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Domowa komputerowa maszyna do szycia SINGER
model C430

Opis maszyny do szycia SINGER model C430
- Iloœæ zaprogramowanych wzorów
œciegów: 113 (iloœæ wariantów
wzorów œciegów: 810), a w tym:
a) 19 œciegów u¿ytkowych
(w tym œciegi elastyczne)
b) 78 wzorów œciegów dekoracyjnych
i funkcjonalnych (w tym œciegi
elastyczne)
c) 1 œcieg obszycia oczka ("Eyelet")
d) 1 œcieg wzmocnionego
zakoñczenia szwu ("Bar-tack")
e) 1 œcieg do cerowania ("Darning")
f) 13 wzorów automatycznego,
1-stopniowego obszycia dziurki
g) 5 alfabetów
- Wyœwietlacz LCD
- System bezpoœredniego wyboru
wzorów œciegów przy pomocy
przycisków
- Przycisk "Start & Stop" umo¿liwiaj¹cy
szycie bez no¿nego regulatora
prêdkoœci szycia
- Bezstopniowa regulacja prêdkoœci
szycia przy pomocy suwaka lub
no¿nego regulatora prêdkoœci szycia
- Przycisk pozycji ig³y ("Góra/Dó³")
- Regulowana d³ugoœæ œciegu przy
pomocy przycisków
- Regulowana szerokoœæ œciegu przy
pomocy przycisków (7 mm)
- Regulacja pozycji ig³y przy pomocy
przycisków (25 pozycji)
- Przycisk œciegu wstecznego
- Wbudowany obcinacz nitek

- Ustawianie efektów specjalnych
(lustrzane odbicie œciegu, odwrócenie
œciegu, wyd³u¿anie œciegu) przy
pomocy przycisków
- Funkcja programowania sekwencji
wzorów œciegów i liter do szycia
wielokrotnego (powtarzaj¹cego siê)
- Funkcja szycia pojedynczej sekwencji
wzorów œciegów i liter
- Mo¿liwoœæ zapisywania sekwencji
wzorów œciegów i liter w pamiêci
maszyny
- System komunikowania siê
maszyny z u¿ytkownikiem za pomoc¹
wyœwietlanych komunikatów
informuj¹cych i ostrzegaj¹cych
- Funkcja szycia ig³¹ podwójn¹
- System samo-nawlekaj¹cych siê
prowadników nici górnej
- Wbudowany nawlekacz oczka ig³y
- Czujnik pozycji stopki dociskowej
- DŸwignia opuszczania z¹bków
transportera
- Samonastawny system naprê¿enia
nitki górnej
- Zatrzaskowy uchwyt stopek
- 5 stopek dociskowych: 1 stopka
uniwersalna w maszynie i 4 stopki
specjalne w zestawie wyposa¿enia
- W zestawie stopka do 1-stopniowego
obszywania dziurek na guziki
- £atwe wk³adanie nawiniêtej
szpuleczki do bêbenka od góry
- Nawijacz szpuleczki
z automatycznym sprzêg³em

- Transparentne szpuleczki SINGER
klasy 15 pozwalaj¹ce kontrolowaæ
iloœæ nici na szpuleczce
- Przezroczysta pokrywka bêbenka
- Oœwietlenie LED pola pracy ig³y
- Podnoœnik dr¹¿ka stopki o du¿ym
wzniosie
- Szycie na wolnym ramieniu (wysiêgu)
- Graficzna tabela wzorów œciegów
na wewnêtrznej stronie otwieranej
pokrywy górnej
- Du¿a powierzchnia robocza p³yty
- Dostawny stolik wysiêgu
z wysuwanym pojemnikiem na
wyposa¿enie
- Wysoka prêdkoœæ szycia
850 œciegów/min.
- Metalowy korpus maszyny o du¿ej
sztywnoœci i wytrzyma³oœci
- Pokrowiec na maszynê
- Nó¿ki anty-poœlizgowe
- Wymiary maszyny:
445 x 210 x 300 mm
(szerokoœæ x g³êbokoœæ x wysokoœæ)
- Waga netto maszyny: 9,07 kg
- Wymiary opakowania:
502 x 280 x 369 mm
- Napiêcie pr¹du: 220-240 V
- Czêstotliwoœæ pr¹du: 50 Hz
- Moc znamionowa: 55 W
- Kod kreskowy EAN: 7393033102944

Wyposa¿enie standardowe maszyny
1. Zestaw igie³
2. Piêæ transparentnych 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. Dodatkowy trzpieñ szpulki
6. Œrubokrêt do wkrêtów p³ytki
œciegowej
7. Tarczka szpulki (du¿a)
8. Tarczka szpulki (ma³a)
9. Stopka do œciegu krytego (D)
10. Stopka do wszywania zamków
b³yskawicznych (E)

11. Stopka do œciegu satynowego (B)
12. Stopka do dziurek na guziki (F)
13. Stopka ogólnego przeznaczenia
(A) - w fabrycznie zapakowanej
maszynie stopka zamocowana
jest w uchwycie na dr¹¿ku stopki.

Panel steruj¹cy i tabela wzorów œciegów i liter
Maszyna SINGER C430 zosta³a wyposa¿ona w bardzo czytelny i przyjazny dla u¿ytkownika panel
steruj¹cy sk³adaj¹cy siê z centralnie usytuowanego ekranu wyœwietlacza ciek³okrystalicznego LCD
oraz przycisków steruj¹cych i funkcyjnych.
Na wewnêtrznej stronie otwieranej pokrywy górnej znajduje siê tabela worów œciegów oraz liter
alfabetu ³aciñskiego i cyrylicy tak, jak to jest pokazane na szkicu i zdjêciu poni¿ej.
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1. Przycisk "Start/Stop"
2. Przycisk œciegu wstecznego
3. Przycisk pozycji ig³y "Góra/ Dó³"
oraz przycisk wolnego szycia
4. Przycisk obcinania nitek
5. Suwak regulacji prêdkoœci szycia
6. Przyciski funkcyjne (F1, F2, F3, F4, F5)
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7. Przycisk edytowania
8. Przycisk œciegów u¿ytkowych
9. Przycisk œciegów dekoracyjnych i liter
10. Przyciski przewijania
11. Przyciski kursora
12. Ekran wyœwietlacza

Opis i zastosowanie œciegów maszyny SINGER model C430
01. Œcieg prosty, ig³a w pozycji œrodkowej - do przeszywania,
do prostego szycia, do wszywania zamków itp.
02. Œcieg prosty, ig³a w lewej pozycji - do przeszywania,
do prostego szycia, do wszywania zamków itp.
03. Œcieg prosty ze wzmocnieniem pocz¹tku i koñca szwu
ig³a w pozycji œrodkowej
04. Œcieg prosty ze wzmocnieniem pocz¹tku i koñca szwu
ig³a w lewej pozycji
05. Œcieg prosty elastyczny - wzmocniony œcieg prosty
06. Œcieg do materia³ów elastycznych
07. Œcieg pikuj¹cy - imitacja œciegu rêcznego
08. Œcieg zygzakowy - do wykoñczeñ, naszywania aplikacji,
patchworku, napraw itp.
09. Elastyczny œcieg kryty
10. Œcieg kryty
11. Wielokrotny œcieg zygzakowy - do wykañczania dzianin,
do szwów elastycznych
12. Do przyszywania guzików
13. Œcieg dekoracyjny
14. Œcieg do wykoñczeñ
15. Œcieg do wykoñczeñ dla materia³ów elastycznych,
œcieg dekoracyjny
16. Ric Rac
17. Podwójny Ric Rac
18. Fagoting
19. Patchwork
20 - 97. Œciegi dekoracyjne i funkcjonalne
98. Oczko
99. Wzmocnienie pocz¹tku i koñca szwu (Bar-tack)
100. Cerowanie
101. Dziurka na guzik (w¹ska)
102. Dziurka na guzik (szeroka)
103. Dziurka na guzik z oczkiem
104. Dziurka na guzik z oczkiem i wzmocnionym koñcem
105. Dziurka na guzik z oczkiem i z czubkiem
106. Dziurka na guzik zaokr¹glona (w¹ska)
107. Dziurka na guzik zaokr¹glona (szeroka)
108. Dziurka na guzik zaokr¹glona, ze wzmocnieniem
109. Dziurka na guzik zaokr¹glona z dwóch stron
110. Dziurka na guzik ozdobna
111. Dziurka na guzik elastyczna
112. Dziurka na guzik tradycyjna
113. Œcieg obszycia dziurki na guzik
Znaczenie symboli umieszczonych w tabeli pod wzorami
niektórych œciegów:
- Mo¿liwoœæ odbicia lustrzanego
- Mo¿liwoœæ odwrócenia
- Mo¿liwoœæ odbicia lustrzanego i odwrócenia
- Mo¿liwoœæ wyd³u¿enia

