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Domowa komputerowa maszyna do szycia „SINGER”
serii "Legacy" model SE300 z modu³em do haftowania

Wzory œciegów u¿ytkowych, dekoracyjnych,
obszycia dziurki na guziki oraz liter i cyfr

Opis wzorów œciegów maszyny do szycia "SINGER" model SE300

Œciegi bezpoœrednie (0-9)
0. Œcieg prosty, œrodkowa pozycja ig³y (do prostego
szycia, zszywania, wszywania suwaków itp.)
1. Œcieg zygzakowy (do obrêbiania, obszywania,
aplikacji itp.)
2. Œcieg kryty
3. Œcieg obrêbiaj¹cy
4. Œcieg obrêbiaj¹cy do materia³ów rozci¹gliwych,
œcieg dekoracyjny
5. Œcieg jode³kowy
6. Œcieg prosty rozci¹gliwy (do wzmacniania szwów
œciegiem prostym)
7. Zygzak szyty (do obrêbiania dzianin, szycia
materia³ów elastycznych, napraw odzie¿y itp.)
8. Œcieg kryty elastyczny
9. Œcieg "plaster miodu"
Œciegi podstawowe (10-17)
10. Œcieg prosty, lewa pozycja ig³y (do prostego szycia,
zszywania itp.)
11. Œcieg przyszywania guzików
12. Œcieg prosty z automatycznym zakoñczeniem szwu,
œrodkowa pozycja ig³y
13. Œcieg prosty z automatycznym zakoñczeniem szwu,
lewa pozycja ig³y
14. Œcieg do fastrygowania
15. Œcieg zygzakowy podwójny
16. Œcieg zakoñczenia szwu
17. Cerowanie
Œciegi obszycia dziurek na guziki (18-31)
18. Obszycie szerokiej dziurki
19. Obszycie w¹skiej dziurki

20. Obszycie dziurki zakoñczone oczkiem
21. Obszycie dziurki zakoñczone oczkiem i poprzecznym
wzmocnieniem
22. Obszycie dziurki zakoñczone oczkiem i sto¿kiem
23. Obszycie w¹skiej dziurki z zakoñczeniem pó³kolistym
24. Obszycie szerokiej dziurki z zakoñczeniem
pó³kolistym
25. Obszycie dziurki z zakoñczeniem pó³kolistym
i poprzecznym wzmocnieniem
26. Obszycie dziurki z zakoñczeniem pó³kolistym
z obu stron
27. Obszycie dziurki ozdobne
28. Rozci¹gliwe obszycie dziurki
29. Stylowe obszycie dziurki
30. Graniczne obszycie dziurki
31. Obszycie oczka
Œciegi rozci¹gliwe (32-38)
32. Œcieg ³odygowy do materia³ów rozci¹gliwych
33-38. Œciegi obrêbiaj¹ce do materia³ów rozci¹gliwych,
œciegi dekoracyjne
Œciegi dekoracyjne (39-156)
39. Œcieg "Ric Rac"
40. Œcieg "Ric Rac" podwójny
43. Œcieg "ciernisty"
Œciegi satynowe (157-174)
Œciegi do wyd³u¿ania (175-197)
Œciegi do pikowania (198-219)
198. Œcieg do pikowania wygl¹daj¹cy jak œcieg rêczny
Œciegi stylowe (220-249)
Wzory liter (alfabet ³aciñski i cyrylica, litery ma³e i
du¿e)

Wyposa¿enie standardowe maszyny do szycia "SINGER" model SE300
1. Zestaw igie³
2. Piêæ transparentnych (przezroczystych) szpuleczek
SINGER klasy 15 (w fabrycznie zapakowanej
maszynie jedna szpuleczka znajduje siê w bêbenku)
3. No¿yk do przecinania dziurek na guziki
4. Pêdzelek (szczoteczka)
5. Œrubokrêt
6. Siatka na szpulkê z niæmi
7. Dodatkowy trzpieñ szpulki
8. Podk³adki filcowe pod szpulkê
9. Wkrêtak do p³ytki œciegowej
10. Tarczka szpulki (kapturek szpulki) - du¿a
11. Tarczka szpulki (kapturek szpulki) - ma³a
12. USB pendrive ze wzorami haftów
13. Stopka uniwersalna ogólnego przeznaczenia (A)
(w fabrycznie zapakowanej maszynie ta stopka
zamocowana jest w uchwycie na dr¹¿ku stopki)

14. Stopka do œciegu satynowego (B)
15. Stopka do obrzucania (C)
16. Stopka do œciegu krytego (D)
17. Stopka do zamków b³yskawicznych (E)
18. Stopka do dziurek na guziki (F) z p³ytk¹ doln¹
19. Stopka do œciegu prostego i napraw (G)
20. Stopka do przyszywania guzików (M)
21. Stopka otwarta (N)
22. Stopka do haftowania (L)
23. Stopka do szycia œciegów równoleg³ych
24. Wkrêt mocuj¹cy d³ugiej ig³y (u¿ywany tylko do œciegu
zygzakowego przy rêcznym przesuwie materia³u)
25. Prowadnik do pikowania
26. No¿ny regulator prêdkoœci szycia
27. Przewód zasilaj¹cy
28. Tamborek do haftowania ma³y (100 mm x 100 mm)
29. Tamborek do haftowania du¿y ( 260 mm x 150 mm)

Opis maszyny do szycia "SINGER" model SE300 z modu³em do haftowania

- Iloœæ zaprogramowanych wzorów
œciegów: 250
a) 17 œciegów podstawowych
b) 13 wzorów automatycznego,
1-stopniowego obszycia dziurki
c) 7 œciegów elastycznych
d) 117 œciegów dekoracyjnych
e) 17 œciegów satynowych
f) 23 œciegi wyd³u¿ane
g) 22 œciegi do pikowania
h) 30 œciegów stylowych
i) 2 style liter
(alfabet ³aciñski, cyrylica)
Iloœæ wzorów haftów: 200 w tym:
a) 69 wzorów zapisanych w pamiêci
maszyny
b) 131 wzorów haftów zapisanych
w pamiêci zewnêtrznej USB
- Ekran dotykowy LCD
- System bezpoœredniego wyboru
wzorów œciegów "One Touch"
- Przycisk "Start & Stop" umo¿liwiaj¹cy
szycie bez no¿nego regulatora
prêdkoœci szycia
- Bezstopniowa regulacja prêdkoœci
szycia a¿ do 800 œciegów/minutê
(prêdkoœæ maksymalna)
- Przycisk automatycznego obcinania
nitki
- Przycisk pozycji ig³y (góra/dó³)

- Regulacja d³ugoœci, szerokoœci
i gêstoœci œciegu przy pomocy
przycisków na ekranie LCD
- Regulacja pozycji ig³y przy pomocy
przycisków na ekranie LCD
- Ustawianie efektów specjalnych
(lustrzane odbicie œciegu, odwrócenie
œciegu, wyd³u¿anie œciegu) przy
pomocy przycisków na ekranie LCD
- Funkcja programowania sekwencji
wzorów œciegów i liter do szycia
wielokrotnego (powtarzaj¹cego siê)
- Przycisk szycia pojedynczej sekwencji
wzorów œciegów i liter
- Mo¿liwoœæ zapisywania sekwencji
wzorów œciegów i liter w pamiêci
maszyny (2 foldery pamiêci)
- System komunikowania siê
maszyny z u¿ytkownikiem za pomoc¹
wyœwietlanych komunikatów
informuj¹cych i ostrzegaj¹cych
- Funkcja szycia ig³¹ podwójn¹
- Szycie na wolnym ramieniu (wysiêgu)
- System samo-nawlekaj¹cych siê
prowadników nici górnej
- Wbudowany automatyczny nawlekacz
ig³y
- 11 stopek dociskowych: 1 stopka
uniwersalna w maszynie i 10 stopek
specjalnych w zestawie wyposa¿enia

- W zestawie stopka do 1-stopniowego
obszywania dziurek na guziki
z p³ytk¹ spodni¹
- Zatrzaskowy uchwyt stopek
- Pokrêt³o regulacji si³y docisku
stopki
- Oœwietlenie pola pracy ig³y przez
lampki LED typu "3 STAYBRIGHT"
- Nawijacz szpuleczki
z automatycznym sprzêg³em
- £atwe wk³adanie nawiniêtej
szpuleczki do bêbenka od góry
- Przezroczysta pokrywka bêbenka
- Podnoœnik dr¹¿ka stopki o du¿ym
wzniosie
- Wbudowany obcinacz nitki przy
pokrywie czo³owej maszyny
- Graficzna tabela wzorów œciegów
na wewnêtrznej stronie otwieranej
pokrywy górnej
- Dwa tamborki ró¿nej wielkoœci:
100 x 100 mm i 260 x 150 mm
- Pamiêæ zewnêtrzna USB
z zapisanymi wzorami haftów
- Metalowy korpus maszyny o du¿ej
wytrzyma³oœci i sztywnoœci
- Du¿a powierzchnia robocza p³yty
- Nó¿ki anty-poœlizgowe
- Kod kreskowy EAN:

