да се оставя включена без надзор.
2. Винаги издърпвайте щепсела от контакта веднага след използване. Това важи преди почистване и

преди други дейности по поддръжката.

Внимание – как се намалява рискът от пожар, огън или нараняване:

1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате шевната машина.
2. Съхранявайте инструкцията за употреба на подходящо място в близост до уреда. При предаване на
уреда на трето лице връчвайте заедно с него и ръководството за употреба.
3. Винаги използвайте машината само в сухи помещения.
4. Не оставяйте деца, лица в недобро физическо състояние или лица с увреждания да работят с
машината без надзор, тъй като те не винаги могат да преценят правилно възможните опасности.
5. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст или от лица с намалени физически,
сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те биват надзиравани или
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и ако разбират възможните опасности.
6. Деца не бива да играят с уреда.
7. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.



8. Винаги изключвайте машината, ако извършвате настройки или дейности в зоната на иглата,
като напр. вдяване или смяна на иглата, вдяване или смяна на калерката, смяна на шевното
краче и т.н.
9. Изтеглете щепсела от контакта, ако оставяте машината без надзор, за да избегнете
наранявания поради включване по невнимание.
10. Винаги изваждайте щепсела от контакта, ако извършвате дейности по поддръжката като
смазване, почистване или подобни.
11. Не използвайте машината във влажно състояние или във влажна среда.
12. Не теглете щепсела за кабела от контакта. При изтегляне хващайте щепсела, а не кабела.
13. Ако светодиодното осветление е повредено или дефектно, то трябва да се смени от
производителя или неговата клиентска служба, за да се избегнат рискове.
14. Никога не поставяйте нищо върху крачния педал.
15. Никога не използвайте машината с блокирани отвори за проветрение. Дръжте отворите за
проветрение на машината и крачния педал свободни от конци, прах и парченца плат.
16. Шевната машина може да се използва само с крачен педал от тип FC-2902A,
FC-2902D(220-240V) на производителя ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD.
(Китай)/ 4C-326G(230V) на производителя Wakaho Electric Ind. Co., Ltd.(Виетнам).
17. Свързващият кабел на крачния педал не може да се сменя. При повреда на кабела крачният
педал трябва да се бракува.
18. Нивото на звуково налягане при нормални условия е по-малко от 75dB (A).
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19. Не изхвърляйте електрическите уреди при битовите отпадъци, използвайте   общинските
съоръжения за събиране.
20. Попитайте вашата общинска администрация за местата, където има такива съоръжения.
21. Ако електрически уреди се изхвърлят неконтролирано, то с течение на времето опасни
вещества могат да попаднат в подпочвените води и по този начин и в хранителната верига или
флората и фауната може да се отровят за години напред.
22. Ако сменяте уреда с нов, продавачът е задължен по закон да приеме безплатно или срещу
заплащане от негова страна стария уред за изхвърляне.

Запазете настоящото ръководство за експлоатация
Настоящата шевна машина е замислена само за битова употреба.

' ' 

. 
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Уважаеми клиенти!

Поздравяваме ви от сърце за покупката на вашата шевна машина.

Вие закупихте качествен продукт, който е произведен с най-голяма грижа.

Настоящото ръководство за експлоатация ви информира за всичко, свързано 
с възможностите за използване на вашата шевна машина. Ако все пак имате 
въпроси, ние ви предлагаме да се обърнете към вашия търговец.

Желаем ви много наслада и големи шевни успехи.
Въпроси за машината, сервизирането и клиентското обслужване
Crown Technics GmbH
Servicecenter Münster
Breitefeld 15 
64839 Münster bei Dieburg
Тел. 00800 333 00 777 (безплатен)
Имейл: veritas-bg@veritas-sewing.com
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 �� З ахранващото резба

 �� Лостче за конеца

 !� Гредния корпус

 #� Ножче за отрязване наконеца

 )� Крачета

 +� Иглена плочка

 ,� Плоска част на масата

 %� Прекарване на конеца

 /� О   граничител при навиване на калерка

10. Копче за избор на бод

11. Копче за шиене назад

Обозначения
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Обозначения

��� Дръжка за носене.

�!� Устройство за навиване на калерка 

�#� Щифт за макара

�)� Колело за ръчно задвижване.

�+� Главен превключвател на машината.

�,� Свързване към мрежата

�%� Водач на горния конец

�/� Двустепенно лостче на шевното краче
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Аксесоари

Стандартно оборудване (1)

a. Yниверсално крачe

�� Краче за цип

c. Краче за илик

�� Плочка за покриване на зъбите при бродиране

�� Отвертка

�� Четчицаăietor Нож за разпаряне на шевове

g� Филцови подложки (2x)

��  Игли (3х)

i. Калерки (3х)

/

Допълнителни аксесоари (2)

 j� Краче за оверлог
k. Краче за подгъв

l�  Краче за сляп бод �

m. Краче за бод

n� Ограничително краче
o. Краче за копче
p� Линеал за успоредни шевове

q. Защитен калъф срещу прах

J

sterpuadrian@outlook.com
Печатный текст
Стандартно оборудване

sterpuadrian@outlook.com
Печатный текст
Допълнителни аксесоари 
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Подвижна масичка
При шиене на затворени повърхности хванете дръжката А 
и изтеглете кутията по посока на стрелката. (1)

Вътрешната част на комбинираната масичка за шиене е 
предвидена за аксесоари. (2)
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Свързване на машината към електрическата мрежа

Пъхнете щепсел (А) в машината, а щепсел (В) пъхнете в 
електрическия контакт. Включете главния превключвател 
на машината. (1)

Крачен педал
С крачния педал може да се регулира скоростта на шиене. 
(2)
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При шиене на изключително дебели платове можете да 
освободите повече място под крачето, като повдигнете 
лостчето максимално нагоре. (A)

Двустепенно лостче на шевното краче
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Монтиране на държача на шевното краче
Повдигнете шевното краче (а). Монтирайте държача (b), 
както е показано. (1)

Поставяне на шевното краче
Щангата за крачето (а) се спуска надолу до жлеба (с) 
директно над щифта (d).Леко натиснете напред лостчето 
(е).Щангата за крачето (а) се спуска, крачето (f) се фиксира. 
(2)

Сваляне на шевното краче
Повдигнете шевното краче. Натиснете леко напред лостчето 
(е) и крачето е свободно. (3)

Поставяне на линеала за успоредни шевове
Внимателно вкарайте линеала за успоредни шевове (g), 
както показва илюстрацията, напр. за сляп бод, подгъви и 
др. (4)
Ajustați în funcție de necesitățile cusăturii, tivului, matlasării etc. 
(4)

Внимание:
При всички манипулации поставяйте главния 
превключвател на позиция „O“!
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Поставете макара върху щифта за макарата и изтеглете 
конеца през водача (1).
Изтеглете конеца от макарата (2) през водача на горния 
конец (3).

Поставете празната калерка върху вала. (4)
Намотайте конеца на ръка няколко пъти по посока на 
часовника около празната калерка. Натиснете калерката 
надясно в позицията й (4).

Натиснете крачния педал. Процесът по намотаване се 
прекратява автоматично, когато калерката се напълни. 
Натиснете назад калерката и я свалете. (5-9)

Внимание:
Ако валът на калерката се намира в позиция за калерка, 
процесът на шиене автоматично се прекъсва и колелото за 
ръчно задвижване се блокира. За шиене натиснете вала на 
калерката наляво (позиция на шиене).

Ако валът на калерката се намира в позиция за калерка, 
процесът на шиене автоматично се прекъсва и колелото за 
ръчно задвижване се блокира. За шиене натиснете вала на 
калерката наляво (позиция на шиене).

Намотаване на долния конец
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Поставяне на калерка

При поставяне и изваждане на калерката конецът 
винаги трябва да е в най-висока позиция.

Свалете подвижната масичка и отворете подвижното 
капаче. (1)

Хванете совалката с една ръка. Поставете калерката 
така, че конецът да се развива по посока на часовника 
(стрелка). (2)(3)

Промушете конеца през шлица и под пружината. (4)

Хванете за капачето совалката с показалеца и 
палеца. (5)

Поставете совалката в грайферното легло. (6)

Внимание:

Поставете главния превключвател на позиция „O“!
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Поставяне на иглата 
Сменяйте иглата редовно, преди всичко при първите 
признаци на затруднения при шиенето. Поставете 
иглата, както е посочено на илюстрацията. (1)
A.Развийте винта за закрепване на иглата и след
поставяне на иглата го затегнете отново.
B.Плоската страна на шийката на иглата трябва да
влезе докрай на тялото.
C/D. Избутайте иглата колкото се може по-навътре.

Внимание:
Поставете главния превключвател на позиция „O“!.

Иглата трябва да е безупречна. (2) Затруднения при 
шиенето възникват при:

A.Крива игла
B.Повреден връх на иглата
C.Затъпена игла
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3. Поставете макарата върху щифта за макарата, поставете
капачето за макара.

4. Подведете конеца през двата водещи отвора напред
между обтягащите шайби.

5. Прекарайте надолу и наляво под водещия накрайник.

6. Прекарайте нагоре и отдясно наляво през концеподавача
и изтеглете напред.

7.Прекарайте надолу във водача на конеца върху държача
на иглата и отпред назад през ухото на иглата.

8.Отрежете конеца при ножчето за отрязване на конеца.

Bнимание: Поставете главния превключвател на позиция 
„O“!Повдигнете щангата за крачето, поставете лостчето за 
конеца в най-висока позиция.

Намотаване на долния конец
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Обтягане на конеца

Обтягане на горния конец (1)
Основна настройка на обтягането на конеца: 
„4“. За по-силно обтягане на горния конец завъртете регулатора в 
посока на големите стойности. За по-слабо обтягане на конеца 
трябва да се настроят по-ниски стойности

Обтягане на долния конец (2)
За да се контролира обтягането на долния конец, цялата калерка 
се вкарва в совалката.
След това совалката остава да виси заедно с грайфера за края на 
конеца.
Обтягането на конеца е правилно, ако цялата совалка при леко 
разклащане се развива ок. 5 до 10 см надолу и след това остава да 
виси спокойно.
Ако цялата совалка се развива леко, обтягането на конеца е 
твърде леко; ако тя трудно се развива или въобще не се развива, 
обтягането на конеца е твърде силно.

A. Правилен опън на конците
B. Опънът на горния конец е твърде малък
C. Опънът на горния конец е твърде голям
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Повдигане нагоре на долния конец

Хванете края на горния конец с ръка.

Завъртете колелото за ръчно задвижване напред, 
докато иглата не се вдигне отново. (1)

(цял оборот).

Леко дръпнете горния конец, така долният конец се 
изтегля от отвора на бода. Поставете двата конеца 
назад под шевното краче. (2/3)



Таблица за зависимостта между игли и конци
Като цяло трябва да се спазва следното:
Колкото по-тежък е платът и колкото по-дебел е конецът, толкова по-дебела трябва да е иглата.

Вид плат Шевни 
дейности

Иглена система 
130/705Н, видове 
игли и дебелина

Видове конец

Фини платове, 
напр. батиста, 
коприна 

Прави 
бодове 

Универсална игла 70 Памучен конец 

Среднодебели 
платове, напр. 
памук, сукно 

Прави 
бодове 

Универсална игла 80 Памучен 
конец, 
синтетичен 
конец 

Дебели 
платове, напр. 
док, туид 

Прави 
бодове 

Универсална игла 90 Памучен 
конец, 
синтетичен 
конец 

Здрави, твърди 
платове, като 
напр. джинси 

Прави 
бодове 

Игла за джинси 
90-110, стреч
игла 80-90

Джинсов 
конец, 
синтетичен 
конец 

Еластични 
платове, напр. 
джърси, трико 

Прави 
бодове 

Стреч игла 80-90 
(кръгъл връх) 

Синтетичен конец 

За всички видове 
плат 

Подгъване, 
кърпене, 
декориране, 
илици, фини 
бродерии 

Универсална игла 70-
90 

Конец за 
бродиране и 
кърпене 
Памучен конец 

За фини до 
средни платове 

Обкантване 
Декоративни 
шевове, двоен шев

Двойна игла 70/80 Памучен конец 
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За по-дебели платове Обкантван двоен Универсална игла 80/90 Конец за бродиране 
Памучен конец, 
синтетичен 
конец 

Имитация на кожа всякакви шевни Игла за кожа 80-100 Синтетичен конец 

Таблица за зависимостта между игли и конци
.

Декоративни шевове,
двоен шев

дейности 

16
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Прав бод и позиция на иглата
За прав бод завъртете копчето за избор на бод, докато в 
прозорчето за бод не се появят желаният символ     или 
          буква.
Възможна е позиция на иглата вдясно или в средата.

Копче за избор на бод

sterpuadrian@outlook.com
Печатный текст
Modele de cusături

sterpuadrian@outlook.com
Печатный текст
       

sterpuadrian@outlook.com
Печатный текст
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Шиене

Шиене назад (подшиване)

В началото и в края на шева натиснете надолу лостчето. 
Ушийте няколко бода в обратна посока. Ако лостчето се 
отпусне, машината отново започва да шие напред. (A/1)

Освобождаване на плата

Завъртете колелото за ръчно задвижване, за да поставите 
лостчето за конеца в най-висока позиция.
Повдигнете шевното краче. Изтеглете назад плата под 
шевното краче. (2)

Отрязване на конците

Хванете конците с две ръце и отрежете с помощта на 
ножчето (В). (3)
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Прав бод и позиция на иглата 

Използва се за подгъване на завеси, панталони, поли и др. 
          .   Може да се използва също така и за еластични 
материи.

1. Необходимо е да сгънете плата така, както е показано
на схемата.

2. Така сгънатият плат се поставя под крачето. Завъртете
колелото за ръчно задвижване на машината към себе
си, докато иглата не се премести максимално в ляво.
Тук тя трябва да прободе гънката, като захване само
една нишка. Ако това не е така, трябва да коригирате
ширината на бода.

3. /4. По ограничителя (3) трябва да се води гънката, като
можете да настроите положението на ограничителя с
помощта на винта (4). Шийте бавно и водете плата
внимателно спрямо ограничителя.
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Зашиване на копче
Поставете плочката за покриване на зъбите. (1)

Поставете крачето за копче. (1) Нагласете копчето под 
шевното краче и върху мястото за копче на плата. Свалете 
шевното краче, (2) изберете прав бод , завъртете копчето за 
ширината на бода, докато иглата не влезе точно в отвора на 
копчето, и ушийте няколко контролни бода, след което 
завъртете колелото за ръчно задвижване.

След това изберете зиг-заг бод . Изберете ширината на бода 
според разстоянието между двата отвора на копчето, 
завъртете копчето за ширината на бода и след това колелото 
за ръчно задвижване, за да проверите дали иглата боде 
отдясно и отляво точно в дупките на копчето.

Зашийте копчето с около 10 бода. Изберете прав бод , 
завъртете копчето за ширината на бода, докато иглата не 
влезе точно в отвора на копчето, завъртете колелото за ръчно 
задвижване и ушийте няколко контролни бода.

Ако е необходима стойка, поставете игла за подгъв върху 
копчето и зашийте (3). За копчета с четири отвора първо 
зашийте двата задни отвора, а след това предните два.
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Илик

Подготовка
1.Сменете шевното краче за зиг-заг с краче за илик.
2.Измерете диаметъра на копчето и добавете към дължината
0,3 см за затягането на илика към плата.
3.Поставете плата под шевното краче така, че маркировката
на шевното краче да съответства на обозначението върху
плата. Преместете крачето така, че маркировката върху плата
да пасне на средата на отвора за пробождане на крачето.

Съвет:
–Ако леко намалите опъна на горния конец, ще получите по-
добри резултати.
–За тънки и чувствителни материали подложете оризова
хартия или евентуално вестник.
–За разтегливи платове използвайте заздравителна нишка,
която трябва да се пришие със зиг-заг бод (e)

Винаги предварително зашивайте пробно копче.

Допълнителни действия:
Не правете твърде много бодове на позиция (а) и (с). С 
ножа за разпаряне на шевове разрежете илика от края 
към средата.
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Зашиване на цип

Настройте машината, както е показано на илюстрацията.
Крачето за цип може да се постави вдясно или вляво според 
това от коя страна на крачето ще се шие.
(1)
За да се направи място на водача на ципа, оставете иглата 
забодена в плата, повдигнете крачето и прекарайте водача 
зад крачето.

Също така е възможно да зашиете и шнур.
Настройте копчето за дължина на бода между „1“ и 
„4“ (според дебелината на плата). (2)
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Зашит зиг-заг

Изберете  бод.

За зашиване на ластик и поставяне на връхчета, за 
зачистване, закърпване и подсилване на ръбове.

Закърпване. (1)

При закърпване на прорези е препоръчително да се подложи 
парче плат (подсилване).

Първо зашийте в средата и после покрийте с по един шев от 
двете страни. Според вида на тъканта и повреждането 
зашийте 3 до 5 реда. (2)
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Апликиране

- Настройте машината, както е показано на илюстрацията.
- Изберете  бод.
- Изберете малка ширина на бода. Всички модели.
- Дължината на бода може да се избере според нужното.
- Изрежете мотива за апликиране и го подлепете.
- Зашийте по очертанията.
- Внимателно изрежете материала извън шева.
- Отстранете трапоската.
- Завържете горния и долния конец под апликацията.
-
Съвет:
- Вместо трапоска можете да използвате текстилно лепило.
- Информирайте се при вашия търговец.
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Монограми и бродерия с гергеф-

Настройте машината, както е показано на илюстрацията.

- Свалете шевното краче и държача.

- Снижете лоста на шевното краче.

- Изберете  бод.

- Ширината на бода може да се избере според нужното.

- Поставете плочката за покриване на зъбите. (1)

- Подготовка за монограми и бродерия

- Начертайте желаните букви или мостра върху плата.

- Поставете подложка за бродиране под плата.

- Опънете плата в гергефа.

- Поставете плата под иглата.

- Внимавайте лостът на шевното краче да е в найниска
позиция.

- Завъртете колелото за ръчно задвижване напред, за
да изкарате долния конец.

- Ушийте няколко контролни бода.

- Задръжте гергефа с палеца и показалеца на двете
ръце и натиснете плата със средния и безименния
пръст.
Съвет:

- Подложката за бродиране се използва за
стабилизиране на плата.

Внимание:
След приключване на работата повдигнете отново 
транспортиращото устройство. (Преместете лостчето 
надясно) 
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Монограми и бродерия с гергеф

- Настройте машината, както е показано на илюстрацията.
- Изберете  бод.
- Изберете малка ширина на бода. Всички модели.
- Дължината на бода може да се избере според нужното.
- Изрежете мотива за апликиране и го подлепете.
- Зашийте по очертанията.
- Внимателно изрежете материала извън шева.
- Отстранете трапоската.
- Завържете горния и долния конец под апликацията.
-
Съвет:
- Вместо трапоска можете да използвате текстилно лепило.
- Информирайте се при вашия търговец.
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Поддръжка на машината

Сваляне на иглената плочка: Завъртете колелото за ръчно 
задвижване, докато иглата не премине в най-висока позиция.
С отвертка развийте двата винта и свалете иглената плочка. 
(1)

Почистване на транспортиращото устройство: Свалете 
совалката. Почистете цялата зона с четчицата. (2)

Почистване и смазване на грайфера:
Свалете совалката. Завъртете навън двата държача на 
грайфера (а), както е показано. Свалете задържащия пръстен 
на грайфера (b) и грайфера (с) и ги почистете с мека кърпа. 
При (d) леко смажете с масло за шевна машина (1 – 2 капки). 
Завъртете колелото за ръчно задвижване, докато 
задвижването на грайфера (е) не застане отляво. Поставете 
грайфера (с). Поставете задържащия пръстен на грайфера (b) 
и отново затворете държача на грайфера (а).

Поставете обратно совалката и иглената плочка.
Важно:
Остатъците от прах и конци трябва да се почистват от време 
на време.
Вашата шевна машина трябва да се поддържа редовно от 
нашите сервизни центрове.
Изпращайте машината си ежегодно в отдел за клиентско 
обслужване.



Отстраняване на проблеми
  Причина Проблем

Горният конец се къса

Долният конец се къса 1. Совалката не е правилно поставена.
2. Совалката не е правилно вдяната
3. Обтягането на долния конец е твърде силно

1. Машината не е правилно вдяната
2. Обтягането на конеца е твърде силно
3. Конецът е твърде дебел за иглата
4. Иглата не е правилно монтирана
5. Конецът се е омотал около държача на калерката
6. Иглата е повредена

1. Вденете наново машината (ход на конеца) и иглата
2. Намалете горното обтягане на конеца (по-малко 
число)(автоматично)
3. Използвайте по-голяма игла
4. Монтирайте отново иглата (с плоската страна назад)
5. Свалете калерката и размотайте конеца
6. Сменете иглата

1. Поставете совалката наново и изтеглете конеца. Ако
той се развива лесно, значи всичко е наред
2. Проверете калерката и совалката
3. Коригирайте обтягането на долния конец съгласно
инструкцията

Грешни бодове 1. Иглата не е правилно монтирана
2. Иглата е повредена
3. Монтирана е грешна игла
4. Монтирано е грешно краче
1. Иглата е повредена
2. Иглата не е правилно монтирана
3. Платът е твърде дебел/грешен размер на иглата
4. Монтирано е грешно краче

1.  Монтирайте отново иглата (с плоската страна назад)
2.  Сменете иглата
3.  Съобразете размера на иглата с плата и конеца
4.  монтирано правилното краче 

1.  Машината не е правилно вдяната
2.  Совалката не е правилно вдяната
3.  Не са изпълнени препоръките за избор на игла/плат/
конец
4.  Неправилно обтягане на конеца
1. Иглата е твърде дебела за плата
2. Обтягането на конеца е твърде силно

1. Сменете иглата
2. Монтирайте правилно иглата (с плоската страна назад)
3. Съобразете иглата с плата и конеца
4. Използвайте правилно краче

1. Вденете машината правилно
2. Вденете совалката както е показано
3. Размерът на иглата трябва да съответства на конеца и плата
4. Коригирайте обтягането на конеца

1. Използвайте по-фина игла
2. Проверете обтягането на конеца

1. Използвайте по-добро качество на конеца
2. Вденете совалката отново и я поставете правилно
3. Не дърпайте плата. Той трябва да се транспортира 
автоматично

1. Конецът е твърде слаб
2. Совалката не е правилно вдяната
3. Дърпате плата при шиене

Счупване на иглата

При шиене се появяват 
бримки.

Шевовете се набират 
или накъдрят

Неравномерни бодове, 
неравномерно 
транспортиране

  Отстраняване на грешка 
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1. Машината трябва да се смаже
2. Конци и остатъци от масло се натрупват върху грайфера 
или лостчето на иглата
3. Използвано е некачествено масло, което блокира 
машината
4. Иглата е повредена

1. Около грайфера има увити конци
2. Валът на совалката е надясно.

Машината е шумна и 
работи неравномерно

Машината е 
блокирала

1. Смажете машината според инструкцията
2. Почистете грайфера и транспортиращото 
устройство съгласно инструкцията
3. Смазвайте машината само с масло за шевна машина
4. Сменете иглата

1. Свалете горния конец и совалката, завъртете бавно 
колелото за ръчно задвижване напред и назад, 
отстранете остатъците от конци. Смажете съгласно
инструкцията.
2. Натиснете вала наляво.
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УКАЗАНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ
Използваните електрически и електронни уреди не бива да се изхвърлят като несортирани 
битови отпадъци съгласно европейските разпоредби.
В Германия вие сте задължени от закона да предадете употребяван уред на място, различно от 
местата за несортирано изхвърляне на битови отпадъци. Публично-правните органи за 
отпадъците (общините) са създали за тази цел пунктове за събиране, в които безплатно се 
събират стари уреди от частните домакинства в съответната област.
Информирайте се за локалния календарен график за събиране на отпадъците или потърсете 
информация при градската или общинска управа за наличните във вашата област възможности за 
връщане или събиране на стари уреди.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VERITAS JANIS
230V 50Hz 70W
Клас на защита II
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